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RESUMO
Há mais de dez anos o governo federal vem destinando recursos a municípios de pequeno
porte para implantação ou melhoria dos sistemas de coleta, tratamento e destinação final de resíduos
sólidos. Apesar do apoio financeiro prestado, observa-se que, em 67% dos municípios de até 50 mil
habitantes, ainda há disposição final inadequada do lixo, conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento
Básico, realizada pelo IBGE em 2008. Em consequência, ocorre a degradação do meio ambiente,
principalmente do solo e dos recursos hídricos, pela liberação de chorume; mas também do ar, pela
emissão de gás metano resultante da decomposição de matéria orgânica. Além disso, essa situação
compromete a saúde humana, em decorrência da disseminação de doenças transmitidas por vetores que
se aglomeram e multiplicam nas condições insalubres do lixo.
Estima-se que o desperdício gerado na aplicação de recursos, pela Funasa, em convênios
para construção de aterros sanitários, que foram abandonados ou que retornaram a condição de lixões,
no período de janeiro/2000 a abril/2011, se aproxima de R$ 20 milhões, ou 38% do valor transferido.
Aplicando-se o percentual de desperdício estimado sobre os valores ainda a liberar, pactuados entre
2000 e 2009, para convênios com construção de aterros, obtém-se aproximadamente R$ 44 milhões de
desperdício potencial.
Por outro lado, se considerarmos todos os valores destinados a área de resíduos sólidos que
não lograram resolver efetivamente o problema da disposição final, pode-se chegar a cerca de R$ 92
milhões entre janeiro/2000 e abril/2011, ou 57%. A projeção desse percentual sobre o total dos valores
ainda a liberar, para todos os convênios de RSU pactuados no mesmo período, pode atingir cerca de
R$ 200 milhões.
Verificou-se que a pulverização de recursos para o financiamento de aterros sanitários de
pequeno porte ou para aquisições isoladas ou mal dimensionadas acarreta desperdício de recursos
públicos. No caso dos aterros pequenos, os custos per capita de operação são sensivelmente mais
elevados do que os de aterros maiores, em função da escala de aproveitamento. Já as aquisições mal
dimensionadas ou isoladas acabam sendo abandonadas ou viram sucata, em função da capacidade
ociosa, dos altos custos de manutenção ou da impossibilidade de disposição final adequada dos
rejeitos.
Observou-se que o consórcio público interfederativo para tratamento ou disposição final de
resíduos, regido pela Lei 11.101/2005, apresenta-se, na maior parte dos casos, como solução mais
vantajosa para gestão de resíduos sólidos. Além de propiciar redução do custo de investimento per
capita e a escala de operação adequada, viabiliza estrutura administrativa e técnica estável, capaz de
manter o empreendimento em operação e assegurar sua sustentabilidade.
Outras possíveis razões para ocorrência de desperdício no financiamento de sistemas de
resíduos sólidos pela Funasa residem na subjetividade na seleção dos municípios contemplados; na
deficiência dos controles; e na baixa capacidade institucional, técnica e financeira dos municípios de
pequeno porte para operar os sistemas de resíduos sólidos financiados.
Portanto recomenda-se mudança na forma e no objeto de alocação de recursos da Ação
10GG, priorizando investimentos em soluções consorciadas, baseadas em planos de gestão de resíduos
sólidos. Recomenda-se, ainda, realização de processos seletivos por meio de edital para seleção de
pleitos; contratação direta de projetos pela Funasa; utilização do estudo do MMA ou outros, como
parâmetro de avaliação de viabilidade e sustentabilidade dos empreendimentos.
Com a implementação das recomendações, espera-se: obter maior eficiência, racionalidade
e transparência na alocação de recursos; propiciar maior sustentabilidade aos sistemas de resíduos
sólidos financiados; diminuir o impacto ambiental e melhorar as condições de saúde nos municípios
brasileiros, entre outros benefícios. Espera-se, ainda, que a adoção das medidas possa evitar
desperdícios estimados de R$ 97 milhões anuais a partir de 2011, caso o orçamento da ação permaneça
no patamar atual.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Objeto
1.
A auditoria teve como objeto o segundo monitoramento do Acórdão 2067/2008-Plenário,
prolatado quando da apreciação do Relatório de Auditoria na Ação 11KO, atual 10GG – “Implantação
e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000
Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento
Econômico (Ride)”, segundo o Plano Plurianual 2008-2011 (PPA 2008-2011). A referida Ação é de
responsabilidade da Fundação Nacional de Saúde - Funasa e faz parte do Programa 8007 – Resíduos
Sólidos Urbanos.
1.2. Antecedentes
2.
Em 2006, o TCU realizou auditoria operacional na Ação 11KO – “Implantação, ampliação
ou melhoria do sistema público de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos para a
prevenção e controle de agravos em municípios de até 30 mil habitantes ou com risco de transmissão
de dengue”, que foi apreciada pelo Plenário desta Corte por meio do Acórdão 2067/2008.
3.
A auditoria realizada em 2006 constatou problemas de sustentabilidade dos aterros
sanitários apoiados. Além disso, apontou indícios de que a maior parte dos recursos investidos na
construção desses aterros havia sido desperdiçada, pois muitos deles acabaram sendo abandonados ou
mal operados, convertendo-se em lixões. Pesquisa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), em 2008, apontou que 67% dos municípios com até 50 mil habitantes apresentam
disposição final de resíduos sólidos urbanos (RSU) de maneira inadequada, em lixões ou em aterros
controlados (IBGE, 2008).
4.
No PPA 2008-2011, a Ação 11KO foi substituída pela Ação 10GG. Com a mudança,
ampliou-se a quantidade de municípios com possibilidade de serem beneficiados por convênios da
Funasa e a Ação deixou de focar o apoio a municípios com risco de transmissão de dengue. Passados
quatro anos da auditoria, o primeiro monitoramento do Acórdão 2067/2008-Plenário (TC004.561/2010-4) demonstrou que 88,9% das recomendações/determinações exaradas ainda não haviam
sido implementadas ou estavam em processo de implementação, muitas com previsão de serem
concluídas até o final de 2010.
5.
Em virtude da recente aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei
12.305/2010, abrem-se novas perspectivas de análises e soluções dos problemas relacionados ao
manejo de RSU. Durante o processo de elaboração da Lei, o Governo Federal anunciou um incremento
no orçamento para a área, que chegaria a R$ 1,5 bilhão. Face ao exposto e considerando que o tema
auditado é de grande importância, este Tribunal julgou oportuno dar continuidade ao ciclo de
monitoramento, conforme o Acórdão 141/2011-Plenário, com a realização do 2º monitoramento do
Acórdão 2067/2008-P, por meio de processo de fiscalização do tipo Relatório de Monitoramento
(RMON), conforme item cinco, do art. 4° da Portaria Segecex 27, 19/10/2009.
1.3. Objetivo e escopo da auditoria
6.
Um dos objetivos da auditoria foi realizar o 2º monitoramento do Acórdão 2067/2008Plenário. Especificamente, foi avaliada a implementação dos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2,
9.2.3, 9.2.4, 9.3 e 9.4 da referida deliberação. Dessa forma, levou-se em consideração o resultado das
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análises realizadas no primeiro monitoramento e procurou-se obter informações mais recentes sobre os
itens do Acórdão.
7.
A presente fiscalização também tem como objetivo a quantificação do desperdício de
recursos públicos no financiamento de convênios celebrados pela Funasa e a avaliação de suas causas,
no período de 2000 a 2011, com a implantação e melhoria de sistemas públicos de manejo de resíduos
sólidos em municípios de até 30mil habitantes (Ação 11KO) e até 50 mil habitantes (Ação 10GG).
8.
Na investigação das causas desse desperdício foi verificada a adequação do modelo
adotado. Assim, procurou-se avaliar o controle preventivo realizado pela Funasa no momento da
seleção e análise dos pleitos municipais, bem como a análise de viabilidade técnica e econômica dos
empreendimentos apoiados. Procurou-se também avaliar o controle da execução dos convênios.
9.
Além disso, investigaram-se outros fatores que concorrem para o baixo desempenho da
ação, assim como aqueles que podem contribuir para a sustentabilidade de projetos de resíduos sólidos,
a exemplo da cobrança de taxa de manejo de RSU e da formação de consórcios intermunicipais para
gestão de resíduos sólidos urbanos. Tal abordagem foi escolhida de modo a possibilitar a identificação
de falhas no modelo adotado pela Funasa para financiar os empreendimentos na área de Resíduos
Sólidos Urbanos, de modo a subsidiar a definição de um novo paradigma para a questão.
1.4. Critérios
10.

Os critérios adotados na presente fiscalização encontram-se no Apêndice I.

1.5. Método
11.
Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas de Auditoria do Tribunal
de Contas da União (Portaria - TCU 280/2010) e com observância aos princípios e padrões
estabelecidos pelo TCU no Manual de Auditoria Operacional. Nenhuma restrição foi imposta aos
exames. A descrição dos métodos utilizados na presente fiscalização encontram-se no Apêndice I.
2. VISÃO GERAL
2.1. Relevância
12.
Conforme descreve o Professor Emílio Maciel Eigenheer, resíduos sólidos é um termo
empregado no meio técnico, em sentido amplo, para lixo (Eigenheer, 2003). Para efeito da PNRS, os
resíduos sólidos urbanos englobam os resíduos domiciliares, originários de atividades domésticas em
residências urbanas, e os resíduos de limpeza urbana, originários da varrição, limpeza de logradouros e
vias públicas.
13.
Segundo definição da PNRS, os rejeitos são resíduos sólidos que, depois de esgotadas
todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e
economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final
ambientalmente adequada.
14.
A destinação final e o tratamento de resíduos podem ser realizados por meio de vários
métodos como aterros sanitários, reciclagem energética, orgânica e industrial. De acordo com
definição de aterro sanitário contida no Atlas de Saneamento 2004 do IBGE:
O aterro sanitário é uma técnica de disposição ﬁnal dos resíduos sólidos no solo, que permite o
controle da poluição e a proteção da saúde pública. O lixo é disposto em células compactadas com
um trator e recobertas diariamente com terra, o fundo é impermeabilizado, são implantados sistema
de coleta e tratamento do chorume, drenagem das águas superﬁciais, coleta e queima do biogás (D’
ALMEIDA, VILHENA, 2000; Apud IBGE, 2004, p.59).

