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Mensagem do Presidente do TCU

A Copa de 2014 avança em velocidade. Já ultrapassou o meio de campo. 

Ecoam alertas: “a Copa é amanhã!” 

Quanto mais se aproxima, mais acelerado bate o coração do brasileiro. 

Qual a razão para esse alvoroço? Que sentimentos envolvem uma Copa do Mundo 
de futebol? No troféu em si, bem de todos e de cada um, hoje patrimônio impermanente da 
nação espanhola, ainda reluz com brilho a emoção das conquistas passadas, e estão frescas 
as marcas das mãos dos poucos privilegiados que puderam tocá-lo (brasileiros com mais 
frequência, graças a Deus!), homens que fizeram questão de erguê-lo bem alto, como se 
quisessem mostrar ao mundo inteiro a grandeza de seu país. 

O mesmo não ocorre com a emoção de fazer acontecer uma Copa, sentimento que 
é praticamente inédito para nós, brasileiros, já que a maior parcela desta geração dos que 
hoje trabalham para realizar a próxima Copa no Brasil não presenciou os preparativos para 
a última Copa que sediamos em nosso país, em 1950. 

Nossos corações estão em teste para 2014, e por essa razão batem acelerados. E presa 
na garganta trazemos todos, do mais humilde ao mais erudito, a mesma pergunta: faremos 
uma boa Copa do Mundo? 

Como instituição nascida nas primeiras horas da República brasileira, e sempre pre-
sente na vida nacional, o Tribunal de Contas da União vem somar os seus esforços a mais 
este desafio que é de toda a nação brasileira. No exercício de sua missão constitucional de 
controlar a gestão dos recursos públicos federais, cabe ao TCU contribuir para o correto 
emprego do dinheiro público nos investimentos que se destinem às obras necessárias para a 
realização da Copa no Brasil.

Para bem desempenhar esta tarefa, instituímos a Rede de Controle da Gestão Pú-
blica, a fim de acompanhar os gastos de maneira racional e assegurar o bom emprego dos 
recursos públicos nas diversas esferas de governo. É um trabalho executado sem alarde, de 
forma silenciosa, e que procura evitar desperdícios e prevenir a ocorrência de falhas nessa 
grandiosa responsabilidade que envolve recursos de vários entes federados, além de entida-
des e órgãos públicos e privados.

Imagens, números e palavras se unem agora, nesta publicação, para documentar o 
esforço de toda uma nação, na empresa quase inédita de realizar uma Copa do Mundo de 
futebol nos tempos modernos. É, por assim dizer, uma prestação de contas que o TCU faz 
à sociedade do quanto já se fez em matéria de estádios, reforma e ampliação de aeroportos 
e portos, obras de mobilidade urbana, entre tantas outras, espalhadas pelas cidades que ser-
virão de sede para os jogos e para os países participantes. 

Assim procedendo, o Tribunal cria condições para que a sociedade auxilie no con-
trole social dos gastos, com transparência e publicidade, e também para que cada cidadão, 
cada torcedor brasileiro, possa perceber que, ainda que o planeta futebol esteja aguardando 
o dia 11 de junho de 2014 para ver a bola rolar no centro do campo, nós aqui no Brasil, nós 
no TCU, sabemos e mostramos ao mundo que a nossa Copa não é depois de amanhã, nem 
amanhã. A Copa do TCU é hoje!

BENJAMIN ZYMLER
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Mensagem do Ministro Relator

Em novembro de 2009, o Tribunal de Contas da União decidiu adotar procedimento 
de relatoria única para os processos de fiscalização da Copa do Mundo de Futebol de 2014. 
Pela confiança de meus Pares, Ministros desta Corte, fui designado para a função. 

Desde então, minhas responsabilidades de julgador têm-se alargado enormemente, 
com incorporação de novas atribuições relacionadas à Copa. É um trabalho novo a nos 
desafiar diariamente. 

Audiências com autoridades ligadas ao evento, reuniões, visitas técnicas, vistorias a 
obras, apresentações, tudo tem sido utilizado para que possamos melhor compreender o que 
temos diante de nossos olhos, um portfólio incomum de obras para disponibilizar aparelhos 
e serviços públicos adequados à magnitude do evento, desde aeroportos, portos, obras de 
mobilidade urbana, estádios, entre outras.

É como se minha alma estivesse mergulhada no mundo do futebol, confirmando a 
sentença do poeta Carlos Drummond de Andrade de que “futebol não se joga no estádio, 
na praia ou na rua, futebol se joga na alma”.  

Não faltam declarações, a maioria pessimistas, sobre a Copa que faremos no Brasil. 
Vejo com normalidade toda essa expectativa. É o custo da mitologia passional que envol-
ve as copas do mundo de futebol, esporte que hoje é paixão não só do brasileiro, mas do 
mundo inteiro.

Já afirmei antes a minha crença e a minha convicção positiva, em 11 de maio de 
2010, quatro anos e um mês antes da Copa de 2014, quando lançamos o modelo de fisca-
lização da Copa a ser realizada no Brasil, modelo que prevê parcerias estratégicas com os 
Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios, com o Ministério Público e com outros 
órgãos e instituições envolvidos com a Copa do Mundo. 

Acredito nesse modelo. E acredito na atuação do TCU na preservação desse modelo. 
Como bem salientou o Ministro-Presidente Benjamin Zymler, o nosso Tribunal desempenha 
papel essencial em todo esse processo, em função da elevada missão constitucional de zelar 
pelo bom uso dos recursos públicos federais, parcela expressiva dos investimentos previstos.

A tarefa, no entanto, é de todos, uma vez que os recursos envolvidos, estimados em 
torno de 33 bilhões de reais, serão de origem federal, estadual, municipal e até mesmo de 
origem privada, razão pela qual somente o trabalho conjunto será capaz de realizar satisfa-
toriamente a Copa de 2014.

Justamente nesse sentido é que firmamos, naquela mesma oportunidade, um Pro-
tocolo de Intenções constituindo a Rede de Fiscalização da Copa e implantamos o Portal 
da Copa de 2014, ferramenta que tem permitido à imprensa, aos cidadãos, enfim, a toda a 
sociedade conhecer os resultados das fiscalizações realizadas pelo TCU e pelos Tribunais de 
Contas estaduais e municipais.
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O Tribunal de Contas da União tem buscado promover a sinergia entre todos os 
envolvidos na fiscalização, e tem desempenhado o papel que lhe cabe no modelo de fisca-
lização implantado, como bem demonstra esta publicação que ora apresentamos, por meio 
da qual queremos revelar a toda a sociedade o andamento das obras da Copa do Mundo.  

Um trabalho que demonstra o esforço do controle externo para que em 2014 pos-
samos erguer não somente a taça de campeões do mundo de futebol, mas também a taça 
de campeões da transparência, da moralidade, da economicidade e da eficiência na gestão 
dos gastos públicos.

VALMIR CAMPELO
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INTRODUÇÃO

Desde que o Brasil foi confirmado como país-sede da Copa do Mundo de Futebol 
de 2014, o Tribunal de Contas da União vem trabalhando para realizar o acompanhamento 
das ações governamentais relacionadas ao evento, dadas a materialidade, a relevância e o 
risco a que essas despesas estão sujeitas.

Estimava-se inicialmente que os gastos deveriam superar R$ 17,3 bilhões, conside-
rando-se apenas os recursos da União e os empréstimos dos bancos oficiais, sendo R$ 11,5 
bilhões para obras de estádios e de mobilidade urbana e R$ 5,8 bilhões para reforma e 
ampliação de aeroportos e portos. Esse valor não incluia outras prováveis despesas, como 
desenvolvimento da infraestrutura voltada para o turismo, investimentos em segurança e em 
saúde, além da aquisição de equipamentos e da promoção de eventos.

Em função da diversidade de agentes envolvidos - União, estados, municípios, CBF e 
empresas -, o planejamento e a execução das ações precisam ser muito bem orquestrados. A 
julgar pela experiência dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007, existe o risco 
de que a despesa total venha a ser muito superior à inicialmente prevista, principalmente em 
função de deficiências no planejamento e do consequente atraso na execução das obras, o 
que pode gerar correria e descontrole nas etapas finais de preparação da Copa.

Nesse contexto, o Tribunal de Contas da União vem adotando uma série de medidas 
para fortalecer a sua atuação fiscalizadora sobre as diversas ações e projetos envolvendo a 
Copa 2014 e contribuir para o aperfeiçoamento da gestão e para a redução dos riscos de 
desvios e de desperdício de recursos na organização da Copa. 

O Ministro Valmir Campelo foi designado pelo Plenário do TCU para presidir a rela-
toria de todos os processos constituídos no Tribunal, referentes à preparação e à realização 
da Copa de 2014.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é apresentar um resumo gerencial das ações adotadas pelo 
TCU para acompanhar os processos referentes à preparação e à realização da Copa de 
2014, bem como das fiscalizações empreendidas pelo Tribunal.

São quatro as seções deste trabalho. A primeira trata da rede de informação e contro-
le da Copa de 2014. A segunda contém a descrição da estrutura interna do TCU para fisca-
lização das ações do importante evento esportivo. A terceira compreende a consolidação da 
previsão de gastos constante da matriz de responsabilidades da Copa. A quarta evidencia o 
resultado das fiscalizações realizadas pela Corte de Contas em relação às obras de mobili-
dade urbana, estádios, aeroportos e portos.
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1 REDE DE INFORMAÇÃO E 
CONTROLE DA COPA DE 2014 

Para uma maior efetividade no acompanhamento das ações da Copa de 2014, o 
Tribunal de Contas da União foi signatário, juntamente com a Câmara dos Deputados, o 
Senado Federal e os tribunais de contas dos estados e dos municípios que sediarão os jogos, 
de Protocolo de Intenções que constituiu a Rede de Informações para Fiscalização e Con-
trole dos Gastos Públicos na Organização da Copa do Mundo de 2014 (Rede da Copa), um 
novo modelo de fiscalização integrada em que as Cortes de Contas estarão mais próximas 
das Casas Legislativas, com relevantes benefícios para a sociedade.

Um das principais ações da Rede da Copa foi a implantação de um portal na rede mun-
dial de computadores (www.senado.gov.br/fiscaliza2014) para organizar e divulgar informa-
ções e documentos relevantes para o exercício do controle externo e também do controle social.

Outra importante providência para viabilizar o efetivo controle dos gastos da Copa 
do Mundo de 2014, de modo a minimizar os riscos e a contribuir significativamente para o 
êxito do evento, foi a deliberação adotada pela Rede da Copa no sentido de os tribunais de 
contas expedirem normativos, nas suas respectivas esferas de competência, disciplinando a 
alimentação do portal pelos gestores das obras, compras e atividades relacionadas à compe-
tição futebolística mundial.

No âmbito do TCU, foi expedida a Instrução Normativa nº 62, de 2010, que, dentre 
outros assuntos, dispõe sobre normas do controle a ser exercido pelo Tribunal de Contas 
da União em relação aos recursos públicos federais destinados à Copa do Mundo de 2014, 
forma de atualização do Portal criado pelo Ato nº 01/2009 da Comissão de Meio ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, contingenciamento de 
recursos e acesso dos servidores do TCU aos canteiros de obras, aos ambientes de realização 
dos eventos e aos sistemas informatizados dos entes públicos.