15.
A disposição final ambientalmente adequada é considerada como a distribuição ordenada
de rejeitos em aterros sanitários, segundo a PNRS. Já a disposição final de resíduos em vazadouros a
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céu aberto ou lixões e em aterros controlados é inadequada, pois o lixo descarregado diretamente no
solo, ainda que haja cobertura com terra (aterro controlado), sem passar por nenhum tratamento, gera
efeitos nocivos à saúde pública e ao meio ambiente. Esses efeitos nocivos ocorrem porque a disposição
final inadequada pode gerar a proliferação de vetores que favorecem a transmissão de doenças
endêmicas e epidêmicas, como leptospirose, dengue e leishmaniose, e também leva à poluição do solo,
da água e do ar e à degradação de ecossistemas.
16.
A disposição final ainda se apresenta inadequada em 73% dos municípios brasileiros,
conforme a Pesquisa Nacional de Resíduos Sólidos, realizada pelo IBGE em 2008. A

17.
Figura 1, contendo slides apresentados durante encontro internacional de Regulação e
Gestão de Resíduos Sólidos, em 2010, pela Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do
MMA, a partir de dados do IBGE e do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento,
demonstram essa realidade.

Figura 1 – Disposição Final de Resíduos Sólidos no Brasil
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Fonte: “Gestão Regionalizada dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos”, Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente
Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Slides apresentados durante encontro internacional sobre regulação e gestão de
resíduos sólidos.

18.
Preocupa, ainda, situação exposta no Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil, publicado
em 2010 pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe).
O documento demonstra que, enquanto a geração de resíduos aumentou em 7% de 2009 a 2010, a
destinação final adequada aumentou cerca de 1% no mesmo período. Segundo o levantamento, em
2010, a destinação de resíduos para aterros sanitários atingiu 58% das 54 milhões de toneladas
coletadas no país. Já em 2009, foram destinadas 57% das 50 milhões de toneladas coletadas. O restante
sofreu destino inadequado, já que 42%, ou 23 milhões de toneladas, foram destinadas para aterros
controlados ou lixões em 2010, comparados com 43% ou 22 milhões de toneladas em 2009.
19.
Não obstante os problemas relativos a resíduos sólidos no Brasil, há expectativa de que a
implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por meio da Lei 12.305/2010, contribua para
alterar esse cenário, na medida em que a política estabelece meta para extinção de lixões em quatro
anos, induz a formação de consórcios e respalda a cobrança de taxa pelo serviço de limpeza urbana,
entre outras medidas. Para que a meta seja cumprida, serão necessários investimentos massivos e a
coordenação de esforços das três esferas de poder. Além disso, devem ser efetuadas correções na
forma de implementação das ações, pois a situação problemática atual não pode ser explicada apenas
pela falta de investimentos, mas também pelo emprego ineficiente dos recursos públicos destinados ao
setor.
2.2. Responsáveis e execução
20.
A Ação 10GG corresponde à implantação e melhoria do sistema público de Manejo de
Resíduos Sólidos em municípios de até 50 mil habitantes, fora de regiões metropolitanas ou regiões
integradas de desenvolvimento econômico (Ride).
21.
A Funasa executa a ação por meio de convênios com municípios, com a previsão, também,
de prestação de orientação técnica. A última portaria publicada com definição de critérios de seleção
de propostas foi a Portaria Funasa 723, de 2007. A análise técnica das propostas encaminhadas pelos
municípios é realizada posteriormente à celebração dos convênios, pelas Superintendências Estaduais
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(Suest) da Fundação, que possuem autonomia para deliberar sobre os projetos submetidos, notificando
a área financeira central quando aprovados.
22.
Os municípios, após obterem a licença ambiental, fornecida pelo órgão estadual de meio
ambiente, encaminham o projeto às Suest, para ser analisado. Caso aprovado, a Funasa efetua o
repasse dos recursos em três parcelas, com prestações de contas parcial e final.
2.3. Beneficiários
23.
O público-alvo é composto por qualquer pessoa que resida em área urbana, sujeita aos
efeitos da má disposição dos resíduos sólidos. Todos os municípios brasileiros que atendam aos
critérios estabelecidos, observada a área de atuação de cada ministério e o tamanho da população,
estão aptos a pleitear financiamento federal para projetos de infraestrutura e capacitação na área de
resíduos sólidos.
2.4. Orçamento e execução
24.
O Programa Resíduos Sólidos Urbanos, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente
(MMA), conta com doze ações em 2011. O MMA é responsável por quatro delas, sendo que os outros
órgãos executores das ações são: Funasa (duas); Ministério das Cidades (duas); Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (uma); Fundo Nacional do Meio Ambiente (uma);
Ministério do Trabalho e Emprego (uma); e Ministério da Educação (uma). Segue gráfico com o
percentual dos valores autorizados para cada órgão no período do Plano Plurianual 2008-2011 (PPA2008/2011).
Gráfico 1 – Programa Resíduos Sólidos Urbanos – percentual do valor autorizado por órgão – PPA2008/2011.
MMA
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5%

MDS
1%

M. CIDADES
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FUNASA
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FUNDO NACIONAL DO
MEIO AMBIENTE
1%
MINISTERIO DA
EDUCACAO
0%

Fonte: Elaboração própria, com dados do Siga Brasil. Consulta em abril/2011.

25.
A Funasa é responsável pela maior parte do orçamento do Programa, com 59% do
orçamento autorizado no período do PPA-2008/2011. Em seguida, vêm o Ministério das Cidades, com
19%, e o MMA, com 15%. O Gráfico 1 expõe o percentual do valor autorizado para cada órgão no
período analisado. É interessante observar, também, a evolução do orçamento do Programa nos
últimos anos, expressa no Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Programa Resíduos Sólidos Urbanos – valor autorizado por órgão entre 2008 e 2011.
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Fonte: Elaboração própria, com dados do Siga Brasil. Consulta em maio/2011.

26.
O Gráfico 2 demonstra como a importância do Programa vem aumentando nos últimos
anos, com tendência de orçamento crescente. Também é notável o aumento de participação do
Ministério das Cidades e do MMA, que tiveram importante incremento em seus orçamentos em 2011.
A Funasa é responsável por duas ações: 10GG e 20AM. O foco da presente fiscalização recai sobre a
Ação 10GG, correspondente a 89% do orçamento autorizado para a Funasa no PPA-2008/2011.
27.
A ação da Funasa de Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Resíduos Sólidos
teve diferentes códigos ao longo dos anos. Até 2004, o código foi 3984. De 2005 a 2007, foi 11KO.
Ainda em 2007, mudou para 10GG, tendo havido execução dos dois códigos durante esse ano. O
último permanece até a elaboração deste Relatório, em 2011. As análises orçamentárias aqui
apresentadas foram elaboradas levando-se em conta o total de recursos correspondentes aos três
códigos da Ação.
28.
Os valores autorizados, liquidados e pagos durante os exercícios de referência de cada Lei
Orçamentária Anual (LOA) para a Ação foram sintetizados na Tabela 1 e no Gráfico 3 dispostos a
seguir. Cada linha representa uma LOA e as execuções orçamentária e financeira realizadas no próprio
exercício de sua vigência. A execução dos restos a pagar é analisada posteriormente. A LOA2007
representa a somatória dos códigos 11KO e 10 GG.
Tabela 1 – Execuções orçamentária e financeira da Ação durante os exercícios de referência.

LOA2003
LOA2004
LOA2005
LOA2006
LOA2007
LOA2008
LOA2009
LOA2010
LOA2011

28.948.335
33.970.580
40.569.493
22.569.978
44.889.242
24.439.997
167.011.524
89.187.695
169.144.471

12.217.555
22.966.682
29.396.314
21.368.153
20.724.329
22.639.997
155.134.001
77.420.000

Execução
orçamentária
no ano
(B) / (A)
42%
68%
72%
95%
46%
93%
93%
87%

TOTAL (sem 2011)

451.586.844

361.867.031

80%

Referência

Autorizado
(A)

Liquidado
(B)

Fonte: Elaboração própria, com dados do Siga Brasil. Consulta em abril/2011.

888.275
1.829.072
994.223
1.227.615
2.556.646
0
0
0

Execução
financeira
no ano
(C) / (A)
3%
5%
2%
5%
6%
0%
0%
0%

7.495.831

2%

Pago no ano
(C)

14
Gráfico 3 – Execuções orçamentária e financeira da Ação durante os exercícios de referência.
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Fonte: Elaboração própria, com dados do Siga Brasil. Consulta em abril/2011.