A parceria formada pelos tribunais de contas estaduais, municipais e o TCU visa a 
fortalecer o trabalho de fiscalização preventiva, aproximar as metodologias de controle e 
oferecer à sociedade informações tempestivas sobre o uso do dinheiro público com a reali-
zação do mundial de futebol. As fiscalizações propõem-se acompanhar o financiamento, o 
planejamento e a execução de obras e demais projetos elaborados com o fim de preparar o 
Brasil para receber a Copa do Mundo. 

Para maior transparência das ações de controle, o TCU entendeu oportuno criar o 
portal de fiscalização da Copa (www.portal2.tcu.gov/portal/page/portal/TCU/copa2014). 
Os relatórios de acompanhamento ficam disponíveis no portal e cada tribunal é responsável 
por inserir documentos e dados sobre a execução física e financeira das obras que fiscalizar. 
O objetivo é permitir que o público conheça os resultados das auditorias de forma ágil e fácil. 

As obras que receberão recursos públicos envolvem construção e reforma de estádios 
e locomoção urbana, como pistas para ônibus e veículos sobre trilhos. O financiamento dos 
projetos poderá ser feito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e pela Caixa Econômica Federal (CAIxA). A execução será de responsabilidade 
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dos estados e municípios que receberem o repasse e a competência para fiscalizar é dos tri-
bunais de contas estaduais e municipais.

As ações de organização da Copa executadas por órgãos federais e as obras realizadas 
diretamente pela União, a exemplo de portos e aeroportos, são fiscalizadas pelo TCU. O tribunal 
também analisa os empréstimos concedidos pelo BNDES e pela CAIxA a estados e municípios.

Com a iniciativa, os tribunais de contas esperam que o gosto pelo futebol que une 
os brasileiros também transforme cada cidadão em parceiro para verificar como o dinheiro 
destinado à Copa será usado e quais serão os benefícios gerados ao país.

2 ORGANIZAÇÃO INTERNA DO TCU PARA 
A FISCALIZAÇÃO DA COPA DE 2014  

Legenda:

Segecex - Secretaria-Geral de Controle Externo

Adplan - Secretaria Adjunta de Planejamento e Procedimento

Secob - Secretarias de Obras

Sefid - Secretaria de Fiscalização e Desestatização

2ª Secex - 2ª Secretaria de Controle Externo 

6ª Secex - 6ª Secretaria de Controle Externo

9ª Secex - 9ª Secretaria de Controle Externo 

PPP - Parceria Público-Privada

Observação: As Secretarias de Controle Externo do TCU localizadas nas cidades-sede 
da Copa do Mundo e algumas de Brasília (sede da Corte de Contas), dentro das suas esfe-
ras de competência, produzem relatórios de conhecimento acerca de assuntos relacionados 
com esse evento esportivo.

Plenário
Posição oficial do TCU

Ministro Valmir Campelo
Relator dos processos da Copa

SEGECEX / ADPLAN
Planejamento e Coordenação

2ª SECEX
Fiscalização 

das operações 
de crédito da 

CAIXA

SECOB
Análise de 

projetos das 
obras 

9ª SECEX
Fiscalização 

das operações 
de crédito do 

BNDES

SEFID
Análise 

expedita das 
PPP

6ª SECEX
Fiscalização 
das ações do 
Ministério do 

Esporte
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3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES: 
CONSOLIDAÇÃO DAS PREVISÕES DE GASTOS

Para dimensionar os gastos previstos do governo federal, dos governos estaduais, 
dos governos municipais e da iniciativa privada, como também, para possibilitar uma visão 
geral das fontes de financiamentos utilizadas (Caixa Econômica Federal – CEF e Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES) na execução dos projetos 
da Copa do Mundo 2014, o Ministério do Esporte publicou matrizes de responsabilidades. 

As duas tabelas a seguir, detalham esses gastos por cidades e por área de investimen-
to, conforme segue:  

Panorama geral dos investimentos

CIDADE CAIXA BNDES PORTOS INFRAERO
GOV.  

ESTAD.
GOV. 

MUNIC.
PRIVADO

VALOR 
TOTAL*

BELO HORIZONTE-MG 1.023,30 300,00   408,60 126,10 498,70   2.356,70

BRASÍLIA-DF 361,00 400,00   748,40 348,30     1.857,70

CUIABÁ-MT 454,70 330,00   87,50 150,70     1.022,90

CURITIBA-PR 440,60 25,00   72,80   52,00 113,00 703,40

FORTALEZA-CE 414,40 400,00 105,90 279,50 320,30 50,30   1.570,40

MANAUS-AM 800,00 375,00 89,40 327,40 846,90 30,00   2.468,70

NATAL-RN 361,00 250,50 53,70 168,90 119,20 30,40   983,70

PORTO ALEGRE-RS 484,40     345,80   40,50 133,00 1.003,70

RECIFE-PE 678,00 397,10 21,80 19,80 224,20 102,20   1.443,10

RIO DE JANEIRO-RJ   1.590,00 314,00 687,30 200,00 420,00   3.211,30

SALVADOR-BA 541,80 400,00 36,00 45,10 217,60     1.240,50

SÃO PAULO - SP 1.082,00 400,00 119,90 1.961,40 1.508,50 334,50 90,00 5.496,30

Total geral 6.641,20 4.867,60 740,70 5.152,50 4.061,80 1.558,60 336,00 23.358,40

% 28,43% 20,84% 3,17% 22,06% 17,39% 6,67% 1,44% 100,00%

*Valores em milhões

Comparativo dos investimentos por cidade
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Gastos por área de Investimento

Área de Investimento CAIXA BNDES PORTOS INFRAERO
GOV.  

ESTAD.
GOV. 

MUNIC.
PRIVADO

VALOR 
TOTAL*

Estádio/Arena   3.677,60     1.614,70 79,10 336,00 5.707,40

Infraestrutura Aeroportuária       5.152,50       5.152,50

Infraestrutura Portuária     740,70         740,70

Mobilidade Urbana 6.641,20 1.190,00     2.447,10 1.479,50   11.757,80

Total geral 6.641,20 4.867,60 740,70 5.152,50 4.061,80 1.558,60 336,00 23.358,40

% 28,43% 20,84% 3,17% 22,06% 17,39% 6,67% 1,44% 100,00%

* Valores em milhões

4 RESULTADO DA ATUAÇÃO DO TCU 

4.1 AVALIAÇÃO DOS PREPARAtIVOS DA COPA 2014 

Uma das primeiras ações de controle do TCU em relação à Copa 2014 foi a realização 
de um levantamento de auditoria pela 6ª Secretaria de Controle Externo, sob a relatoria do 
Ministro Valmir Campelo (TC-014.075/2009-7), com o objetivo de identificar as ações federais 
adotadas e planejadas pelas diversas Pastas Ministeriais envolvidas nos preparativos para a Copa 
do Mundo de 2014, bem como avaliar a viabilidade da realização de fiscalizações futuras.

As avaliações realizadas possibilitaram uma visão geral das ações e dos preparativos 
para a Copa do Mundo de 2014, merecendo destaque os riscos envolvidos, as garantias ofe-
recidas à FIFA e as fiscalizações mais relevantes a serem realizadas, além das deficiências 
verificadas nos Jogos Pan-Americanos de 2007 relativas ao planejamento, à organização e 
à utilização dos recursos públicos.

Mediante o Acórdão 2998/2009, o Plenário do TCU determinou que a Secretaria 
Executiva do Ministério do Esporte e o Ministério das Cidades encaminhassem ao Tribunal 
informações relativas a licitações, dispensas e inexigibilidades, bem como contratos, convê-
nios ou instrumentos congêneres realizados ou em andamento no âmbito dos preparativos 
para a Copa do Mundo de 2014.

O Tribunal determinou ainda à Casa Civil da Presidência da República que encami-
nhasse, tão logo concluída, a matriz de responsabilidades dos órgãos e entidades envolvidos nos 
preparativos para a realização da Copa do Mundo de 2014 e informasse acerca das providên-
cias adotadas em relação à minuta do decreto Presidencial que instituiria o Plano Estratégico 
das Ações do Governo Brasileiro para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 (PEAC 
2014) e das atribuições do Comitê Gestor, bem como das garantias oferecidas pelo Governo 
Federal à FIFA pendentes de implementação por necessitarem de alteração legislativa.

Quanto às determinações aos ministérios do Esporte e das Cidades, estão em curso 
monitoramentos das informações encaminhadas bimestralmente pelos órgãos. Em caso 
de necessidade de averiguações específicas e em maior profundidade, são abertos proces-
sos de fiscalização para tanto.
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Quanto às determinações para a Casa Civil, a matriz de responsabilidades foi dis-
ponibilizada ao TCU e suas alterações continuarão a ser monitoradas junto ao Ministério 
dos Esportes.  Em 14/01/2010 foi editado Decreto, não numerado, que instituiu o Comitê 
Gestor (CGCOPA 2014), cuja coordenação coube ao Ministério dos Esportes. Segundo 
seu art. 1o, a responsabilidade pela definição, aprovação e supervisão do Plano Estratégico 
é do CGCOPA.  Assim, as ações referentes ao Plano Estratégico, e as garantias oferecidas 
pelo Governo Federal à FIFA estão sendo acompanhadas no monitoramento referente ao 
Ministério dos Esportes .

4.2 LEVANtAMENtO DOS RISCOS DA COPA 2014

Em cumprimento ao Despacho do Ministro Valmir Campelo, de 25/11/2009, foi 
realizada fiscalização, no período de dezembro/2009 a abril/2010, pela Secretaria de Fis-
calização e Avaliação de Programas de Governo – Seprog, com o objetivo de apresentar os 
riscos a que o evento Copa do Mundo de Futebol de 2014 está sujeito nas áreas de cons-
trução e reforma de estádios, infraestrutura aeroportuária e mobilidade urbana, bem como 
na sistemática de gerenciamento dessas ações pelo Governo Federal (TC 028.514/2009-0).

O levantamento, apreciado pelo Plenário do Tribunal, em 30/6/2010, deu origem ao 
Acórdão nº 1517/2010, contendo diversas determinações  no sentido de mitigar os riscos 
identificados. A Seprog, ao final de 2010, monitorou os riscos evidenciados e identificou 
novos riscos (TC 028.888/2010-3). 

O quadro abaixo sintetiza os principais riscos evidenciados e as ações adotadas pelos 
órgãos competentes e pelo próprio Tribunal para mitigá-los:

Riscos evidenciados Ações

1. Coordenação e supervisão das ações pelo 
Ministério do Esporte

Ausência de informações tempestivas e 
desconhecimento de óbices que limitam 
o andamento normal das obras, com 
potencial prejuízo à adoção de providências 
para sanar os problemas relacionados ao 
cumprimento dos cronogramas pactuados. 

•	 O ME informou detalhadamente o modelo de 
governança das ações da Copa de 2014 e que 
o monitoramento das ações já definidas na 
Matriz de Responsabilidades e o mecanismo 
de obtenção de informações tem sido 
constantemente aperfeiçoados, inclusive 
mediante sistema informatizado. 

2. Estádios

algumas sedes correm o risco de ter estádios 
que serão “elefantes brancos” após a Copa. 
Em 4 cidades-sede observou-se que o risco 
da rentabilidade gerada pela arena de não 
cobrir seus custos de manutenção era grande: 
Natal, Manaus, Cuiabá, e Brasília. Risco de 
novos descredenciamentos, além do estádio 
Morumbi. O agente financiador – BNDES – não 
dispunha de pessoal qualificado para análise 
técnica de engenharia dos projetos, o que pode 
ensejar o risco de aprovação da operação de 
crédito com base em documentos que não 
representam de fato o Projeto Executivo da obra. 