29.
Fica evidente, no Gráfico 3, o incremento expressivo do orçamento da Ação ao longo dos
últimos nove anos, com destaque para os anos de 2009 e 2011, ambos acima de R$ 160 milhões. O
valor autorizado passou de R$ 29 milhões em 2003 a R$ 169 milhões em 2011, um aumento de 484%.
Apesar da baixa execução financeira média da ação em cada exercício, de cerca de 2%, a elevação da
dotação orçamentária merece atenção, uma vez que a auditoria realizada em 2006 sobre a Ação
indicou prejuízo de parcela dos recursos federais investidos na construção de aterros sanitários.
30.
Observa-se que o crescimento orçamentário da ação 10GG ocorreu, principalmente, pelo
acréscimo de emendas parlamentares no orçamento da Funasa. O valor de emendas representou, nos
exercícios de 2008, 2009, 2010 e 2011, os percentuais de 59%, 91%, 48% e 82%, respectivamente, do
orçamento aprovado na ação 10GG. Em 2011, R$ 138.860.998,00 da dotação de R$ 169 milhões,
representam emendas parlamentares aprovadas na Lei Orçamentária Anual.
31.
A execução orçamentária verificada durante os exercícios de referência de cada LOA entre
2003 e 2010 (ou seja, o valor liquidado no exercício sobre o valor autorizado) ficou entre 42% e 95%,
sendo a média de 80%. Já a execução financeira realizada dentro de cada exercício foi insignificante:
em média 2%.
32.
A explicação para essa discrepância reside no fato de que o orçamento é realizado por
meio de convênios, em sua maioria firmados nos últimos dias de cada exercício. Os valores são
empenhados à época da aprovação dos pleitos e liquidados ao final do exercício, sendo inscritos em
restos a pagar. Como abordado em capítulo específico deste relatório, os convênios são celebrados sem
os elementos necessários à sua execução, que são providenciados posteriormente pelos municípios.
Isso leva à celebração de muitos convênios inviáveis técnica ou economicamente. Na prática, os
convênios só se materializam depois de meses ou anos após todas as exigências terem sido cumpridas
pelos convenentes. Só então os recursos são liberados e acontece a execução financeira.
33.
Devido a essa peculiaridade da Ação, faz-se necessária uma análise cuidadosa da execução
dos restos a pagar (RP). A Tabela 2, elaborada em regime de competência, sintetiza os valores de
inscrição, pagamento e cancelamento de RP, bem como o saldo a pagar. Em cada linha, são
apresentados apenas os RP referentes a cada LOA, sendo que os valores de pagamento e cancelamento
são os verificados durante todo o período compreendido entre a inscrição em RP de cada LOA e abril
de 2011. Ou seja, na linha correspondente à LOA2004, serão encontrados apenas os valores referentes
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aos empenhos de 2004. A coluna “RP a pagar (LOA referência)” apresenta o valor de RP daquele ano
que ainda encontram-se pendentes de pagamento. A coluna “RP a pagar (acumulado)” representa a
somatória dos RP pendentes de cada ano, até o saldo atual de R$ 273 milhões.
Tabela 2 – Execuções orçamentária e financeira da Ação considerando os restos a pagar.

Referência
LOA2003
LOA2004
LOA2005
LOA2006
LOA2007
LOA2008
LOA2009
LOA2010
TOTAL

RP Inscritos
11.329.280
24.099.445
28.402.091
20.140.538
18.167.683
22.639.997
155.134.001
77.420.000
357.333.035

RP Pagos
8.156.497
11.722.801
14.195.101
8.380.097
7.258.652
5.433.290
9.996.958
65.143.395

RP a pagar
RP Cancelados
(LOA referência)
2.654.660
9.694.131
3.131.360
2.488.231
224.495
300.000
14.000
18.506.877

518.123
2.682.514
11.075.630
9.272.209
10.660.537
16.906.707
145.123.043
77.420.000
273.658.762

RP a pagar
(acumulado)
518.123
3.200.637
14.276.267
23.548.476
34.209.013
51.115.720
196.238.762
273.658.762
273.658.762

Execução
Orçamentária
Líquida *

Execução
financeira
até
abr/2011

33%
48%
65%
84%
46%
91%
93%
87%
77%

31%
40%
37%
43%
22%
22%
6%
0%
16%

* Execução Orçamentária Líquida = (Liquidado – RP Cancelado) / Autorizado.
Fonte: Elaboração própria, com dados do Siga Brasil. Consulta em abril/2011.

34.
Como se vê no quadro, ao longo do os oito anos foram pagos apenas R$ 65 milhões dos R$
357 milhões inscritos em RP, o que representa 18%. Os cancelamentos no período equivalem a 5% dos
RP inscritos. Considerando os RP cancelados no cálculo da execução, de acordo com a fórmula
apresentada, obtém-se execução orçamentária líquida de 77%. Sua proximidade com o valor de 80%,
observado apenas durante os exercícios de referência, deve-se ao fato de que os RPs são
sistematicamente reinscritos, mantendo-se válidos por vários anos.
35.
Por outro lado, a execução financeira calculada levando-se em conta os pagamentos de
restos a pagar (desde sua inscrição até abril de 2011) remonta a 16%, muito superior à verificada
dentro de cada exercício, mas ainda muito baixa. No Gráfico 4, demonstra-se a curva de RP pagos e a
pagar relativos a cada LOA.
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Gráfico 4 - Percentuais de execução orçamentária líquida e execução financeira até abril de 2011 da
Ação.
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Fonte: Elaboração própria, com dados do Siga Brasil. Consulta em abril/2011.

36.
Pode-se notar que as curvas têm tendências opostas. Enquanto para as LOA mais antigas o
valor pago supera o valor a pagar, a partir da LOA2006 o saldo a pagar passa a ser maior, com
acentuada expansão em 2009 e queda em 2010, mas ainda muito acima dos anos anteriores a 2009. Se
a tendência de inscrições massivas em RP se mantiver, é provável que o valor volte a subir em 2011.
37.
Todas essas informações apontam para uma Ação com dificuldades de execução, cujos
convênios se arrastam ao longo de vários anos até serem finalmente executados ou cancelados. Apesar
disso, o orçamento é expressivo e crescente, o que gera preocupação com o destino dos recursos
públicos federais a ela destinados. Seria de grande importância que a Funasa realizasse uma avaliação
minuciosa de todos os convênios pendentes e cancelasse os inviáveis, a fim de resguardar-se de
eventual prejuízo e de liberar recursos para outras áreas de atuação governamental.
3. DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS COM A AÇÃO 10GG
38.
A auditoria realizada em 2006 no Programa Resíduos Sólidos Urbanos investigou a
questão da sustentabilidade dos aterros sanitários apoiados com recursos da Ação 10GG. Foi
constatado que a Funasa não possuía informações sobre a situação dos aterros após a quitação dos
convênios. Assim, foi realizada pesquisa para obtenção dessas informações, conforme transcrito a
seguir:
Identificou-se, ainda, por intermédio de pesquisa telefônica com as coordenações regionais da
Funasa, que foram finalizadas as obras de 74 dos 92 convênios firmados nos anos de 2000 e 2001
com o objetivo de construção de aterros sanitários. Obtiveram-se informações sobre a situação de
52 das 74 obras finalizadas. Dessas, 44% estão funcionando e 56% foram abandonadas ou voltaram
à condição de lixões. (TCU, 2006)

39.
A situação demonstrada à época sugeria o desperdício de boa parte dos recursos investidos
na construção de aterros sanitários. Com o intuito de se verificar se o quadro persiste, foi incluída na
matriz de planejamento do 2º Monitoramento uma questão de auditoria com o objetivo de estimar o
montante do desperdício e da baixa efetividade no uso de recursos federais no financiamento de
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convênios celebrados pela Funasa para a área de RSU. Para tanto, efetuaram-se cruzamentos de
informações acerca dos valores destinados a cada município apoiado e da situação da destinação final
de RSU em cada um deles após a execução dos convênios.
40.
a)

b)

c)
d)

Para subsidiar as estimativas, a equipe de auditoria buscou as seguintes informações:
Lista de convênios celebrados de 2000 a 2008 e valores repassados, enviada pela Funasa com
dados provenientes do Siafi Gerencial (os valores dessa lista foram atualizados posteriormente
pela equipe, por meio de extração do Siafi Gerencial realizada em março de 2011);
Lista de convênios celebrados em 2009 e valores repassados, enviada pela Funasa com dados
provenientes do Siconv (essa lista foi trabalhada posteriormente pela equipe, com dados do
Siconv de março de 2011, tendo sido atualizados os valores e incluídos os convênios
celebrados até então);
Lista de convênios da Ação cujo objeto contempla a construção de aterro sanitário
(informações obtidas sobre convênios celebrados de 2000 a 2009);
Situação da disposição final de RSU nos municípios que celebraram convênios da Ação, de
acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) de 2009, do IBGE.

41.
Para obtenção do item “c)”, a equipe de auditoria encaminhou solicitação à Funasa. No
entanto, após pedidos de prorrogação de prazo, foi enviada uma relação incompleta, que não atendia
às necessidades da auditoria, com justificativa de que diversas superintendências estaduais não haviam
enviado as informações para a sede do órgão. Para contornar a situação, foram realizadas consultas
convênio a convênio no Sistema de Convênios (Siscon) da Funasa. Mesmo com esse procedimento, os
objetos de diversos convênios não puderam ser identificados, seja por falta ou imprecisão dessa
informação no sistema, seja pela não localização dos registros de alguns convênios. Para efeito de
estimativa de desperdício com convênios para construção de aterros sanitários, adotou-se postura
conservadora e os convênios com objeto impreciso foram desconsiderados.
42.
A equipe também enfrentou limitações ao conhecimento da situação atual da disposição
final de resíduos sólidos urbanos nos municípios apoiados. De 2000 a 2011, foram mais de 1500
convênios firmados. A verificação direta pela equipe de auditoria em todos esses municípios seria
inviável, tendo em vista o tempo e os custos envolvidos. A realização de pesquisa postal com todos os
municípios também seria onerosa e pouco confiável, além de provavelmente apresentar baixa taxa de
resposta dentro do tempo disponível. Também seria prejudicada por que o órgão responsável pelo
manejo de RSU difere em cada município. Seria necessário identificar o correto destinatário da
pesquisa em cada município, o que também tomaria tempo considerável.
43.
Diante dos obstáculos, decidiu-se buscar fonte oficial que contivesse de antemão
informações sobre a destinação final de RSU nos municípios brasileiros. Essas foram encontradas na
Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) de 2009, do IBGE. O estudo contém dados sobre a
existência de aterro sanitário, aterro controlado e vazadouro a céu aberto (lixão), entre outras
informações de interesse da auditoria, como participação em consórcios de manejo de RSU ou de
saneamento, em cada município brasileiro.
44.
Há, no entanto, duas ressalvas que devem ser expressas em relação à utilização de tais
dados para as estimativas desse trabalho. Em primeiro lugar, existe uma limitação temporal, visto que
a pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2008. Dessa maneira, os municípios convenentes cujas
obras ocorreram após a pesquisa não puderam ser avaliados. Além disso, aterros que porventura
tenham sido concluídos antes da pesquisa e abandonados após a PNSB não puderam ser identificados.
Em segundo lugar, há uma limitação quanto à fonte dos dados. A pesquisa foi realizada mediante
declaração dos próprios municípios e não por meio de verificação direta. Sendo assim, pode haver
respostas indicando a existência de aterros sanitários quando, tecnicamente, não passam de lixões ou
aterros controlados. Essa segunda limitação também se verificaria se a equipe de auditoria realizasse
pesquisa postal.
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45.
Ressalta-se que o presente trabalho é de natureza operacional, com foco no desempenho da
gestão. Assim, o objetivo das estimativas de desperdício e de baixa efetividade é o de alertar para o
quadro de perdas de investimentos encontradas na ação governamental, com intuito de que se tomem
medidas para cessar os procedimentos que levam ao desperdício. É preciso que se tenha em mente que
os resultados apresentados são aproximações, mas refletem a grandeza dos valores envolvidos.
46.
Com as limitações devidamente explicitadas, mas antes de passar aos cálculos, devem ser
esclarecidos os sentidos adotados aqui para os termos desperdício e baixa efetividade. Foi considerado
desperdício o recurso pago a um município cujo convênio contemplou somente a construção de aterro
sanitário, mas cuja disposição final de resíduos sólidos urbanos, verificada na PNSB foi outra (aterro
controlado ou lixão). O raciocínio utilizado foi o seguinte: se o convênio previa a construção de um
aterro sanitário para resolver o problema da disposição final de RSU de um município, mas o problema
não foi resolvido e a disposição continua inadequada, então houve desperdício. Os motivos disso
podem ser diversos, como desvio de finalidade, abandono de obra parcialmente realizada, ausência de
operacionalização correta de aterro sanitário concluído que retornou à condição de lixão, etc. Não se
entrará no detalhe de cada convênio.
47.
Já a baixa efetividade dos investimentos foi considerada levando-se em conta alguns
critérios. Um dos critérios é o objetivo do programa Resíduos Sólidos Urbanos expresso no PPA 20082011. No objetivo do PRSU foi enfatizada a necessidade de encerramento de lixões, nas ações de
apoio aos serviços de manejo de resíduos: “Ampliar a área de cobertura e eficiência dos serviços
públicos de manejo de resíduos sólidos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, no
reaproveitamento e na reciclagem de materiais, por meio da inclusão socioeconômica de catadores”
(grifo nosso). Outro normativo é a Portaria Funasa 723/07, que no item 3.1.3, inciso IV, relativo às
Condições Específicas, alíneas “d”, “f” e “i”, estabeleceu que não seriam aceitos pleitos que
contemplassem soluções isoladas (peça 22, p. 9). Segundo a portaria, a proposta para construção de
unidade de compostagem ou reciclagem deveria ser acompanhada da indicação de aterro sanitário para
onde seriam destinados os rejeitos, e os equipamentos e veículos só poderiam ser financiados caso
fossem parte integrante do projeto apresentado e estivessem em consonância com o Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos do município. Além disso, aplicar recursos federais em uma aquisição
isolada, que não representa a solução completa para o problema do manejo de resíduos sólidos urbanos
do município, pulveriza os recursos e não resolve o problema mais grave e oneroso, que é o da
disposição final dos rejeitos. A aplicação do recurso sem resolução do problema significa que o
investimento federal não foi efetivo. Assim, para a estimativa, consideraram-se de baixa efetividade os
investimentos destinados a apoiar parcialmente um sistema completo de manejo de resíduos, em que
não houve disposição final ambientalmente adequada. Ou seja, houve repasse de recursos a municípios
que, após a execução do convênio, não apresentaram destinação final adequada em aterro sanitário,
conforme verificado na PNSB (2009).
48.
Para o cálculo do desperdício e da baixa efetividade foi necessário delimitar o período de
tempo e os convênios que poderiam compor esse universo temporal, tendo em vista a limitação dos
dados de destinação final, previamente comentada. Como os dados da PNSB foram coletados no
segundo semestre de 2008, estabeleceu-se que só seriam considerados os convênios que tiveram
pagamentos, de 2000 até o final de 2007, e não tiveram qualquer pagamento posterior. Isso porque um
município que recebesse o último pagamento em 2008, poderia não ter tempo hábil para conclusão da
obra e operacionalização do aterro sanitário até a data da pesquisa. Além disso, esse corte permitiu a
inclusão de convênios que foram pagos parcialmente até então e não foram concluídos. Se um
município recebeu parte dos recursos até 2007 e depois disso, até 2011, nada mais foi pago, o convênio
foi considerado abandonado. Dessa maneira, dentro de um horizonte temporal limitado, foram
analisados 231 convênios, o que caracterizou quase toda a população de convênios no período
estudado. Esses cuidados foram tomados para garantir maior confiabilidade nas conclusões.
49.
Dos convênios selecionados para a realização dos dois cálculos, foram separados aqueles
que contemplavam somente a construção de aterro sanitário em seu objeto, resultando em 50
convênios, com montante total pago de R$ 12.668.452,71. Desses 50 convênios que deveriam possuir
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aterro sanitário, verificou-se que 29 apresentam disposição final inadequada, segundo a PNSB. Assim,
o desperdício de recursos públicos federais com a execução desses convênios foi de aproximadamente
R$ 5 milhões, ou 38% do valor investido.
50.
Já a base de cálculo para estimar o potencial de aplicação de recursos com baixa
efetividade, foi o total pago aos 231 convênios selecionados, ou R$ 41.135.923,11. Desses convênios,
apenas 79 possuíam aterro sanitário, segundo a PNSB. No entanto, os 152 municípios restantes
receberam recursos para a área de RSU, mas posteriormente apresentaram disposição final inadequada.
Ou seja, foi investido recurso federal em solução que não representou resolução do problema da
disposição final do lixo. Assim, houve baixa efetividade na execução de 152 convênios, o que
correspondeu à aproximadamente R$ 24 milhões investidos, ou 57% do valor repassado.
51.
Apesar da limitação temporal dos dados da PNSB não permitir a extensão da verificação
do desperdício e da baixa efetividade à maior parte dos convênios, assume-se a premissa de que as
práticas de financiamento da Funasa e a situação precária dos municipais se mantiveram inalteradas,
antes e depois do período estudado. Portanto, é válido estimar que os resultados serão semelhantes nos
demais períodos, sendo possível realizar projeções com base nos percentuais encontrados e nos
valores repassados e a repassar, para todos os convênios celebrados a partir de 2000. Assim, foram
pagos para convênios com previsão de construção de aterro sanitário, até 2011, aproximadamente R$
53 milhões, sendo que o valor ainda a liberar para esse tipo de convênio é de R$ 115 milhões.
Aplicando-se o percentual de 38% obtido anteriormente, estima-se que o desperdício, até o momento,
seja da ordem de R$ 20 milhões. Caso o percentual se mantenha e os valores pactuados sejam pagos, o
risco potencial de desperdício, ainda por vir, poderá chegar a R$ 44 milhões.
52.
Observa-se ainda que o percentual de 38% de desperdício ainda é bastante conservador,
diante das constatações da presente fiscalização, em que a própria Funasa teve dificuldades de apontar
algum caso de sucesso no financiamento de aterros sanitários.
53.
Um exemplo que pode ser caracterizado como desperdício ocorreu no convênio
0312/2003, celebrado entre a Funasa e o Governo do Estado de Pernambuco, para a construção de
aterro sanitário no município de Ipojuca, no valor de R$ 1.153.270,82, sendo de R$ 153.270,82 o valor
da contrapartida do município. Constata-se que o valor de R$ 1.000.000,00 repassado pela Funasa foi
inteiramente perdido, na medida em que o aterro sanitário financiado se transformou em lixão,
conforme demonstra Figura 2, que faz parte do relatório fotográfico fornecido pela Suest Pernambuco.
54.
Estimando-se a baixa efetividade de forma análoga, de 2000 a 2011 foram pagos cerca de
R$ 160 milhões a todos os convênios da Ação, sendo que o valor ainda a liberar é de R$ 350 milhões.
Aplicando-se os 57% verificados anteriormente sobre os valores pagos, estima-se que houve baixa
efetividade no uso de recursos públicos federais de aproximadamente R$ 92 milhões. Já os
investimentos com risco potencial de baixa efetividade, caso os valores pactuados sejam pagos, pode
chegar a cerca de R$ 200 milhões. Para sintetizar os resultados, segue a Tabela 3:
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Tabela 3 – Síntese das estimativas de desperdício de recursos com a Ação 10GG
R$

Total pago a convênios selecionados*, apenas para os que têm aterro sanitário como objeto

%

12.668.452,71
4.872.420,64

38,46%

Total repassado a todos os convênios selecionados*, para qualquer objeto (incluindo aterros)
Total pago a convênios selecionados* que não têm aterro sanitário na PNSB (baixa efetividade)

41.135.923,11
23.546.462,63

57,24%

Total pago até abril/2011 para convênios com aterro sanitário como objeto
desperdício estimado até abril/2011

52.793.789,83
20.305.048,86

38,46%

Valor a liberar para convênios com aterros sanitário de 2000 a 2009
Projeção de desperdício potencial em convênios com aterro sanitário como objeto

114.996.300,16
44.228.790,94

38,46%

Total pago até hoje, para todos os convênios
Estimativa de recursos com baixa efetividade até abril/2011

160.186.893,72
91.691.991,37

57,24%

349.625.582,62
200.127.895,36

57,24%

Total pago a convênios selecionados* com aterro sanitário no objeto e sem aterro sanitário na
PNSB (desperdício)

Valor a liberar, para todos os convênios
Potencial de recursos com baixa efetividade
* Seleção = convênios com pagamentos até 2007 e sem pagamentos posteriores

Fonte: elaboração própria, com dados do Siafi Gerencial, Siconv, Siscon e planilhas enviadas pela Funasa.

55.
Nos últimos anos, os valores dedicados à ação 10GG tiveram importante crescimento.
Apesar do desperdício calculado para os convênios da amostra selecionada ser de aproximadamente
R$ 5 milhões, o risco potencial de investimentos com baixa efetividade, considerados os recursos já
pactuados e a liberar, representa montante expressivo, que não pode ser negligenciado: cerca de R$
200 milhões.
56.
O orçamento autorizado para a Ação 10GG em 2011 é de R$ 169 milhões. Caso esse
patamar se mantenha para os próximos anos assim como o mesmo percentual de baixa efetividade, o
risco potencial de investimentos com baixa efetividade pode chegar a cerca de R$ 97 milhões por ano.
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Figura 2 – Catador em lixão de Ipojuca-PE, onde deveria haver aterro sanitário.