•	 Para evitar novos descredenciamentos, o ME 
informou que tem realizado rodadas mensais 
de monitoramento de cada intervenção 
prevista. Ressalta, entretanto, que o 
descredenciamento é atribuição da FIFA e que 
as adaptações necessárias aos estádios são 
definidas entre aquela entidade e a cidade-
sede. Não foram identificadas ações no 
sentido de mitigar o risco de alguns estádios 
se tornarem “elefantes brancos”. Quanto aos 
riscos na análise dos projetos pelo BNDES, o 
TCU apresentou determinações preventivas ao 
banco e definiu as operações de crédito serão 
objetos de acompanhamento individualizado 
pela 9ª Secex (Acórdão 2298/2010-Plenário).   
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Riscos evidenciados Ações

3. Aeroportos

riscos de que a capacidade operacional da 
Infraero não seja suficiente para realizar os 
investimentos programados e, consequentemente, 
viabilizar a conclusão das obras previstas em 
tempo oportuno à realização do evento.

•	 A Infraero apresentou relatório 
circunstanciado contendo justificativas 
e ações programadas para enfrentar três 
questões: 
a) estrutura organizacional 
e gestão de pessoas; 
b) infraestrutura aeroportuária; e 
c) gargalos de infraestrutura.

4. Mobilidade urbana

até o fim de abril/2010, nenhuma obra de mobili-
dade urbana havia sido contratada. Apontou-se o 
risco de que os financiamentos fossem liberados 
tendo como base apenas projetos conceituais com 
algum nível de detalhamento, mas que não podem 
ser caracterizados como projetos básicos nos 
termos exigidos pela legislação brasileira.

•	 A CAIXA e o Ministério das Cidades 
informaram ao Tribunal a situação dos 
empreendimentos de mobilidade urbana 
vinculados à Copa de 2014.  Quanto aos riscos 
na análise dos projetos de mobilidade urbana, 
o TCU apresentou determinações preventivas 
à CAIXA e definiu que os procedimentos 
de concessão dos financiamentos serão 
acompanhados de forma seletiva e 
concomitante pela 2ª Secex (Acórdão 
1583/2010-Plenário).   

5. Qualificação e aperfeiçoamento 
profissional para o setor turístico

identificados riscos e oportunidades de 
aperfeiçoamento no programa “Bem Receber 
Copa” do Ministério do Turismo.

•	 O TCU autorizou a realização da fiscalização 
pela 5ª Secex, com o objetivo de mapear as 
ações de qualificação de profissionais para o 
atendimento ao Turista na Copa do Mundo de 
Futebol de 2014, bem como identificar pontos 
de controle e fiscalização.

4.3 EStRutuRA DE GOVERNANÇA DA COPA 2014

O Tribunal vem realizando fiscalizações com o intuito de verificar a regularidade 
das contratações promovidas pelo Ministério do Esporte para gerenciamento da Copa do 
Mundo de 2014, bem como avaliar a eficácia dos processos de planejamento, coordenação 
e monitoramento das ações para a Copa. Merecem destaque as seguintes ações de controle:

TC 007.245/2009-9: Representação da OAB sobre 
possíveis irregularidades na 
realização, pelo Ministério do 
Esporte, da Concorrência 2/2009, 
cujo objeto é a contratação de 
empresas ou consórcio de empresas 
para prestação de Serviços de 
Apoio ao Gerenciamento para 
Organização e Realização da Copa 
do Mundo de Futebol FIFA 2014.

Situação: Acórdão TCU 
1227/2009-Plenário, contendo 
determinações corretivas à 
Secretaria-Executiva do Ministério dos 
Esportes quanto ao prosseguimento 
da concorrência em tela.

TC 019.208/2010-3: Monitoramento do cumprimento 
das determinações constantes dos 
subitens 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 
nº 2998/2009-Plenário. (informar ao 
TCU sobre as ações relativas à Copa 
do Mundo).

Situação: Em andamento. Realizados 
levantamentos sobre o andamento 
das ações relativas à Matriz de 
Responsabilidades, ao Planejamento 
Estratégico, aos projetos, dentre 
outras. Prossegue o monitoramento 
no TC 008.264/2011-2.
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TC 015.990/2010-9: Inspeção na Secretaria Executiva 
do Ministério do Esporte, para 
avaliar os contratos celebrados 
com a FGV (implantação do Sistema 
Nacional de Controle de Acesso 
e Monitoramento de Torcedores 
em Estádios de Futebol) e com a 
empresa Calandra Soluções S/A 
(implantação da solução de Gestão 
de Informações e Participação 
Colaborativa que será adotada 
para acompanhamento e controle 
do Plano Diretor da Copa 2014).

Situação: Em andamento. A unidade 
técnica propõe determinações, 
alertas e o apensamento dos 
autos ao TC 005.439/2011-6 para 
continuidade do monitoramento 
das informações emcaminhadas 
pelo Ministério do Esporte.

TC 023.291/2010-9: Monitoramento de contratação 
realizada pelo Ministério do Esporte 
para o gerenciamento da Copa do 
Mundo de 2014.

Situação: Aviso nº 1205-GP/TCU, 7/12/10 
determinando ao ME, entre outras 
medidas, que defina e envie cronograma 
de descrição das áreas a serem ainda 
incluídas na matriz de responsabilidades, 
a exemplo de hotelaria, segurança 
e telecomunicações; fixe prazo 
certo para assinatura da matriz 
de responsabilidades completa 
e implemente mecanismos de 
acompanhamento que contemplem 
informações completas e atualizadas 
de todos os gastos relacionados à 
Copa 2014. A última instrução da 
unidade técnica propõe determinações 
e alertas ao ME e à Casa Civil da 
Presidência da República.

TC 003.560/2010-4: Monitoramento instaurado com 
o intuito de dar cumprimento ao 
Acórdão 1227/2009-P, que determinou 
à 6ª Secex que monitorasse o 
andamento da Concorrência nº 
02/09 do Ministério do Esporte 
e o subsequente contrato caso 
viesse a se concretizar, bem 
como atender ao item 9.2 do 
Acórdão nº 2998/2009-Plenário.

Situação: Acórdão TCU 
842/2011-Plenário, contendo 
determinações ao Secretário-Executivo 
do ME e alerta ao Ministro do Esporte 
para as inconsistências identificadas 
pela equipe de fiscalização do Tribunal 
na execução do contrato 053/2009, 
tendo como objeto serviços de apoio 
ao gerenciamento para organização 
e realização da Copa 2014.
Aberto TC 010.544/2011-9 para 
monitoramento das determinações.

Balanço da Copa apresentado ao tCu pelo Ministério do Esporte

No dia 24 de fevereiro de 2011, foi realizado na sede do TCU um evento com repre-
sentantes do Ministério do Esporte, com dirigentes e servidores de diversas secretarias do 
Tribunal e com assessores do Ministro Valmir Campelo para tratar de assuntos relacionados 
à Copa do Mundo de 2014. 

O Secretário do Futebol do Ministério do Esporte apresentou um balanço sobre o 
andamento das obras da copa classificando-as de acordo com o grau de realização frente ao 
cronograma previsto na Matriz de Responsabilidades. 
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Nos 50 projetos de mobilidade urbana, foi identificado que 34% das obras estavam 
compatíveis com o programado, 54% tiveram suas datas de início reprogramadas e mere-
ciam atenção especial e 12% estavam atrasadas.

Merecem destaque as seguintes medidas já adotadas e previstas para aprimorar a 
governança da Copa 2014:

•	 Assinatura da Matriz de Responsabilidades para estádios e mobilidade urbana 
(Jan/2010);

•	 Criação do Comitê Gestor e Grupo Executivo da Copa (Jan/2010);

•	 Assinatura da Matriz de Responsabilidades para portos e aeroportos (Jul/2010); 

•	 Publicação da Legislação Tributária da Copa (Dez/2010);

•	 Implantação das Câmaras Temáticas: 
 ✓ Lançamento de 6 Câmaras Temáticas (Infraestrutura; Estádios; Segurança; 

Meio Ambiente e Sustentabilidade; Desenvolvimento Turístico e Promoção 
Comercial e Tecnológica);

 ✓ Confirmação dos membros para todas as Câmaras Temáticas até Mar/2011;
 ✓ Lançamento das 3 Câmaras Temáticas restantes entre Mar-Abr/2011 (Saúde; 

Cultura, Educação e Ação Social e Transparência);
 ✓ Calendário de reuniões periódicas para todas as Câmaras Temáticas a partir 

de Maio/2011. 

•	 Monitoramento mensal das ações da Copa via Sistema de Monitoramento da 
Copa (SMC) – 1ª fase iniciada em Mai/2010;

•	 Monitoramento presencial com cidades-sede trimestralmente, com o primeiro 
em Ago/2010;

•	 Implantação de Escritório de Risco para análise geral do empreendimento Copa 
(Mar/2011);

•	 Criação de Escritórios locais de monitoramento do Governo Federal alocados 
em cada cidade-sede (Abr-Jun/2011). 
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1º CICLO

Projetos de 
infraestrutura

Definição de projetos 
assinados na Matriz de 
Responsabilidades:

 ✓ 12 estádios
 ✓ 50 em mobilidade urbana
 ✓ 25 em 13 aeroportos
 ✓ 7 em portos

Projetos de 
infraestrutura de 
suportes e serviços

Em discussão:
 ✓ Segurança
 ✓ Infraestrutura turística
 ✓ Telecomunicações e TI
 ✓ Energia
 ✓ Saúde
 ✓ Sustentabilidade 

ambiental
 ✓ Promoção e comunicação 

do País

Operação e ações 
específicas

A serem discutidos:
 ✓ Malha aérea, operação 

aeroportuária e portuária
 ✓ Transporte e mobilidade 

urbana
 ✓ Fornecimento de energia
 ✓ Saúde, prevenção e 

pronto-socorro
 ✓ Estruturas temporárias 

para a Copa

2009-2010

2º CICLO

2010-2011

3º CICLO

2011-2013

Ciclos de planejamento para a copa

Fonte: relatório de situação 
do Ministério do Esporte, 
de fevereiro de 2011
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4.4 CONStRuÇÃO E REFORMA DE EStÁDIOS DA COPA 2014

A atuação do TCU sobre as obras de construção ou reforma dos estádios que sediarão 
a Copa 2014 ocorre basicamente pela fiscalização realizada no BNDES, com o objetivo de ve-
rificar a regularidade dos procedimentos de concessão de empréstimos ou financiamentos aos 
entes, aos consórcios e aos proprietários dos estádios, responsáveis pela execução das obras. 

Inicialmente, a 9ª SECEx realizou levantamento com o fim de conhecer as ações do 
BNDES voltadas para financiamento de projetos inseridos no esforço de realização da Copa 
do Mundo. O processo TC 010.721/2010-0 consubstanciou essa análise e resultou no Acór-
dão Plenário  2298/2010 que fez determinações e recomendações ao BNDES no sentido de 
incorporar melhorias à análise dos projetos que lhe são submetidos.

Foi determinado também nesse Acórdão que fossem autuados acompanhamentos in-
dividualizados para cada financiamento de estádios e para o financiamento da obra do Corre-
dor T5, ou Transcarioca, obra de mobilidade urbana no Rio de Janeiro/RJ, única obra dessa 
natureza financiada pelo BNDES para a Copa do Mundo 2014 . 