Fonte: foto cedida à equipe de auditoria pela Suest Pernanbuco.

57.
Passa-se a analisar as causas do desperdício e da baixa efetividade dos investimentos
federais, tomando-se por referência as diferentes fases do processo.
4. SUSTENTABILIDADE DOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
58.
A sustentabilidade dos Sistemas de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos se
apresenta como uma questão crucial para o sucesso ou fracasso dos empreendimentos apoiados no
âmbito do PRSU. É necessário que os municípios que pleiteiam recursos federais tenham condições de
manter e gerenciar posteriormente os sistemas de resíduos sólidos urbanos financiados, sob risco de
não solucionar os problemas ambientais e de saúde pública e de desperdiçar os recursos aplicados.
Nesse capítulo serão tratadas algumas condições necessárias para garantir a sustentabilidade dos
empreendimentos.
4.1. Ausência de incentivo à adoção e a formação de consórcios de manejo de resíduos sólidos
4.1.1.

Celebração de poucos convênios com consórcios públicos

59.
Apesar da participação em consórcio ser condição importante para que os municípios
realizem uma gestão adequada de resíduos sólidos, considerando as vantagens do ponto de vista do
fortalecimento da gestão institucional e da continuidade administrativa, a elevação da escala de
aproveitamento e a redução dos custos envolvidos, a Funasa ainda não vem atuando no sentido de
incentivar a adoção e a formação desse tipo de arranjo institucional.
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60.
Verifica-se que a maioria dos convênios celebrados pela Funasa com municípios são
firmados individualmente. Embora tenha ocorrido, em 2008, um incremento no percentual de recursos
destinados a consórcios de saneamento, a maior parte dos recursos empenhados pela fundação tem
como objeto a construção de aterros de pequeno porte em benefício de municípios de até 50 mil
habitantes. A manutenção do apoio à implantação de aterros sanitários para municípios com poucos
habitantes é antieconômica e tem gerado desperdício dos recursos investidos. Isso porque os custos
unitários de operação de aterros de pequeno porte, por tonelada de resíduo, são tanto mais elevados
quanto menor o porte do aterro. Diante desses altos custos de operacionalização, os municípios acabam
deixando de operar os aterros sanitários que passam à condição de lixões. Dessa forma, os recursos
inicialmente investidos são inteiramente perdidos.
61.
O incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes
federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos custos envolvidos
constitui um dos instrumentos previsto no art. 8°, inc. XIX, da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
62.
Deve-se ressaltar que trabalho conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente, em 2002,
com apoio da Cetec, da GTZ e CEF, intitulado “Estimativa do Déficit de Investimento em
Equipamentos para Coleta de Lixo, Desativação de Lixões e Infraestrutura para a Implantação de
Aterros Sanitários no Brasil” já apontava a vantagem de operar aterros de maior porte, tendo em vista
a economia de escala (peça 10, p. 29). Ou seja, é mais barato, proporcionalmente, operar um aterro
maior do que vários pequenos (Cetec, 2002).
63.
O estudo apresentou um modelo teórico do custo de implantação de um aterro sanitário
hipotético dimensionado para uma cidade com população entre 20 e 50 mil habitantes para o estado de
Minas Gerais em 2002. O valor global para a implantação do aterro em municípios dentro dessa faixa
populacional seria de R$ 394.654,23 (peça 10, p. 40). Portanto, verifica-se que o custo de implantação
per capita de um aterro para atender 20 mil habitantes giraria em torno de R$ 19,73/hab., enquanto um
aterro para atender uma população de 50 mil pessoas custaria cerca R$ 7,89/hab., o que evidencia
significativos ganhos de escala.
64.
O estudo concluiu que a implantação de aterros sanitários em municípios com população
inferior a 20.000 habitantes é ineficaz e antieconômica, pois os aterros acabam convertidos em aterros
controlados, solução ambientalmente inadequada. Isso ocorre porque a maioria absoluta desses
municípios não possui condições para viabilizar a operação sanitária do aterro, devido ao alto custo
operacional e à necessidade de monitoramento e controle sistemático. Consequentemente, “o
investimento inicial é integralmente perdido”(grifos nossos) (peça 10, p. 33).
65.
Não obstante as conclusões do estudo, disponíveis desde 2002, que apontavam a
possibilidade de perda dos investimentos iniciais em aterros para municípios com poucos habitantes,
dados os altos custos de operação desses aterros, a Funasa continuou destinando recursos do Programa
Resíduos Sólidos Urbanos para esse tipo de iniciativa.
Ressalta-se que o estudo era de conhecimento dos técnicos da Funasa, do Departamento de Engenharia
de Saúde Pública – Densp, apesar de não ter sido encaminhado formalmente à época pelo Ministério
do Meio Ambiente, conforme informado em entrevista realizada com a Fundação.
66.
A partir de 2010, entrou em vigor a Resolução Conama 404/2008 e a norma ABNT NBR
15.849:2010 estabelecendo critérios e diretrizes técnicas e ambientais para aterros sanitários de
pequeno porte com disposição diária de até 20 toneladas de resíduos, o que seria gerado por uma
população de cerca de 20 mil habitantes. Antes dessa nova legislação, os aterros de até 20 mil
habitantes deveriam atender as mesmas normas técnicas e ambientais exigidas para aterros sanitários
de grande porte. O atendimento a essas exigências onerava ainda mais a implantação de aterros de até
20 mil habitantes.
67.

Apesar da impossibilidade de financiar aterros simplificados, antes da introdução da nova
legislação, a Funasa já apoiava a construção de aterros simplificados de valas ou de trincheiras. Em
consulta ao site da Conder (http://www.conder.ba.gov.br/webnews/news/noticia.asp?NewsID=82),
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verifica-se que o aterro sanitário simplificado de Macarani/BA, mencionado pelos gestores em seus
comentários à versão preliminar desse relatório, foi construído, em 2003, por meio de um convênio
entre a Conder, a Funasa e a prefeitura municipal.
68.
Conforme cálculos apresentados pelos gestores, um aterro no modelo convencional,
exigido pela legislação anterior, para um município com uma população de 10.705 habitantes seria de
R$ 512.876,55. Informação da Conder trazida pelo gestor seria de que um aterro convencional num
município do porte de Macarani/BA custaria cerca de R$ 1,2 milhão entre o projeto e a construção do
aterro sanitário. De acordo com as planilhas orçamentárias encaminhadas pela Funasa, verifica-se que
78% dos convênios firmados no período de 2002 a 2003 foram pactuados a valores de até R$ 240 mil.
Entretanto, apenas 13% tiveram valores acima de R$ 500 mil. Se for considerado o período de 2000 a
2009, verifica-se que 68% foram pactuados a valores de até R$ 250,00 e apenas 15% a valores acima
de R$ 500 mil. Portanto, pode-se concluir que a Funasa já vinha apoiando essa solução simplificada de
aterros de trincheiras ou valas.
69.
Apesar da Funasa já estar apoiando a solução simplificada para aterros sanitários em
município pequenos, os dados apresentados no capítulo 3 evidenciam que o exemplo de Macarani/BA
é, na verdade, um caso isolado de sucesso entre muitas iniciativas fracassadas.
70.
A questão é que, ainda que os aterros de valas ou trincheiras de até 20 mil habitantes
venham a ter um custo unitário de implantação menor do que os aterros convencionais que exigem
impermeabilização do solo com manta e a apresentação do EIA/RIMA, a estrutura administrativa e
operacional requerida dos municípios inviabiliza a operacionalização desses aterros simplificados. A
operacionalização manual de aterros simplificados em municípios de até mil habitantes é inadequada e
não deve ser estimulada, segundo o MMA em função dos riscos envolvidos. A regra é que para a
operação dos aterros sanitários os municípios necessitam, no mínimo, de equipamentos como trator de
esteira, retroescavadeira e caminhão de apoio. Além disso, é necessária uma equipe técnica para gerir
resíduos. A manutenção desses equipamentos e de uma equipe técnica para fazer a gestão de um único
aterro pequeno seria muito onerosa para um único município de pequeno porte.
71.
Corrobora esse entendimento informação trazida pelo Ministério das Cidades, por meio da
Nota Técnica 433/2011 da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental contendo comentários ao
relatório preliminar da presente fiscalização (peça 38, p. 13):
Várias são as causas que podem explicar esses fatos. Do ponto de vista do gestor municipal
constata-se: inexistência de um órgão estruturado para a adequada gestão dos sistemas nos
municípios, projetos inadequados, operação e manutenção inexistentes, falta de cobrança pela
prestação dos serviços, sobretudo para destino final, e de escala para a viabilidade dos
empreendimentos, dentre outras causas. Da parte do Governo Federal, diante da precariedade
institucional dos municípios para implementar uma adequada gestão dos resíduos sólidos constatase a necessidade de buscar um modelo alternativo de gestão operacional para os empreendimentos
apoiados que assegure mais qualidade, agilidade, capacidade técnica e capacidade de resposta aos
empreendimentos apoiados.

72.
Ademais, deve-se atentar para o risco de que a continuidade do apoio quase que exclusivo
a soluções individualizadas em municípios de até 20 mil habitantes, além do impacto na
sustentabilidade desses aterros sanitários, em função dos altos custos operacionais, poderão
desestimular a adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes federados, o que
estaria em desacordo com a PNRS.
73.
Em encontro sobre Regulação e Gestão de Resíduos Sólidos, realizado pela Associação
Brasileira de Agências de Regulação – ABAR, em novembro de 2010, o Consultor do MMA, Cássio
Humberto Versiani Velloso, apresentou painel sobre os Custos de Aterros Sanitários baseado no
“Estudo Técnico para Avaliação de Custos de Implantação Inicial de Aterros Sanitários”. Entre os
gráficos apresentados pelo consultor, ressaltamos as estimativas dos custos de implantação inicial e de
operação de aterros sanitários.
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Gráfico 5 – Custos de implantação inicial dos aterros sanitários teóricos, por tonelada.

Fonte: Apresentação de Cássio Versiani no Seminário Internacional de Gestão e Regulação de Serviços Públicos de Manejo
de Resíduos Sólidos, a partir do Estudo Técnico para Avaliação dos Custos de Implantação Inicial e de Operação de
Aterros Sanitários.

74.
De acordo com o Gráfico 5, o custo de implantação inicial por tonelada de RSU a ser
disposto em um aterro sanitário para uma população de 20 mil habitantes é R$ 126,28/t. Observa-se
que esse valor cai em 36%, quando dobra a população, pois para uma cidade de 40 mil habitantes esse
valor corresponde a R$ 80,54/t. Para uma população beneficiária de 110 mil habitantes o custo diminui
consideravelmente, para R$ 38,21/t de resíduos a serem dispostos.
Gráfico 6 – Custos de implantação inicial dos aterros sanitários teóricos, por habitante.

Fonte: Apresentação de Cássio Versiani no Seminário Internacional de Gestão e Regulação de Serviços Públicos de Manejo
de Resíduos Sólidos, a partir do Estudo Técnico para Avaliação dos Custos de Implantação Inicial e de Operação de
Aterros Sanitários.
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75.
O Gráfico 6 apresenta a mesma tendência. Observa-se que o custo de implantação inicial
por habitante beneficiário para uma população de 20 mil habitantes corresponde a R$ 29,96/hab., para
40 mil habitantes corresponde a R$ 20,87/hab. e para 110 mil, R$ 11,16/hab.
76.
A Tabela 4 resume os valores apresentados nos gráficos acima em relação aos custos
unitários de implantação por habitante e por tonelada de rejeito a ser aterrado.
Tabela 4 – Custo de implantação de aterros sanitários por tonelada de resíduo disposto e por habitante.
População
20 mil habitantes
40 mil habitantes
110.000 habitantes

Custo de Implantação (R$/t)
R$ 126,28/t
R$ 80,54/t
R$ 38,21/t

Custo de Implantação (R$/hab.)
R$ 29,96/hab.
R$ 20,87 /hab
R$ 11,16/hab.

Fonte: Apresentação de Cássio Versiani no Seminário Internacional de Gestão e Regulação de Serviços Públicos de Manejo
de Resíduos Sólidos, a partir do Estudo Técnico para Avaliação dos Custos de Implantação Inicial e de Operação de
Aterros Sanitários.

77.
Da mesma maneira, o custo unitário de operação por tonelada de resíduo é menor quanto
maior o porte do aterro operado, conforme pode ser observado no Gráfico 7 apresentado pelo
especialista durante o seminário.
Gráfico 7 – Custo unitário estimado de operação de aterros sanitários, em função da população
atendida.

Fonte: Apresentação de Cássio Versiani no Seminário Internacional de Gestão e Regulação de Serviços Públicos de Manejo
de Resíduos Sólidos, a partir do Estudo Técnico para Avaliação dos Custos de Implantação Inicial e de Operação de
Aterros Sanitários.

78.
Observa-se que para uma população de 2,5 mil habitantes o custo de operação de um aterro
sanitário, por tonelada de resíduo processado, corresponde a R$ 1.005,76/t. Para uma cidade de cinco
mil habitantes, o custo para operacionalizar o aterro cai para R$ 508,46/t e para um município que
possua 110 mil pessoas o custo diminui consideravelmente para R$ 28,99/t de resíduo disposto,
conforme Tabela 13.
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Tabela 5 – Custo de operação de aterros sanitários por tonelada de resíduo disposto.
População
2.500 habitantes
5.000 habitantes
110.000 habitantes

Custo de Operação (R$/t)
R$ 1.005,76/t
R$ 508,46/t
R$ 28,99/t

Fonte: Apresentação de Cássio Versiani no Seminário Internacional de Gestão e Regulação de Serviços Públicos de Manejo
de Resíduos Sólidos, a partir do Estudo Técnico para Avaliação dos Custos de Implantação Inicial e de Operação de
Aterros Sanitários.

79.
Da análise dos gráficos apresentados verifica-se que há otimização dos custos em razão da
escala dos aterros e que a partir de 110 mil habitantes em diante, os valores variam muito pouco.
80.
De acordo com o documento disponibilizado pelo MMA, intitulado “Minutas de
normativos necessários ao programa de incentivo ao tratamento e destinação final de resíduos sólidos
urbanos por meio de compra de resultados futuros”, elaborado pelo consultor Wladimir Antonio
Ribeiro (peça 14, p. 14), a implantação de um aterro sanitário só possui economicidade quando a
população atendida pelo aterro é superior a 100 mil habitantes.
81.
Em entrevista concedida à equipe de auditoria, esse consultor ponderou que um aterro com
menos de 100 mil habitantes não é viável. Portanto, para o especialista, continuar financiando aterros
de pequeno porte significa continuar desperdiçando recursos federais. Aterros pequenos não tem
sustentabilidade, pois para sua operacionalização é necessária uma equipe técnica permanente, cuja
manutenção por um único município de pequeno porte torna-se inviável.
82.
Além disso, conforme comentários apresentados por gestor do MMA, durante o Fórum
Nacional de Resíduos Sólidos, realizado em Outubro/2010, cerca de 90% dos recursos repassados para
construção de aterros pelo ministério foram perdidos, na medida em que esses aterros financiados
acabaram retornando à condição de lixões. Segundo o gestor, as principais razões para o histórico de
perdas e insucessos no apoio à implementação de aterros de pequeno porte são:
a) escala inadequada dos empreendimentos;
b) incapacidade operacional;
c) insustentabilidade econômica e financeira;
d) ausência de desenvolvimento institucional dos municípios.
83.
De acordo com gestores da Funasa, um aterro tem que ser bem operacionalizado durante
toda sua vida útil, senão ele volta a ser lixão. Em resposta à pesquisa realizada com superintendências
da Funasa, foi encaminhado à equipe de auditoria detalhado parecer técnico realizado em 2009, sobre
convênios financiados pela Funasa na área resíduos sólidos, elaborado pela Superintendência da
Funasa na Paraíba (peça 26). O documento demonstra, por meio de rica análise e vasta documentação
fotográfica, que dos cinco convênios celebrados para construção de aterros sanitários e um para
unidade de triagem, apenas dois apresentam aterros sanitários funcionamento adequadamente. Nos
outros quatro municípios, houve desmantelamento da operação e manutenção do empreendimento e a
disposição final dos resíduos passou a ser inadequada.
84.
Foi destacado, no parecer técnico, que a maioria dos municípios se preocupa com a
construção e inauguração do empreendimento, sem priorizar a estrutura administrativa necessária para
garantir a sustentabilidade. Segundo o parecer, os municípios de pequeno porte não dispõem, no seu
quadro efetivo, de técnicos capacitados para orientar e executar um plano de gestão de resíduos
sólidos.
85.
Diante do exposto, foi sugerido pelo engenheiro da Funasa responsável pela elaboração do
parecer técnico que, nos próximos convênios a serem formalizados, fosse dada prioridade ao
atendimento de projetos técnicos voltados para consórcios públicos, de maneira a garantir estrutura
administrativa e técnica capaz de manter o empreendimento em operação e garantir sua
sustentabilidade.
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86.
De fato, a solução que tem se mostrado mais adequada para gestão de resíduos sólidos é o
consórcio público interfederativo para tratamento ou disposição final de resíduos, regido pela Lei
11.107/2005, conforme consignado no documento técnico “Melhoria da Gestão Ambiental Urbana no
Brasil” (peça 14). Segundo o especialista Wladimir Ribeiro, para o manejo de resíduos sólidos tem que
haver uma solução de longo prazo, pois para a gestão de um aterro, por exemplo, é necessário
considerar uma solução que dure cerca de 20 anos. Então é preciso que haja uma estrutura institucional
que garanta estabilidade para a gestão desse aterro. O consórcio público para gestão de resíduos
consolida a regionalização desse serviço. Não obstante, certas variáveis devem ser consideradas para
formação desse arranjo, como características ambientais e a distância entre os Municípios.
87.
Conforme exposição de gestores da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano
do MMA, apresentada durante encontro realizado pela ABAR, a gestão por meio de consórcio
apresenta inúmeras vantagens como: otimização dos investimentos e dos custos operacionais;
integração de esforços e obtenção de melhor desempenho do que isoladamente; planejamento e gastos
compartilhados; melhor difusão de boas práticas de manejo, de uso de tecnologias e de capacitação
profissional; além de propiciar a redução do custo de investimento per capita e a escala de operação
adequada do aterro sanitário.
88.
Observa-se ainda que, dependendo da escala do aterro sanitário, é possível realizar o
aproveitamento energético a partir da queima do gás metano, o que é ambientalmente mais adequado,
além de poder gerar renda pela venda dos créditos de carbono. Essa solução foi apresentada no
encontro sobre Regulação e Gestão de Resíduos Sólidos, promovido pela Abar, e em visita técnica
realizada no aterro sanitário de Nova Iguaçu-RJ.
89.
Em levantamento realizado em todas as cidades brasileiras, a partir da PNSB 2008,
constatou-se que os municípios organizados em consórcios de saneamento, incluindo os de resíduos
sólidos, apresentam disposição final de resíduos sólidos mais adequada do que os municípios que não
participam de consórcios.
Gráfico 8 – Disposição final de resíduos sólidos em municípios consorciados em comparação a
municípios individuais.
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Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico /2009 - IBGE.