A 9ª Secex tem acompanhado a regularidade dos procedimentos de concessão dos 
financiamentos a cargo do BNDES, com o apoio das Secretarias Especializadas de Fisca-
lização de Obras (Secob’s), no exame dos projetos básicos e executivos das referidas obras.  

Situação dos Pedidos de Financiamento

Projeto  Estádio Fase Valor Contratado - R$ 1,00 Liberação Situação da Obra

Amazonas Contratado 400.000.000,00 6.000.000,00
(para elaboração de projeto executivo) Fundações

Bahia Contratado 323.629.000,00 Não Fundações

Ceará Contratado 351.545.150,00 Não Demolição
Pernambuco Contratado*** 400.000.000,00 Não Terraplenagem

Mato Grosso Contratado 392.952.860,00
(entorno: 107mi e arena: 285mi) Não Fundações

Rio de Janeiro Aprovado --- Não Demolição

Minas Gerais* Pedido de  
financiamento --- Não Demolição

DF* --- --- --- Demolição

São Paulo* --- --- --- ---

Rio Grande Sul* --- --- --- ---
Paraná* --- --- --- ---
Rio Grande Norte* --- --- --- ---

* Ainda não há carta consulta protocolada no BNDES
** SPE- Sociedade de Propósito Específico constituída para viabilizar as Parcerias Público Privadas - PPP
*** Financiamento com o Governo do Estado de Pernambuco R$ 400 milhões (já contratado). Em análise o 
financiamento para SPE.

Relatórios de Acompanhamento da 9ª Secex

Obra Processo Situação
MT - Arena Verdão 028.053/2010-9 Sem indícios aparentes  de irregularidades no processo de concessão de financiamento. Contudo, o 

Acórdão TCU 845/2011-Plenário faz diversas determinações preventivas ao BNDES. 
PE - Arena Pernambuco 028.115/2010-4 Encaminhado à ADPLAN.
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Obra Processo Situação
BA - Fonte Nova 026.869/2010-1 Encaminhado à ADPLAN.
CE - Arena Castelão 026.871/2010-6 Em finalização na 9ª SECEX
RJ - Corredor T5 * 026.868/2010-5 Em finalização na 9ª SECEX
AM - Arena Amazonas 026.870/2010-0 Há sobrepreço (R$ 71,2 milhões em amostra de R$ 200 milhões, segundo o TCU) 

e (R$ 85 milhões em amostra de R$ 364 milhões, segundo a CGU). 

Já apreciado por despacho do Relator e ratificado pelo Plenário (Sessão 02/03/2011). Diversas 
determinações ao BNDES, como estender as salvaguardas estipuladas pelo banco a todos os contratos, 
somente liberar além de 20% se o projeto executivo for aprovado pelo banco e pelo TCU e realizar 
reuniões bimestrais para apresentar a situação físico-financeira de cada um dos projetos financiados. 

RJ - Maracanã 028.114/2010-8 Falhas na elaboração do projeto básico e não cumprimento de todas as exigências do BNDES. Acórdão 
267/2011-Plenário determina ao BNDES que informe ao Tribunal acerca do prazo e das medidas 
que estão sendo tomadas junto ao Governo do Estado do Rio de Janeiro para sanar: a) as pendências 
relativas ao estudo de viabilidade econômica da arena do Maracanã e à descrição dos projetos de 
intervenção no entorno, com os respectivos orçamentos; e b) os indícios de graves irregularidades 
no processo licitatório de contratação da obra, apontados nas análises do projeto e orçamentária.

* Obra de mobilidade urbana financiada pelo BNDES

Além da avaliação dos financiamentos concedidos pelo BNDES, a Segecex tem pro-
movido análises expeditas nos projetos e orçamentos das obras dos estádios, bem como 
nos editais de licitação da Parceira Público Privada (PPP), em cooperação com os Minis-
térios Públicos Federal e Estadual, conforme autorização contida no item 9.3 do Acórdão 
678/2010-Plenário. 

Despacho do Relator dos processos da Copa do Mundo oficializou diversas determi-
nações ao BNDES (TC 026.870/2010-0), o qual já foi apreciado e ratificado pelo Plenário do 
TCU (Sessão 02/03/2011). A síntese do Despacho encontra-se no anexo desta publicação.

Análises Expeditas em Cooperação com o Ministério Público

Obra Processo Situação
RN - Arena Dunas TC 031.636/2010-1 Representação MPF*, solicitando 

análise técnica do edital de parceria 
público-privada e do projeto básico, a 
fim de verificar eventual irregularidade, 
notadamente no que tange a sobrepreço.  

A análise da Secretaria de Fiscalização de Desestatização 
do TCU (Sefid) identificou indícios de irregularidades 
relativos à contratação da PPP (problemas na 
viabilidade econômico-financeira do novo edital).

AM – Arena Amazônia TC 022.899/2009-7 Representação MPF Amazonas: 
Documentação e arquivos 
relativos à Arena Amazônia

A análise da 3ª Secob identificou indícios de irregularidades 
relativos à restrição ao caráter competitivo da licitação e a 
sobrepreço. Na amostra analisada, correspondente a R$ 200 
milhões, os preços estão R$ 71,2 milhões acima dos praticados 
em Manaus. Acórdão nº 1164/2010 – TCU – Plenário.

RN - Arena Dunas TC 004.524/2011-9  Representação MPF Arena Dunas Natal. 
Análise do edital da PPP, do orçamento 
e resposta do governo do RN à análise 
expedita anterior.

A 1ª Sefid identificou problemas na viabilidade econômico-
financeira do novo edital (primeira licitação deserta) e também 
propôs alterações. Acórdão 843/2011 – TCU – Plenário. 

PE – Arena Pernambuco TC 002.185/2011-3  Representação MPF. Análise da concessão 
administrativa do estádio de Pernambuco.

A análise expedita da Sefid identificou pontos críticos 
no contrato, por exemplo: uso de expressões subjetivas; 
transferência ao poder público, de riscos financeiro e 
cambial; possibilidade de recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato em função da alteração de 
preços públicos, etc. Acórdão 841/2011 – TCU – Plenário.

CE - Estádio Castelão TC 004.534/2011-5 Representação MPF Ofício 4905/2010 
– Análise expedita da Concessão Adminis-
trativa do Estádio do Castelão. 

Em análise na Sefid.

*MPF- Ministério Público Federal
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Manaus
Proposta vencedora: R$ 499.508.704,17
Contratado: Andrade Gutierrez
Tipo de Contratação: Lei 8.666/93
Financiamento BNDES: Sim
Capacidade: 44 mil lugares*

Recife
Proposta vencedora: R$ 464.000.000,00

Contratados: Odebrecht ISG e AEG Facilities
Tipo de Contratação: PPP

Financiamento BNDES: Sim
Capacidade: 46 mil lugares*

Rio de Janeiro
Proposta vencedora: R$ 705.600.000,00

Contratados: Andrade Gutierrez, Delta e Odebrecht
Tipo de Contratação: Lei 8.666/93

Financiamento BNDES: Sim
Capacidade: 76 mil lugares*

Curitiba
Proposta vencedora: Estádio Privado
Tipo de Contratação: Contrato Privado
Financiamento BNDES: Sim
Capacidade: 42 mil lugares

São Paulo
Proposta vencedora: Estádio Privado
Tipo de Contratação: Indefinido
Financiamento BNDES: Indefinido
Segundo o Ministério dos Esportes, ainda 
não há definição do projeto e modelo de 
financiamento do estádio de São Paulo

Brasília
Proposta vencedora: R$ 696.000.000,00
Contratados: Andrade Gutierrez e Via Engenharia
Tipo de Contratação: lei 8.666/93
Financiamento BNDES: sim
Capacidade: 71 mil lugares*

Cuiabá
Proposta vencedora: R$ 342.060.007,96
Contratados: Consórcio Santa Bárbara e Mendes Júnior
Tipo de Contratação: lei 8.666/93
Financiamento BNDES: sim
Capacidade: 43 mil lugares*

Porto Alegre
Proposta vencedora: Estádio Privado
Tipo de Contratação: Contrato Privado
Financiamento BNDES: Não
Capacidade: 60 mil lugares*

Belo Horizonte
Proposta vencedora: R$ 743.400.000,00
Lic. Vencedor: Egesa, Hap e Construcap

Tipo de Contratação: PPP
Financiamento BNDES: Sim
Capacidade: 69 mil lugares*

Salvador
Proposta vencedora: R$ 107.000.000,00 (anuais por 15 anos)

Custo do Estádio: R$ 591.700.000,00
Contratados: OAS e Odebrecht

Tipo de Contratação: PPP (35 anos)
Financiamento BNDES: Sim
Capacidade: 50 mil lugares*

Natal
Proposta vencedora: -

Contratado: OAS
Tipo de Contratação: PPP

Financiamento BNDES: Sim
Data da abertura das propostas: 02/03/2011

Capacidade: 45 mil lugares*

Fortaleza
Proposta vencedora: R$ 486.941.599,15 + R$ 407.000,00 

por mês (durante 8 anos)
Lic. Vencedor: Galvão Eng., Serveng e BWA

Tipo de Contratação: PPP (8 anos)
Financiamento BNDES: Sim
Capacidade: 66 mil lugares*

AM

MT
BA

MG

SP

PR

RS

RJ

DF

CE RN

PE

SItuAÇÃO DAS OBRAS DOS EStÁDIOS

Fonte: http://www.copa2014.org.br
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Manaus
Proposta vencedora: R$ 499.508.704,17
Contratado: Andrade Gutierrez
Tipo de Contratação: Lei 8.666/93
Financiamento BNDES: Sim
Capacidade: 44 mil lugares*

Recife
Proposta vencedora: R$ 464.000.000,00

Contratados: Odebrecht ISG e AEG Facilities
Tipo de Contratação: PPP

Financiamento BNDES: Sim
Capacidade: 46 mil lugares*

Rio de Janeiro
Proposta vencedora: R$ 705.600.000,00

Contratados: Andrade Gutierrez, Delta e Odebrecht
Tipo de Contratação: Lei 8.666/93

Financiamento BNDES: Sim
Capacidade: 76 mil lugares*

Curitiba
Proposta vencedora: Estádio Privado
Tipo de Contratação: Contrato Privado
Financiamento BNDES: Sim
Capacidade: 42 mil lugares

São Paulo
Proposta vencedora: Estádio Privado
Tipo de Contratação: Indefinido
Financiamento BNDES: Indefinido
Segundo o Ministério dos Esportes, ainda 
não há definição do projeto e modelo de 
financiamento do estádio de São Paulo

Brasília
Proposta vencedora: R$ 696.000.000,00
Contratados: Andrade Gutierrez e Via Engenharia
Tipo de Contratação: lei 8.666/93
Financiamento BNDES: sim
Capacidade: 71 mil lugares*

Cuiabá
Proposta vencedora: R$ 342.060.007,96
Contratados: Consórcio Santa Bárbara e Mendes Júnior
Tipo de Contratação: lei 8.666/93
Financiamento BNDES: sim
Capacidade: 43 mil lugares*

Porto Alegre
Proposta vencedora: Estádio Privado
Tipo de Contratação: Contrato Privado
Financiamento BNDES: Não
Capacidade: 60 mil lugares*

Belo Horizonte
Proposta vencedora: R$ 743.400.000,00
Lic. Vencedor: Egesa, Hap e Construcap

Tipo de Contratação: PPP
Financiamento BNDES: Sim
Capacidade: 69 mil lugares*

Salvador
Proposta vencedora: R$ 107.000.000,00 (anuais por 15 anos)

Custo do Estádio: R$ 591.700.000,00
Contratados: OAS e Odebrecht

Tipo de Contratação: PPP (35 anos)
Financiamento BNDES: Sim
Capacidade: 50 mil lugares*

Natal
Proposta vencedora: -

Contratado: OAS
Tipo de Contratação: PPP

Financiamento BNDES: Sim
Data da abertura das propostas: 02/03/2011

Capacidade: 45 mil lugares*

Fortaleza
Proposta vencedora: R$ 486.941.599,15 + R$ 407.000,00 

por mês (durante 8 anos)
Lic. Vencedor: Galvão Eng., Serveng e BWA

Tipo de Contratação: PPP (8 anos)
Financiamento BNDES: Sim
Capacidade: 66 mil lugares*
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Nota: PPP - Parceria Público Privada
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Mineirão (Belo Horizonte)

•	 Capacidade de 69 mil lugares (R$ 743,4 milhões / R$ 300 milhões Financiamento 
BNDES).

•	 A previsão inicial de valor constante na matriz de responsabilidades para o estádio 
do Mineirão era de R$ 426,1 milhões, contudo a proposta vencedora foi de R$ 743,4 
milhões.

•	 O tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (tCE) informou que o Estádio 
Governador Magalhães Pinto passou por duas etapas iniciais de obras.

•	 Mineirão – a 1ª e 2ª etapas da reforma do estádio já foram concluídas.
•	 1ª etapa – reforço estrutural dos pilares ao custo de 8,2 milhões reais.
•	 2ª etapa – demolição da geral ao custo de 3,5 milhões de reais.
•	 A 3ª etapa da reforma do estádio está na fase de licitação. A licitação da concessão  

para construção e administração da nova arena e seu entorno (orçada em 680 
milhões de reais) está sendo acompanhada pelo tCE e pelo MPE.

Observação: Segundo informações do DEOP - Departamento Estadual de Obras 
Públicas do Governo do Estado de Minas Gerais, o projeto básico do estádio o 
Mineirão/entorno custou 17,8 milhões de reais.
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Fonte Nova (Salvador)

•	 Capacidade de 50 mil lugares (R$ 107 milhões anuais durante 15 anos = R$ 1.605 
milhões / R$ 323,6 milhões Financiamento BNDES).

•	 A previsão inicial de valor constante na matriz de responsabilidades para o estádio 
da Fonte Nova era de R$ 591,7 milhões. Contudo o contrato de parceria público 
privada prevê que o Governo do Estado da Bahia pagará uma contraprestação anual 
de R$ 107 milhões anuais durante 15 anos = R$ 1.605 milhões.

•	 Foi observado que a demolição do antigo estádio ocorreu no dia 29/08/2010, com 
imediata limpeza do entulho para início dos serviços. A previsão é de que o complexo 
seja inaugurado no final de 2012. Financiamento autorizado pela Diretoria do BNDES.

•	 O tribunal de Contas do Estado da Bahia realizou auditoria no Contrato de Parceria 
Público Privada n. 02/2010, que tem por objeto a reconstrução e exploração do 
Estádio da Fonte Nova pelo prazo de 35 anos.

•	 Foram identificadas as seguintes situações:
1. “precariedade na motivação administrativa quanto ao modelo adotado”;
2. “prazo de concessão da PPP demasiadamente elástico”;
3. “valor superestimado da Contraprestação Pública (CP)”;
4. “falhas na estimativa de custos e despesas da PPP durante a fase pré-operacional 

e operacional”; e
5. “precariedade da estimativa do custo global da obra”. 

•	 As manifestações oferecidas pelos gestores responsáveis estão em fase de análise 
no âmbito do tCE.
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Maracanã (Rio de Janeiro)

•	 Capacidade de 76 mil lugares (R$ 705,6 milhões / R$ 400 milhões Financiamento 
BNDES).

•	 A previsão inicial de valor constante na matriz de responsabilidades para o 
estádio do Maracanã era de R$ 600 milhões, contudo a proposta vencedora foi 
de R$ 705,6 milhões.

“A demolição da arquibancada inferior já terminou e a da superior está em fase final. 
A Empresa Estadual de Obras Públicas do Rio de Janeiro (Emop) espera retirar todo 
o entulho até o final de março, quando começará a construir as novas arquibancadas.

Apesar de as obras continuarem, uma série de problemas ameaça a entrega do 
Maracanã no prazo exigido pela Fifa, em dezembro de 2012.

Em janeiro, estudos preliminares identificaram possível comprometimento técnico 
da estrutura que suporta a cobertura do Maracanã. Caso ela precise ser refeita, será 
necessário investimento adicional de aproximadamente R$ 200 milhões do governo do 
estado, num orçamento que já passou de R$ 600 milhões para R$ 705 milhões, devido 
a alterações realizadas no projeto inicial para atender exigências da Fifa.” (Panorama 
Estádios Copa do Mundo 2014, São Paulo 2/03/2011, SINAENCO)

•	 O tCu identificou falhas na elaboração do projeto básico e não cumprimento de 
todas as exigências do BNDES. O Acórdão 267/2011-Plenário determina ao BNDES 
que informe ao tribunal acerca do prazo e das medidas que estão sendo tomadas 
junto ao Governo do Estado do Rio de Janeiro para sanar: a) as pendências relativas 
ao estudo de viabilidade econômica da arena do Maracanã e à descrição dos projetos 
de intervenção no entorno, com os respectivos orçamentos; e b) os indícios de 
graves irregularidades no processo licitatório de contratação da obra, apontados nas 
análises do projeto e orçamentária.
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Estádio Nacional (Brasília)

•	 Reforma do Estádio Mané Garrincha – Capacidade de 71 mil lugares (Previsão inicial na 
matriz de responsabilidades R$ 745,3 milhões / R$ 400 milhões Financiamento BNDES).

•	 Proposta vencedora: R$ 696 milhões. Contratados: Empresas Andrade Gutierrez e 
Via Engenharia. As obras estão em andamento. 

•	 O MPDFt questionou a quantidade de assentos do estádio, aparentemente muito 
superior à demanda dos jogos dos times locais. Apesar do governador eleito do DF 
ter afirmado, segundo a imprensa, que a capacidade deveria ser reduzida de 70 mil 
para 40 mil lugares, não houve decisão nesse sentido. 

Resultado da Fiscalização realizada pelo  
Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF):

•	 Fiscalização/Acompanhamento abrangendo o período de Julho de 2009 a Dezembro 
de 2010. Não foram constatadas irregularidades graves.

•	 A primeira versão do edital indicava uma estimativa para a obra de R$ 740 milhões. 
Após a intervenção do tCDF durante os procedimentos licitatórios, esse montante 
caiu para R$ 702 milhões. O contrato foi firmado em R$ 696 milhões, tendo sido 
recentemente reduzido em R$ 25 milhões, sendo, portanto, de R$ 671 milhões.

•	 Vistoria realizada em Outubro/2010: Percentual da obra executado: 0,15%.
•	 Data do início da obra: julho/2010 / Data prevista para conclusão: julho/2013.
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Arena das Dunas (Natal)

•	 Capacidade prevista de 45 mil lugares (R$ 250,50 milhões Financiamento BNDES).
•	 A previsão inicial de valor constante na matriz de responsabilidades para o estádio 

de Natal é de R$ 350 milhões. A primeira licitação foi deserta.
•	 Os Ministérios Públicos Estadual e Federal publicaram, em  17/12/2010, Recomendação 

Conjunta a respeito do edital de PPP para a demolição do atual estádio, construção e  
exploração de nova arena na cidade de Natal. tal Recomendação foi elaborada tendo por base 
análise técnica procedida pelo tCu, por meio da Sefid, e visou à correção das irregularidades 
apontadas, quando do lançamento da segunda licitação, já que a primeira restou deserta.

•	 Nesse sentido, a Secex-RN participou de reunião, realizada em 27/1/2011, com o 
titular da Secretaria Extraordinária para Assuntos da Copa de 2014 do Estado do Rio 
Grande do Norte, cujo objetivo principal foi discutir os termos da Recomendação.

•	 Foi esclarecida a via de atuação do tCu, em colaboração com o MPF, destacando que 
em virtude da obra até a presente data não envolver diretamente recursos federais, 
a princípio o tCu não deverá efetuar fiscalização, mas verificará a concessão do 
financiamento pelo BNDES. 

•	 Em 02/03/2011, a empresa OAS apresentou proposta na segunda licitação para 
demolição do estádio antigo e construção da Arena das Dunas, em Natal-RN.

•	 tendo por base análise realizada pela Sefid sobre o edital da nova licitação, e conside-
rando não cumprida a Recomendação Conjunta anterior, os Ministérios Públicos Fede-
ral e Estadual do RN, expediram nova Recomendação Conjunta, publicada no DOE-RN 
de 22/3/2011. Por meio dela, recomendaram a correção de falhas e irregularidades, 
pelo Estado do Rio Grande do Norte, no contrato a ser assinado com a Construtora 
OAS. Recomendaram ainda ao BNDES que, por medida de cautela, não aprove os 
financiamentos requeridos, não celebre contrato de financiamento ou suspenda por 
completo a liberação de recursos para a construção de um novo estádio, até que se 
comprove que as irregularidades apontadas foram sanadas.
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Castelão (Fortaleza)

•	 Capacidade de 66 mil lugares (R$ 486,9 milhões e mais uma contraprestação mensal 
de R$ 407.000,00 durante 8 anos / R$ 351 milhões Financiamento BNDES).

•	 A previsão inicial de valor constante na matriz de responsabilidades para o estádio 
do Castelão foi de R$ 623 milhões, contudo a proposta vencedora foi de aproxima-
damente R$ 486,9 milhões e mais uma contraprestação mensal de R$ 407.000,00  
durante 8 anos.

•	 Licitação realizada e homologada em 29/10/2010;
•	 Parceria Público Privada - Foi declarado vencedor o Consórcio Arena Multiuso 

Castelão, formado pelas empresas Galvão Engenharia S/A, Serveng Civilsan S/A e 
BWA tecnologia de Informação Ltda;

•	 Proposta vencedora: Remuneração Fixa: R$ 487 486,9 Milhões + contraprestação 
mensal R$ 407 Mil/mês (durante 8 anos) paga de forma proporcional à disponibilidade 
de cada etapa do empreendimento ; 

•	 Contrato de Concessão Administrativa n.° 001/2010 firmado entre o Governo do 
Estado do Ceará e a Sociedade de Propósito Específico Arena Castelão Operadora 
de Estádio S.A – celebrado em 26/novembro de 2010; 

•	 Ordem de Serviço- início das obras – 13/12/2010;
•	 Obras Iniciadas – Etapa 1 – Edifício SESPORtE e estacionamento coberto 01 (prazo 

de conclusão – 9 meses); e
•	 O tCE/CE publicou no sítio eletrônico da Copa 2014 documento contendo a estratégia 

de acompanhamento e inspeção física das obras.
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Arena da Amazônia (Manaus)

•	 Capacidade de 44 mil lugares (R$ 499,5 milhões / R$ 375 milhões Financiamento 
BNDES).