90.
De acordo com o Gráfico 8, verifica-se que, entre os municípios que declararam participar
de consórcio público intermunicipal/interfederativo no setor de saneamento, 39% dispõe seus resíduos
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sólidos em aterros sanitários. Entre os que participam de consórcio na área de manejo de resíduos
sólidos, o percentual sobe para 41%. Já entre os municípios que não participam de consórcio, apenas
26% possuem aterro sanitário.
91.
Em relação à existência de lixão, o panorama se inverte. Entre os municípios que
declararam participar de consórcio público intermunicipal/interfederativo no setor de saneamento, 31%
dispõe os resíduos em vazadouros a céu aberto. Entre os que participam de consórcio na área de
manejo de resíduos sólidos, o percentual cai para 24% e entre os municípios que não participam de
consórcio, 54% possuem lixão.
92.
A distribuição dos aterros controlados é parecida à dos aterros sanitários. Há maior
percentual entre os municípios que participam de consórcio na área de resíduos sólidos (25%), seguido
pelos que participam de consórcio em saneamento (24%) e por último os que não fazem parte de
qualquer consórcio nessas áreas (22%).
93.
Vale mencionar que a pesquisa considerou "consórcio na área de manejo de resíduos
sólidos" uma categoria dentro de "consórcio na área de saneamento".
94.
Observa-se que a existência de lixões e aterros controlados em municípios organizados em
consórcio de manejo de resíduos sólidos pode ocorrer devido a um período de transição, entre a
formação do consórcio, a desativação dos lixões e a construção dos aterros sanitários, como é o caso,
por exemplo, do município de Itajubá/MG, que faz parte do consórcio Cimasas.
95.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, institucionalizada por meio da Lei 12.305/2010,
induz de forma clara a soluções consorciadas ao priorizar, para acesso a recursos da União, municípios
que se inserirem nas microrregiões de resíduos sólidos instituídas pelos Estados (Art. 16, § 1°), ou que
optarem por soluções consorciadas intermunicipais para gestão dos resíduos sólidos (Art. 18, § 1°, inc.
I). Além disso, o incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes
federados é preconizado como instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por meio do Art.
8°, inc. XIX. Por fim, o Art. 45 indica que os consórcios públicos constituídos para gestão de resíduos,
têm prioridade na obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo Federal.
96.
De acordo com a Lei Federal 11.107/2005, o consórcio público será constituído por
contrato cuja celebração dependerá da prévia subscrição pelos chefes do Poder Executivo de protocolo
de intenções. O protocolo de intenções transforma-se juridicamente em contrato de constituição do
consórcio público com a ratificação mediante lei, pelo Legislativo de cada um dos entes consorciados.
97.
Não obstante, pode-se fazer exceção para municípios que se encontram em posições
geográficas muito distantes, que inviabilizem sua participação em consórcios, em função dos altos
custos logísticos e de transporte até o local de aterramento. Observa-se, no entanto, que mesmo em
casos como esses é possível adotar estações de transbordo, que são unidades operacionais que recebem
os rejeitos de um ou mais municípios para transportá-los a um aterro sanitário situado em outro
município.
98.
De acordo com entrevista realizada no MMA em 29/07/2011, a organização em consórcio
não exclui a possibilidade de haver mais de um aterro na região consorciada. É possível, por exemplo,
fazer um aterro convencional para um grupo de municípios do consórcio e um ou mais aterros
simplificados para alguns municípios menores que estejam muito isolados na região. Dentro dos
planos municipais ou intermunicipais previstos na PNRS, deve-se avaliar qual a melhor escolha para
cada município.
99.
Apesar da solução mais adequada para o manejo e a destinação final de resíduos sólidos
ser intermunicipal, por meio da utilização da estrutura de consórcio público, na área de manejo de
resíduos sólidos ou na área de saneamento, até o momento, a maioria dos convênios celebrados pela
Funasa foi assinada diretamente com municípios de até 50 mil habitantes, normalmente para
construção de aterros de pequeno porte.
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100.
Segundo dados da Relação dos municípios integrantes de consórcios públicos
contemplados pela Funasa (Ofício n. 125 COGED/AUDIT, volume II, Anexo V, de 11/02/2011), de
planilhas de convênios encaminhadas pela Fundação, bem como de pesquisas realizadas no Siconv,
não há nenhum registro de celebração de convênios entre a Funasa e algum consórcio para manejo de
resíduos sólidos (peça 17, p. 124/129). Houve, apenas, a partir de 2006, alguns poucos convênios
celebrados com municípios organizados em consórcios de saneamento, conforme pode ser observado
no Gráfico 9.
Gráfico 9 – Montante de recursos da Funasa (PNRS) empenhados em benefício de municípios
consorciados em comparação aos recursos empenhados para municípios individuais no período de
2006 a 2010.
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Fonte: Relação dos Municípios Integrantes de Consórcios Públicos Contemplados pela Funasa; Densp/Funasa/MS e
Sistema de Gestão Convênios e Contratos de Repasse/Siconv.

101.
Em 2006 e 2007, houve celebração de apenas um convênio com consórcio público, em
cada exercício, nos valores de R$ 450.000,00 e R$ 999.996,45 respectivamente, correspondendo a 2%
e 5% dos recursos empenhados nesses exercícios. Já em 2008, houve incremento nos valores
empenhados, haja vista celebração de dois convênios com Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Econômico do Estado do Matogrosso, totalizando o valor de R$ 10.550.000,11, que
representou 46% dos recursos empenhados em 2008.
102.
No exercício de 2009, foi constatado um incremento no número de convênios celebrados,
no entanto houve diminuição no percentual de recursos empenhados em benefício de consórcios
públicos. Foram celebrados quatro convênios com consórcios públicos no valor de R$ 15.993.578,00,
ou 10% do valor total empenhado em 2009. Já em 2010, houve decréscimo significativo nos
convênios celebrados com consórcios e no montante empenhado, tendo sido assinados apenas dois
convênios com consórcios públicos, que totalizaram R$ 900.000,00 e corresponderam a 1% dos
recursos empenhados em 2010.
103.
O fato de existirem poucos municípios organizados em consórcios de manejo de resíduos
ou de saneamento, pode ser uma das razões para o baixo número de convênios celebrados com esse
tipo de arranjo institucional. Segundo a PNSB realizada pelo IBGE em 2008, há apenas 444
municípios organizados em consórcios de manejo de resíduos sólidos e 605 de saneamento. Ademais
os convênios entre consórcios públicos e órgãos de governo somente foram possíveis a partir da
promulgação da Lei 11.107/2005.
104.
Constatou-se também ausência de diretriz interna na Funasa para induzir esse tipo de
arranjo. Verifica-se que não há normativos atualizados e nem são realizados chamamentos públicos em
que a participação em consórcio para manejo de resíduos seja priorizada para obtenção de recursos do
programa Resíduos Sólidos Urbanos.
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4.1.2.

Ausência de apoio à formação de consórcio de manejo de resíduos sólidos

105.
A formação de consórcios já havia sido identificada como boa prática de arranjo
institucional para solucionar o problema comum da destinação final de resíduos sólidos no Relatório
de Auditoria Operacional do Programa RSU realizado em 2006. Assim, o Acórdão 2067/2008 – TCU
– Plenário proferiu as seguintes recomendações à Funasa:
9.2.2. identifique e divulgue para os municípios, utilizando, inclusive, a página da Funasa na
internet, os casos bem sucedidos de consórcios para o gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil
e as boas práticas na execução da Ação 11KO;
9.2.3. divulgue para estados e municípios informações técnicas necessárias para a formação de
consórcios, utilizando, inclusive, a página da Funasa na internet;