•	 A previsão inicial de valor constante na matriz de responsabilidades para o estádio 
da Arena da Amazônia foi de R$ 515 milhões, contudo a proposta vencedora foi de 
R$ 499,5 milhões.

•	 As obras de construção do novo estádio iniciaram com a derrubada da estrutura de 
concreto do estádio antigo no dia 12/07/2010. Atualmente, já foi retirada toda estrutura, 
ficando o espaço adequado para as locações do empreendimento.

•	 Em trabalho conjunto com o Ministério Público Federal e Estadual, a Secex/AM autuou 
representação no tC 022.899/2009-7, julgado na forma do Acórdão nº 1164/2010-Plenário, 
sendo o projeto básico analisado de forma expedita pela SECOB 

•	 A 9º Secex realizou levantamento de auditoria que tramitou nos autos do tC 
010.721/2010-0, deliberado nos termos do Acórdão 2298/2010-Plenário, onde foi 
utilizada a análise do projeto da Arena da Amazônia como paradigma para efeito de 
controle dos empreendimentos com aquele objeto, sendo determinada a criação 
de processo apartado para acompanhamento do financiamento junto ao BNDES 
(tC 026.870/2010-0).

•	 Os custos levantados atualmente para construção da Arena da Amazônia são de R$ 543 
milhões, sendo aproximadamente R$ 400 milhões captados pelo Governo do Estado 
do Amazonas junto ao BNDES e o restante constituído por recursos próprios do tesouro 
Estadual, tendo como órgão executor a Secretaria de Estado de Infraestrutura/SEINF.

•	 O tribunal de Contas do Estado do Amazonas realizou fiscalização em julho de 2010, 
tendo constatado os seguintes achados: a) projeto básico incompleto e deficiente; b) 
subcontratação de empresa autora do projeto básico; c) falta de critérios de aceitabilidade 
de preços para serviços adicionais. Conforme registro no sítio eletrônico da Copa 2014, 
a obra encontra-se em andamento com percentuais de execução física de 3%.
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Verdão (Cuiabá)

•	 Capacidade para 43 mil lugares (R$ 342 milhões / R$ 330 milhões Financiamento 
BNDES).

•	 A previsão inicial de valor constante na matriz de responsabilidades para o estádio de 
Cuiabá era de R$ 454,2 milhões, contudo a proposta vencedora foi de R$ 342 milhões.

•	 As obras iniciadas pelo Consórcio Santa Bárbara/Mendes Junior em 20/4/2010 e 
em andamento.

•	 O tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso tem acompanhado a execução das 
obras e disponibilizou no sítio eletrônico da Copa 2014 três relatórios de fiscalização, 
que revelam percentual de execução física das obras de 4,51%, em 24/11/2010. Não 
foram constatadas irregularidades na execução.

•	 O tCu, por meio da Secob, realizou analise no projeto básico do estádio de 
Cuiabá (tC 028.053/2010-9), para subsidiar os trabalhos da 9ª Secex (condições de 
financiamento do BNDES). 

•	 Não foram constatados indícios de irregularidades graves no projeto
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Cidade da Copa (Recife)

•	 Capacidade de 46 mil lugares (R$ 464 milhões / R$ 397,1 milhões Financiamento 
BNDES).

•	 A previsão inicial de valor constante na matriz de responsabilidades para o estádio de 
Recife era de R$ 529,5 milhões, contudo a proposta vencedora foi de R464  milhões.

•	 Segundo informações repassadas à Secex-PE, na Reunião Mensal do Comitê Estadual 
da Copa 2014, ocorrida em 25/11/2010, o Governo do Estado de Pernambuco está 
encontrando dificuldades para assinatura do contrato de financiamento da Arena da 
Copa com o BNDES, em razão de exigências por parte do banco de ajustes na proposta 
relativos à engenharia financeira no negócio. O secretário-executivo do Comitê Gestor 
da Copa do Governo de Pernambuco, informou que o governo estava promovendo os 
ajustes pedidos para nova apreciação do BNDES. 

•	 Apesar destes fatos, a obra não está atrasada do ponto de vista da execução física. A 
licença ambiental prévia já foi liberada e a obra encontra-se na fase de terraplenagem, 
que vem sendo custeada pelo consórcio contratado que explorará o empreendimento, 
por meio de Parceria Público Privada.
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São Paulo (São Paulo)

•	 No relatório de Monitoramento do Acórdão 1517/2010-Plenário/tCu, realizado pela 
Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo, foi constatado que 
não existia projeto de estádio aprovado pela FIFA, visto que foi descredenciado o 
estádio do Morumbi.

•	 Informações na mídia dão conta que em primeiro de março de 2011, a Fifa enviou 
ao Corinthians o acordo de estádio - stadium agreement - e oficializou a futura arena 
como sede paulista do Mundial. 

•	 Segundo relatório do Sinaenco, o investimento está na seguinte situação:

“Ainda há impasse em relação ao financiamento. O clube tem recursos para 
arena de 48 mil torcedores. Há parceria com a construtora Odebrecht, que captará 
o empréstimo com o BNDES, de aproximadamente R$ 400 milhões, e receberá os 
recursos do clube ao longo de sete a 15 anos.

Os cerca de R$ 200 milhões restantes para ampliar o estádio para 65 mil torcedores 
(mínimo exigido pela Fifa para a abertura) ainda estão indefinidos. A prefeitura de São 
Paulo anunciou incentivos fiscais para a arena (que integram programa municipal para 
incentivar o desenvolvimento da zona leste), que devem cobrir parte da ampliação”. 
(Panorama Estádios Copa do Mundo 2014, São Paulo 2/03/2011, SINAENCO)
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Arena da Baixada (Curitiba)

•	 R$ 25 milhões Financiamento BNDES.
•	 A previsão inicial de valor constante na matriz de responsabilidades para o estádio da 

Arena da Baixada é de R$ 184,5 milhões.
•	 Obras ainda não iniciadas. Vale ressaltar que a matriz de responsabilidades estabelece 

como data inicial da obra março de 2010.
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Beira-Rio (Porto Alegre)

•	 Não há recursos do BNDES previstos na matriz de responsabilidades para esse estádio.
•	 Obras com recursos da iniciativa privada (Sport Club Internacional).
•	 A previsão inicial de valor constante na matriz de responsabilidades para o estádio de 

Porto Alegre é de R$ 130 milhões.
•	 Segundo relatório do SINAENCO o Clube Internacional iniciou os trabalhos de demolição 

da arquibancada do estádio Beira-Rio em dezembro de 2010. 
•	 O relatório de situação do Ministério do Esporte, de fevereiro de 2011, aponta a seguinte 

situação da obra: “em drenagem e cobertura”.
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4.5 OBRAS DOS AEROPORtOS DA COPA 2014

Manaus: R$ 327,4

Fortaleza: R$ 279,5

Natal: R$ 168,9

Recife: R$ 19,8

Salvador: R$ 45,1

Belo Horizonte: R$ 408,6

Rio de Janeiro: R$ 687,3

São Paulo: R$ 1.961,4

Porto Alegre: R$ 345,8

Curitiba: R$ 72,8

Brasília: R$ 748,4

Cuiabá: R$ 87,5

Total: R$ 5.152,5

Valores em Milhões de R$
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Fortaleza (Obras não iniciadas)

Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins (CE ) 
•	 Projeto da “reforma e ampliação do terminal de passageiros e 

adequação do sistema viário “ contratado e em andamento.
•	 Segundo informação da Infraero ao tCu, a previsão do 

edital da obra era fev/11, o que não se confirmou. 

Salvador (Obras não iniciadas)

Aeroporto Internacional de Salvador – Luís Eduardo Magalhães (BA ) 
•	 Segundo a Secex-BA, na data de 10 de dezembro, foi aberta a Concorrência n. 

002/ADCE-2/SRCE/2010, cujo objeto contemplava a “contratação de empresa 
para execução de serviços técnicos especializados de elaboração dos projetos 
de engenharia (...) para reforma do terminal de passageiros, reforma e ampliação 
de pátio de estacionamento de aeronaves, reforma e ampliação do edifício 
garagem com construção de passarela de interligação do terminal de passageiros 
e demais obras complementares (...)”, mas a licitação foi considerada deserta, 
de forma que eventuais atrasos na contratação dos projetos podem prejudicar o 
cronograma definido pela matriz de responsabilidades (obras 1 e 2).

•	 Segundo informação da Infraero ao tCu, a previsão do edital da obra de 
“Construção da torre de controle” (obra 3) era mar/11.

Curitiba (Obras não iniciadas)

Aeroporto Internacional de São José do Pinhais/Curitiba - Afonso Pena (PR)
•	 Obra de “Ampliação do pátio e pista de táxi” em licitação (obra 1). Projetos 

básico e executivo da “Ampliação do terminal de passageiros” em licitação 
(obra 2). Segundo informação da Infraero ao tCu, o edital para contratação da 
“Ampliação do terminal de passageiros” está previsto para dez/11.

LEVANtAMENtO DA SItuAÇÃO DAS OBRAS NOS AEROPORtOS

Cuiabá (Obras não iniciadas)

Aeroporto Internacional de Várzea Grande/Cuiabá – Marechal Rondon (MT)
•	 Projeto da “Reforma e ampliação do terminal de passageiros, adequação 

do sistema viário e estacionamento” licitado. Segundo informação 
da Infraero ao tCu, o edital da obra está previsto para ago/11. 
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Confins - MG (Obras não iniciadas)

Aeroporto Internacional de Confins – Tancredo Neves (MG ) 
•	 Obra de “Reforma e modernização do terminal de passageiros 

e adequação do sistema viário” (obra 1) em licitação. termo de 
Referência em elaboração para contratação dos projetos de 
engenharia para “Reforma e ampliação da pista e pátios”.

•	 Conforme exame realizado pela Secretaria de Obras (Secob-1), havia suspeita 
de restrição ao caráter competitivo da licitação, sobrepreço de cerca de 
46 milhões de reais no orçamento, além de cláusulas em conflito com a 
lei de licitações e a jurisprudência sumulada desta Corte de Contas. 

•	 Vislumbrando os pressupostos do perigo da demora e o potencial risco ao 
erário, foi adotada a medida cautelar pelo Relator e aprovada pelo tribunal. tal 
medida foi revogada pelo relator, pois houve o saneamento da maior parte das 
irregularidades que restringiam a competitividade do certame, resultando em 
benefícios ao erário no montante de aproximadamente 72 milhões de reais. 

Rio de Janeiro (Obra em andamento)

Aeroporto Internacional do Galeão – Antônio Carlos Jobim (RJ ) 
•	 Projeto básico da “Reforma do terminal de passageiros 1” (obra 1) contratado 

e em andamento. Segundo informação da Infraero ao tCu, o edital da etapa 
principal da obra estava previsto para fev/11, o que não se confirmou.

•	 Obra de “Conclusão da reforma do terminal de passageiros 2” (obra 2) em 
andamento. 

•	 Reforma do terminal de passageiros 1: Percentual executado: 44%
•	 Conclusão da reforma do terminal de passageiros 2: Percentual executado:  

41% (out/10)
•	 Obs.: O Levantamento de Auditoria do Fiscobras 2010 (tC 001.742/2010-0) 

identificou sobrepreço de 17,4 milhões nas obras de revitalização e 
modernização do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional do 
Galeão, mas a Infraero adotou providências para correção das ocorrências 
identificadas pelo tCu, por meio da formalização de termo aditivo ao contrato, 
reduzindo-o em R$ 15.154.984,41.

Manaus (Obra sem percentual de execução física)

Aeroporto Internacional de Manaus – Brigadeiro Eduardo Gomes (AM ) 
•	 Projeto básico da “Obra de reforma e ampliação do terminal de passageiros 

(Fase 1)” contratado e em andamento. Segundo informação da Infraero ao 
tCu, o edital da obra está previsto para jun/11.
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Porto Alegre (Obras não iniciadas)

Aeroporto Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho (RS ) 
•	 Segundo informação da Infraero ao tCu, o edital para contratação do “Projeto 

da “Reforma e ampliação do terminal de passageiros e pátio (Fase 1)” estava 
previsto para jan/11, o que não se confirmou.

Natal

Aeroporto São Gonçalo do Amarante/Natal (RN ) 
•	 Foi adotado modelo de PPP, cuja licitação para a outorga de concessão da 

construção parcial, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional, 
de responsabilidade da ANAC, foi objeto de auditoria do tCu pelo tC 
034.023/2010-0.

•	 Mediante o Acordão 939/2011-Plenário, foi aprovada, com ressalvas, a 
documentação alusiva ao primeiro estágio do processo de concessão e 
feitas determinações à ANAC para correção das impropriedades, em face 
da constatação de inadequações na engenharia econômico-financeira, nas 
minutas do edital e do contrato, entre outras.

•	 80% dos serviços a cargo da Infraero contratados mediante Convênio 
com o Exército Brasileiro e executados pelo 1º Batalhão de Engenharia de 
Construção (1º Bec) já foram realizados. O valor estimado dos serviços objeto 
do Convênio é R$ 155.299.279,70.

São Paulo (Obras em andamento)

Aeroporto Internacional de Campinas/Viracopos (SP)
•	 Projetos da “Construção do novo terminal de passageiros 

e pátio (1ª Fase)” (obra1) e da “Adequação do terminal 
de passageiros existente” (obra 2) em licitação. 

Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos 
– Gov. André Franco Montoro (SP)
•	 Projetos básico e executivo da “Construção do terminal de 

passageiros 3” (obra 1) contratados e em andamento. Obra de 
“Ampliação e revitalização do sistema de pista e pátios” (obra 
2) em execução. Projetos básico e executivo da “Construção 
de pista de táxi de saída rápida” (obra 3) concluídos.
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Brasília (Obras não iniciadas)

Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek (DF) 
•	 Projetos básico e executivo da “Reforma e ampliação sul do terminal de 

passageiros e pátio” contratados e em andamento.  Segundo informação da 
Infraero ao tCu, o edital para contratação da ampliação sul do terminal de 
passageiros, principal intervenção a ser executada, está previsto para jun/11.

Recife (Obras não iniciadas)

Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre (PE)
•	 Projetos básico e executivo da “Obra da nova torre de controle” contratados e 

em andamento. Segundo informação da Infraero ao tCu, a previsão do edital 
para contratação da obra era mar/11.

Observação

•	 As informações constantes dos quadros foram, em parte, provenientes de 
diligência junto à INFRAERO (CF nº 31839/PRAI(CPAAE)/2010 em resposta ao 
Ofício nº 684/2010-tCu/SECOB-3). Processo: tC nº 006.285/2010-4.

Obras nos Aeroportos 
A INFRAERO informou ao Tribunal de Contas da União as seguintes datas previs-

tas para início e conclusão das obras nos aeroportos: 

Aeroporto Previsão p/ início das obras Previsão p/ conclusão das obras

Aeroporto Internacional de Natal/São Gonçalo do Amarante (RN)* novembro-09 abril-14

Aeroporto Internacional de Manaus - Brigadeiro Eduardo Gomes (AM) setembro-11 dezembro-13

Aeroporto Internacional de São P./Guarulhos - Gov. André Franco Montoro (SP) janeiro-11 novembro-13

Aeroporto Internacional de Confins - Tancredo Neves (MG) junho-11 outubro-13

Aeroporto Internacional de Campinas/Viracopos (SP) outubro-10 julho-13

Aeroporto Internacional de Várzea Grande/Cuiabá - Marechal Rondon (MT) janeiro-12 julho-13

Aeroporto Internacional de São José do Pinhais/Curitiba - Afonso Pena (PR) abril-11 julho-13

Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins (CE) agosto-11 junho-13

Aeroporto Internacional de Porto Alegre - Salgado Filho (RS) junho-12 junho-13

Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek (DF) abril-11 abril-13

Aeroporto Internacional de Salvador - Luís Eduardo Magalhães (BA) junho-11 março-13

Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre (PE) agosto-11 fevereiro-13

Aeroporto Internacional do Galeão- Antônio Carlos Jobim (RJ) novembro-08 janeiro-13

*Nota: novo modelo de gestão/PPP
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4.6 OBRAS DOS PORtOS DA COPA 2014 

Porto Intervenção
Investimento  
(R$ milhões)

Situação Início Fim

São Paulo (Santos)
•	 Alinhamento do cais.
•	 Nova via de acesso.

119,9
•	 Elaboração de edital para execução de 

obra do cais (em estudo aumento de valor 
– alinhamento do cais).

Nov/11 Abr/14

Rio de Janeiro •	 Implantação de píeres. 314,0
•	 Abertura das propostas da 

licitação prevista para abr/11.
Jun/11 Mar/14

Manaus
•	 Adaptação para terminais 

de passageiros.
•	 Aumento do cais.

89,4 •	 Aguardando regularização do porto. Jan/13 Mar/14

Fortaleza
•	 Construção de terminal de 

passageiros e cais.
105,9

•	 Elaboração de edital para 
projeto e EIA/RIMA.

Jan/12 Nov/13

Salvador
•	 Adaptação para terminal 

de passageiros.
36,0

•	 Consulta prévia para o 
licenciamento ambiental.

•	 Previsão do projeto executivo para jun/11.
Dez/11 Maio/13

Recife
•	 Construção e adaptação para 

terminais de passageiros.
21,8

•	 1ª etapa concluída (R$ 1,5 milhão).
•	 2ª etapa a ser licitada.

Out/11 Fev/13

Natal
•	 Adaptação para terminais 

de passageiros.
•	 Aumento do cais.

53,7 •	 Projeto executivo previsto para abr/11 Jan/12 Fev/13

Total 740,7

Fonte: Relatório da Secretaria Especial de Portos de 04/04/2011

Fiscalizações realizadas

Levantamento de auditoria (TC 031.565/2010-7) autorizado pelo Ministro Valmir 
Campelo, no âmbito do TC 029.181/2010-0, o qual teve por objetivo colher informações 
sobre a participação do Governo Federal no Projeto Porto Maravilha - PPM, que tem por 
escopo revitalizar a região portuária da cidade do Rio de Janeiro, com foco na Copa de 2014 
e nos Jogos Olímpicos de 2016.

O PPM é uma operação urbana consorciada entre a prefeitura do Rio de Janeiro, 
Governo do Estado, Governo Federal e iniciativa privada. O projeto prevê uma série de me-
lhorias para o entorno do porto, como investimentos em iluminação pública, recuperação 
de patrimônios culturais, pavimentação, calçamento, drenagem e plantio de árvores.

Com base nos valores já apurados, os recursos alocados pelo Governo Federal no 
PPM totalizam R$ 223,19 milhões, distribuídos da seguinte forma:

a) convênios do Min. das Cidades (3) - R$ 36,81 milhões; 
b) contrato de arrendamento do terreno do Píer Mauá (CDRJ/Prefeitura), pelo pra-

zo de 25 anos - R$ 38,169 milhões; 
c) terrenos da CDRJ já avaliados (Praia da Formosa e Pátio da Marítima), ressal-

tando que outros terrenos da CDRJ ainda não avaliados também deverão ser 
vendidos - R$ 33 milhões; 
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d) contratos de repasse celebrados pela CEF (2) - R$ 15,565 milhões; 
e) convênios do Min. do Turismo (2) - R$ 26,859 milhões; e
f) construção da sede do Bacen/RJ (valor do contrato) - R$ 72,793 milhões.

Auditoria (TC 002.856/2011-5) realizada na Companhia Docas do Rio de Janeiro S.A. 
tendo como objetivo a fiscalização das obras de construção de três píeres de atracação no 
Porto do Rio de Janeiro, parte integrante do Projeto de Ampliação e Adequação do Terminal 
Portuário de Passageiros do porto em questão. As obras no Porto do Rio propriamente ditas 
não integram o PPM, serão realizadas com recursos da Secretaria Especial de Portos - SEP e 
envolvem, também, a CDRJ: obras de dragagem no valor de R$ 115,2 milhões; construção de 
novo terminal de passageiros (píer), em formato de Y no valor de R$ 314 milhões.

Processo em fase de oitivas. Contudo, a licitação foi suspensa pela SEP em virtude de 
falhas constatadas pela auditoria do TCU.

4.7 OBRAS DE MOBILIDADE uRBANA

As obras selecionadas para adequação da mobilidade urbana nas cidades-sede foram 
discriminadas no Anexo A da Matriz de Responsabilidades assinada entre os entes da federa-
ção. Na área de mobilidade, foram selecionadas obras entre veículos leves sobre trilhos (VLT), 
corredores expressos de ônibus (BRT - Bus Rapid Transit), monotrilhos e obras viárias. O Go-
verno Federal denominou essa lista de obras como o “PAC da Mobilidade Urbana”.

As intervenções previstas foram estimadas em R$ 11,48 bilhões, dos quais R$ 7,6 
bilhões serão investidos pela União, sendo R$ 6,4 bilhões via financiamento CAIxA com 
recursos do Pró-Transporte, e R$ 1,2 bilhão via BNDES, este último para financiar as obras 
na cidade do Rio de Janeiro. O restante será custeado por meio de contrapartidas prestadas 
pelos governos locais.

A Matriz de Responsabilidades prevê que eventual alteração no orçamento que gere 
necessidade de aporte de recursos superior ao previsto no referido instrumento será de res-
ponsabilidade exclusiva da parte executora do empreendimento, ou seja, dos Estados, Dis-
trito Federal e Municípios. Da mesma forma, a Matriz define que intervenções não previs-
tas serão de responsabilidade única do executor, a menos que um aditamento venha a ser 
acordado entre os entes envolvidos.
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Situação dos Pedidos de Financiamento (posição em 24/04/2011)

Cidade Sede
Quantidade 
Operações 

Contratadas

Valor das Operações 
contratadas

Quant. de 
Operações não 

contratadas

Valor das 
Operações não 

contratadas

Quantidade de 
contratos com 
desembolsos

Valor 
desembolsos

Cuiabá 03 454.700.000

São Paulo 01 1.082.000.000

Belo Horizonte 08 1.023.250.000 02 46.222.039

Porto Alegre 10 426.780.638

Curitiba 12 440.600.000

Salvador 01 541.800.000

Brasília 02 361.000.000

Recife 05 678.000.000

Natal 03 361.000.000

Fortaleza 02 203.200.000 05 206.600.000

Manaus 02 800.000.000

Total 37 4.172.330.638 17 2.406.600.000 02 46.222.039

Fonte: Caixa Econômica Federal

A 2ª Secex tem acompanhado a regularidade dos procedimentos de concessão dos 
financiamentos a cargo da CAIxA. 

O Ministro Valmir Campelo, com o objetivo de estabelecer isonomia no tratamento às 
entidades federais financiadoras das obras relativas à Copa de 2014, promoveu encontro com 
gestores da Caixa Econômica Federal. Nessa reunião, a Caixa comprometeu-se a estudar a pos-
sibilidade de inserção de cláusula, nos contratos de financiamento de obras de mobilidade ur-
bana atinentes à Copa de 2014, prevendo hipótese de retenção cautelar de valores que venham 
a ser questionados pelos setores competentes da própria Caixa ou pelos órgãos de controle, até 
que estes venham a ser elididos, como também garantiu que realizará encontros bimestrais para 
apresentar a situação físico-financeira de cada um dos projetos de mobilidade urbana.
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Atuação do tCu sobre as obras de mobilidade urbana

TC 010.765/2010-7 Acompanhamento do 
processo de concessão 
de financiamentos 
da CAIXA para as 
obras de mobilidade 
urbana relacionadas 
com a Copa 2014.

A primeira fiscalização realizada pela 2ª Secex, 
no âmbito desses autos, resultou no Acórdão nº 
1.583/2010-Plenário, acerca do qual há de se destacar:
•	 a conversão do processo em acompanhamento, 
•	 a determinação à CAIXA de encaminhar ao Tribunal, 

em até 15 dias após a assinatura, cópia dos contratos 
de financiamento celebrados e de informar, no mesmo 
prazo, sobre a realização do primeiro desembolso.

A segunda fiscalização ateve-se à regularidade 
dos procedimentos de contratação relacionados 
à Copa 2014 que haviam sido finalizados até 
o início dos trabalhos, com as prefeituras de 
Porto Alegre e Belo Horizonte e com o Estado 
de Mato Grosso. Acórdão 844/2011-TCU-
Plenário, contendo recomendações à Caixa.

TC 003.852/2011-3 Acompanhamento do 
processo de concessão 
de financiamentos da 
CAIXA para as obras de 
mobilidade urbana da Copa 
2014 em Belo Horizonte. 

Os trabalhos ora em andamento têm por foco 
a regularidade dos primeiros desembolsos, 
ocorridos em Belo Horizonte. A equipe de 
auditoria inspecionou, em Belo Horizonte, a 
documentação que resultou na liberação dos 
primeiros desembolsos. Em fase de instrução

TC 024.200/2010-7 
(SECOB 4)

Análise Expedita do 
Monotrilho de Manaus.

O estudo concentrou-se no cronograma físico-
financeiro, no orçamento estimado, no projeto e nos 
critérios de qualificação técnica exigidos no certame.
 Processo julgado mediante ACÓRDÃO 
Nº 585/2011 – TCU – Plenário.
Foi dado ciência aos interessados das análises 
realizadas pela Secob-4, bem como do relatório e 
voto que o fundamentam e da análise procedida. 

TC 032.314/2010-8 Denúncia sobre possíveis 
ilegalidades envolvendo 
o sistema de monotrilho 
para a linha 17 Ouro de 
São Paulo, tendo em vista 
a exclusão do Estádio do 
Morumbi das competições 
relativas à Copa 2014.

A medida cautelar requerida, de suspensão do 
contrato com o Estado de São Paulo, não foi concedida 
por não ter se configurado o fumus boni iuris e o 
periculum in mora. O mérito deverá ser apreciado 
no âmbito dos trabalhos de acompanhamento 
dos financiamentos da CAIXA para as obras de 
mobilidade urbana para a Copa 2014, que se 
encontram em andamento naquela unidade técnica.

TC 002.307/2011-1 Análise Expedita do BRT 
MANAUS- Ofício 791/2010/
PR/AM, de 30/8/2010

Extensão aproximadamente 20 quilômetros. Valor 
R$ 220.700.000,00. Valor por km R$ 11.035.000,00. 
Pró-transporte (Caixa Econômica Federal)
As inconsistências verificadas na planilha 
orçamentária denotam a necessidade revisão 
e complementação do projeto básico de 
modo a dotá-lo dos elementos necessários e 
suficientes para a caracterização do objeto.
Acordão 358/2011-Plenário: dá ciência da 
análise da SECOB aos interessados.
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TC 033.645/2010-8 Representação feita pelo 
Procurador da República 
no Estado do Amazonas, 
coordenador do GT 
Copa 2014, com pedido 
que seja determinado, 
inclusive liminarmente, 
que as análises técnicas 
de engenharia, nos 
projetos das obras de 
mobilidade urbana do 
programa pró-transporte 
sejam realizados pela 
Caixa Econômica Federal 
antes dos procedimentos 
licitatórios na origem e 
da primeira liberação 
de recursos .

Do despacho proferido pelo Ministro Relator, que não 
vislumbrou a presença dos requisitos necessários 
para a concessão da medida cautelar requerida, há 
de ser ressaltar o conhecimento da representação 
e a determinação de realização de diligência junto 
à Caixa Econômica Federal, ao Conselho Curador 
do FGTS e ao Ministério das Cidades para se 
manifestarem acerca da questão suscitada nestes 
autos, especialmente quanto à viabilidade de 
antecipar o momento da realização das análises 
técnicas de engenharia para antes dos procedimentos 
licitatórios na origem e da primeira liberação de 
recursos e quanto aos possíveis impactos, positivos 
e negativos, de tal modificação, fornecendo as 
informações e os documentos que entenderem 
necessários. Em instrução na unidade técnica.

Mensagem final

A Copa do Mundo 2014 representa uma enorme oportunidade para desenvolver im-
portantes setores no Brasil, em razão dos grandes investimentos que ocorrerão em doze 
cidades-sedes com data marcada para conclusão.

Os aportes de recursos públicos vêm recebendo atenção especial da sociedade, pois 
envolvem a paixão do povo brasileiro pelo futebol e interferem diretamente no cotidiano da 
população como um todo, em razão da necessidade dos cidadãos de se deslocar aos estádios 
e utilizar os diversos tipos de serviço público envolvidos nas ações relativas à Copa 2014 
(portos, aeroportos e mobilidade urbana). 

Por todos esses motivos, existe, atualmente, uma vasta cobertura da imprensa nacio-
nal e do exterior das ações planejadas e implementadas pelos gestores públicos, fato que 
ressalta os problemas acerca do tema (atrasos, falta de projetos, situação dos aeroportos, etc) 
e, consequentemente, aumenta a demanda por informações sobre o bom uso do dinheiro 
público ao longo do tempo, uma vez que o evento esportivo estará mais próximo.

O Tribunal de Contas da União, atento aos anseios dos diversos setores da socieda-
de e dentro de sua competência constitucional, elaborou o presente trabalho, contendo os 
gastos relativos à Copa do Mundo de 2014 e o resultado da atuação do TCU como forma 
de prestação de contas. Essa descrição tempestiva possibilita que os órgãos de controle (fe-
derais, estaduais e municipais) promovam ações coordenadas, preventivas e proativas em 
defesa do Erário.

Com essa iniciativa de acompanhar todos os investimentos efetuados, a Corte de 
Contas está contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão dos órgãos federais envolvidos 
na realização de Copa Fifa 2014 e fornecendo subsídios para o aprimoramento do controle 
por parte da sociedade, uma vez que com economicidade, transparência e eficiência au-
mentam as possibilidades de  sucesso do Brasil  no empreendimento de tamanha grandeza.



44 ANEXO

PONtOS PRINCIPAIS DO DESPACHO DO MINIStRO VALMIR CAMPELO 
NO tC 026.870/2010-0  (Arena da Amazônia) - REFERENDADO PELO 
PLENÁRIO DO tCu EM 2/3/2011

II) alertar a Diretoria do BNDES, com fulcro no art. 250 do RI/TCU, que, como previsto no Regulamento Geral de 
Operações da entidade, quando da apreciação de pleitos de financiamento para projetos, seja feita análise do 
orçamento completo que possibilite a avaliação da conformidade de custos e a definição dos métodos e do 
prazo de execução, o que deverá ser feito também com relação aos projetos executivos a serem apresentados 
pelos entes federados postulantes a financiamentos das obras inseridas no esforço de realização da Copa do 
Mundo de Futebol de 2014, previamente à liberação de parcela que exceda 20% do total do financiamento, 
como previsto no Programa ProCopa Arenas;

III) determinar ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, com fulcro no art. 250 do RI/TCU, que:
III.1) abstenha-se de liberar recursos referentes a qualquer um dos financiamentos de projetos inseridos no 

Programa ProCopa Arenas em que venham a ser constatados indícios de irregularidades pelos órgãos 
federais de controle, até que estes venham a ser elididos, ou então venham a ter seus projetos retifica-
dos, com a necessária repactuação do contrato firmado entre o ente federado e a empresa construtora, 
a exemplo do ora em curso com o Projeto da Arena da Amazônia, que somente deverá ter recursos 
liberados que excedam 20% do total financiado, depois de elididas as irregularidades consubstanciadas 
na Nota Técnica n.º 1657/GSGAB/SFC/CGU/PR, emitida pela CGU;

III.2) encaminhe a esta Corte de Contas, para análise, tão logo seja apresentado ao Banco, o projeto execu-
tivo da Arena da Amazônia;

III.3) estenda, a todos os outros contratos de financiamentos de projetos da Copa do Mundo de Futebol de 
2014, as salvaguardas inseridas na aprovação do pleito do Governo do Amazonas para a construção da 
Arena da Amazônia;

III.4) encaminhe a esta Corte de Contas, para análise de preços e quantitativos de itens, e de forma que esta 
Corte possa colaborar com os demais órgãos de fiscalização e controle com os quais firmou compro-
missos de cooperação, todos os projetos executivos das obras das arenas da Copa onde há pleito de 
financiamento junto ao Banco;

III.5) somente libere recursos, que excedam 20% do total do financiamento concedido, referentes aos está-
dios da Copa do Mundo de Futebol de 2014, após análise dos projetos executivos a ser empreendida 
por esta Corte, por meio de suas secretarias de fiscalização de obras, pois poderá vir a ser necessária 
eventual retificação de projetos, a exemplo do que ocorre com a Arena da Amazônia;

III.6) encaminhe também a esta Corte de Contas os relatórios trimestrais de acompanhamento da execução 
dos projetos que devem ser encaminhados à CGU, devidamente acompanhados dos relatórios trimes-
trais de progresso físico-financeiro do projeto, com análise qualitativa de desvios e de aspectos relevan-
tes e críticos em seu andamento, apresentados pelos tomadores dos empréstimos;

III.7) promova a realização de reuniões bimestrais em que apresente ao Tribunal, por intermédio de sua 9ª 
Secex, a situação físico-financeira de cada um desses projetos, de forma a facilitar a interação entre as 
equipes de fiscalização do Tribunal e os setores do BNDES responsáveis pela aprovação e acompanha-
mento dos financiamentos dos projetos da Copa do Mundo;

IV) determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo, por meio de suas secretarias de fiscalização de obras, 
que, concomitantemente com a análise que será empreendida pelo BNDES, ou seja, no prazo máximo de 45 
(quarenta e cinco) dias, a contar da entrada nesta Corte, emita manifestação sobre a conformidade de preços 
e quantitativos de itens sobre os projetos executivos das obras das arenas da Copa onde há pleito de finan-
ciamento junto ao Banco;
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Negócio
Controle Externo da Administração Pública  
e da gestão dos recursos públicos federais.

Missão
Assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos 
públicos em benefício da sociedade.

Visão
Ser instituição de excelência no controle e contribuir 
para o aperfeiçoamento da Administração Pública.
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