106.
Na instrução do 1° Monitoramento do Acórdão 2067/2008-TCU-Plenário, verificou-se que
a recomendação 9.2.2 estava em implementação, pois o Sistema de Informações Integradas de
Resíduos Sólidos Urbanos encontrava-se em fase de construção e não havia outras iniciativas
destinadas a promover a disseminação de conhecimentos e a troca de experiências exitosas.
107.
Verifica-se, nesse 2° Monitoramento, que o sistema de informações não foi implantado e
tampouco houve divulgação de casos bem sucedidos de consórcios para o gerenciamento de resíduos
nas páginas da Funasa na Internet. Assim, deve-se considerar que a Recomendação 9.2.2 está em
implementação.
108.
Já a recomendação 9.2.3, foi considerada parcialmente implementada no 1°
Monitoramento, pois foi constatada, no sítio da Funasa, a publicação intitulada “Programa de
Cooperação Técnica” que discorre sobre a disponibilidade da Fundação em estabelecer convênios de
cooperação técnica para implantação de consórcios. No entanto, as informações acerca da formação de
consórcios disponibilizadas nessa publicação eram mencionadas apenas como uma das linhas de ação
para obtenção dos resultados esperados do Programa de Cooperação Técnica, sendo incipientes para
assessorar os entes na implementação de modelos de gestão associada na área de resíduos sólidos.
Além disso, não houve continuidade nas oficinas de orientação para a formação de consórcios
oferecidas pela Funasa aos municípios.
109.
No presente monitoramento, foi constada a publicação do Manual de Implantação de
Consórcios Públicos de Saneamento, em 2008, no site da Funasa na internet (peça 23). Esse manual
contém diretrizes e informações técnicas detalhadas para formação de consórcios de saneamento.
Embora o manual seja destinado à implantação de consórcios de saneamento, as informações técnicas
disponibilizadas também são bastante úteis à formação de qualquer tipo de consórcio, inclusive
consórcios para manejo de resíduos sólidos. Assim, pode-se considerar que a Recomendação 9.2.3 foi
parcialmente implementada.
110.
No entanto, apesar da publicação do manual contendo orientações técnicas para
implementação de consórcios de saneamento e da existência do Programa de Cooperação Técnica, até
o momento a Funasa não celebrou qualquer convênio ou acordo de cooperação técnica com o objetivo
de apoiar os municípios na criação de consórcios públicos para manejo de resíduos sólidos.
111.
Observa-se que o Programa de Cooperação Técnica disponibilizado pela Funasa tem como
objetivo o fomento, apoio e assessoramento à implementação de modelos de gestão associada em
saneamento ambiental, subsidiando os entes federados, em especial os municípios, na criação de
consórcios públicos de saneamento básico, conforme disposto no Manual de Implantação de
Consórcios Públicos de Saneamento da Funasa. Entretanto, não foi constatada a existência de
programa de cooperação técnica específico para apoio à formação de consórcios de manejo de resíduos
sólidos.
112.
Conforme documento técnico fornecido pela Funasa, na área de saneamento, em 2007,
houve uma iniciativa por parte da Fundação envolvendo alguns municípios, para divulgação do
programa de Apoio a Gestão das Ações e Serviços de Saneamento Ambiental e Apresentação dos
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Modelos e Alternativas de Gestão Associada. Embora os gestores da Funasa não saibam precisar
quantos municípios participaram da oficina, foi informado que cerca de 90 % desses municípios
assinaram termo de interesse, pelo qual solicitaram apoio e suporte técnico da Funasa e do Ministério
das Cidades para estudar a viabilidade de estruturação de consórcio público na forma de autarquia
intermunicipal de saneamento. No entanto, as demais etapas do processo não se concretizaram, como
elaboração e ratificação de protocolo de intenções e a formalização de convênio de cooperação técnica
com consórcios recém-formados.
113.
Foi informado, por meio do Ofício n. 125 COGED/AUDIT, Volume I, Anexo III, de
11/02/2011, que a Funasa vem realizando oficinas para formação de consórcio. Entretanto, verificouse que essas oficinas não se destinaram aos municípios, nem trataram do tema consórcio de resíduos
(peça 16, p. 89/126). Elas se destinaram à capacitação de servidores da Funasa para padronização das
orientações para execução de obras e serviços de engenharia de saúde pública. Não obstante, deve-se
destacar iniciativa da Fundação na implantação de Núcleos Intersetoriais de Cooperação Técnica
(NICT), implantados pela Coordenação Geral de Cooperação Técnica (CGCOT/DENSP), formados
por profissionais das Superintendências que serão capacitados em formação de consórcios, conforme
resposta 10 do Ofício n. 125 COGED/AUDIT, de 11/02/2011 (peça 15).
114.
Segundo entrevista realizada com o especialista Wladimir Ribeiro, os consórcios devem
ser específicos para o serviço que se propõe a realizar. Portanto, devem ser estabelecidos em função da
área de atuação como transporte, saneamento, saúde, resíduos sólidos, pois o arranjo ideal para um
determinado serviço não é o mesmo para outro.
115.
Entretanto, para formação de consórcios os municípios enfrentam uma série de
dificuldades iniciais, conforme entrevista concedida pelos responsáveis pelo Consórcio Intermunicipal
dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí para Aterro Sanitário (Cimasas), situado no estado de
Minas Gerais.
116.
Segundo informaram os gestores do Cimasas, o primeiro problema para implantar o
consórcio é encontrar o terreno em que se situará o aterro sanitário. Isso dependerá de condições
ambientais propícias e das distâncias intermunicipais. Outra dificuldade refere-se a questões jurídicas
como a adequação à Lei dos Consórcios e a elaboração do protocolo de intenções. Há também
embaraços quanto a questões contábeis, como prestação de contas de recursos públicos recebidos.
Tendo em vista ainda que a área de resíduos sólidos é muito especializada, a ausência de recursos
humanos capacitados para realizar o projeto de engenharia foi apontada como dificuldade. Segundo
afirmação dos gestores do Cimasas, as prefeituras não têm condições de elaborar projetos de
qualidade. Portanto, seria interessante receber apoio financeiro para a realização de projetos.
117.
Deve-se destacar, como boa prática, o apoio técnico e financeiro disponibilizados pela
Fundação Centro Tecnológico (Cetec) de Minas Gerais, pela Fundação de Apoio à Pesquisa de Minas
Gerais (Fapemig) e pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana de
Minas Gerais (Sedru/MG), na formação e na consolidação do consórcio Cimasas.
118.
De fato, conforme consta no Manual de Implantação de Consórcios Públicos de
Saneamento da Funasa, de 2008, disponibilizado na internet, os municípios enfrentam muitas
dificuldades na constituição e implantação de consórcios públicos. A falta de tradição do sistema
federativo brasileiro na prática do instituto da cooperação entre os diferentes entes públicos para a
gestão associada de serviços e a execução de funções públicas de interesse comum retarda a
disseminação desse tipo de arranjo institucional (peça 23).
119.
No aspecto técnico-administrativo, o manual informa que a maior dificuldade a ser
enfrentada pode ser a falta de qualificação e experiência dos gestores públicos na matéria, e a pouca
disponibilidade de profissionais no mercado satisfatoriamente habilitados para o desempenho dessa
tarefa.
120.
Outra postura que pode dificultar o consorciamento do ponto de vista cultural, segundo o
manual, refere-se à tendência de os municípios com maior escala dos serviços e melhores condições
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socioeconômicas considerarem que podem obter maiores vantagens econômicas com a prestação
autônoma, pois imaginam que os eventuais ganhos administrativos e de compartilhamento de recursos
operacionais sejam inferiores aos subsídios que transferirão para os consorciados de menor porte.
Observa-se que a não adesão de municípios de maior porte ao consórcio pode inviabilizar o alcance de
escala adequada para a prestação regionalizada dos serviços por meio de consórcio público.
121.
Segundo o manual, há ainda aspectos de natureza político-corporativa a considerar. Um
primeiro problema, de âmbito local, pode ser a dificuldade de convencimento dos administradores dos
diferentes serviços de saneamento das vantagens da integração da gestão desses serviços, uma vez que
tradicionalmente são geridos de forma independente e por organismos distintos.
122.
Portanto, verifica-se que, embora a solução consorciada seja a opção mais adequada para
manejo de resíduos em municípios de pequeno porte, a formação de consórcios não é tarefa trivial.
Além da pouca experiência na busca de soluções compartilhadas por parte das administrações
municipais, há necessidade de superar resistências administrativas e culturais. A existência dessas
dificuldades reforça a importância da atuação da Funasa no apoio à formação de consórcio para
manejo de resíduos.
123.
Considerando os problemas apontados, conclui-se que é razoável propor que recursos do
PRSU, a cargo da Funasa, sejam aplicados, primeiramente, no desenvolvimento institucional dos
municípios antes de se alocar recursos para projetos de processamento de resíduos que estarão fadados
ao fracasso. A proposta apresenta respaldo técnico e financeiro, uma vez que há disponibilidade de
recursos do PRSU no orçamento da Funasa e programa específico de cooperação técnica no âmbito da
fundação, além de sua capilaridade e de sua tradição em atuar junto a municípios de pequeno porte.
124.
Não obstante, a finalidade da Ação 10GG, expressa em dados gerais no Sigplan, não
explicita claramente a possibilidade de utilização dos recursos consignados para apoiar o
fortalecimento institucional e fomento à implantação de consórcios. No entendimento de gestores da
Funasa, só seria possível apoiar, por meio da Ação 10GG, empreendimentos na área de resíduos
sólidos.
125.
Por essa razão, propõe-se explicitar, na finalidade da Ação 10GG, ou em outra Ação que
vier a lhe substituir, a possibilidade de se realizar apoio ao fortalecimento institucional e fomento à
implantação de consórcios. Observa-se ainda que para formação de consórcios, há também a
necessidade de elaborar diagnósticos e estudos regionais para seleção dos arranjos mais adequados.
Nessa linha, deve-se ressaltar atuação do MMA no apoio à elaboração de Planos Estaduais de
Regionalização de Resíduos Sólidos e de Planos de Gestão Integrada de Resíduos, em região definida
em cada estado, e à formação de consórcio prioritário do estado, por meio de convênios firmados com
18 estados da federação a partir de 2007. Esses planos estão sendo financiados com recursos da Ação
86AA do Programa Resíduos Sólidos Urbanos, cuja finalidade é promover a modernização e a
organização dos sistemas públicos de manejo de resíduos sólidos, com vistas a elevar a capacidade
técnica, administrativa e gerencial do prestador de serviços e a qualidade dos serviços prestados à
população.
126.
Apesar dos planos ainda não estarem concluídos e de haver certo atraso no cronograma de
execução dos convênios, deve-se destacar a importância e a assertividade desses estudos para induzir a
implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e de seus instrumentos. Vale destacar, ainda, o
importante papel exercido pelo Ministério Público na indução de soluções para o adequado manejo de
resíduos sólidos no país. A atuação do Ministério Público tem obrigado os municípios a se
organizarem rapidamente por meio de consórcios públicos para resolver a questão da disposição final.
No consórcio CIMASAS, por exemplo, foi lavrado um auto de infração pelo MP para todos os seis
municípios integrantes. A partir daí os municípios se viram compelidos a resolver a questão e logo
tomaram providência para a criação do consórcio.
127.
Da mesma maneira, a atuação do MP foi decisiva e colaborou para dar início ao processo
de formação e ratificação do arranjo consorcial de outro consórcio visitado durante os trabalhos de
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campo: o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul (Cirsures). Conforme
observado pela equipe de auditoria, esse consórcio vem atuando com sucesso no manejo de resíduos.
Figura 3 - Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul (Cirsures) – lagoas de
contenção e centro de tratamento físico químico.

Fonte: foto tirada pela equipe de auditoria em visita ao Cirsures.

128.
Pode-se apontar como uma das causas para que a Funasa não venha atuando no incentivo à
adoção e a formação de consórcios de manejo de resíduos sólidos, a ausência de normativos internos
atualizados que estabeleçam como critério para alocação de recursos do PRSU, a organização de
municípios em consórcios intermunicipais específicos de tratamento de resíduos sólidos, de maneira a
se adequar à Política Nacional de Resíduos Sólidos.
129.
Além disso, apesar do consórcio público de manejo de resíduo apresentar-se como solução
mais adequada para resolver a questão da gestão de resíduos, há poucos municípios que se encontram
organizados por meio desse arranjo institucional. Outrossim, não foi constatada diretriz interna para
apoio e fomento à implementação de consórcios de manejo de resíduos sólidos, por meio de programa
de cooperação técnica a cargo da Funasa.
130.
Por outro lado, constata-se a ausência de articulação entre a Funasa e o MMA, no apoio à
implementação de modelos de gestão associada. Nota-se que o MMA, além de ser o ministério
coordenador do PRSU, conduz uma ação voltada especificamente ao desenvolvimento institucional e
apoia a elaboração de planos e estudos de regionalização que levarão à formação de consórcios
públicos de manejo de resíduos sólidos. Portanto, a ausência de um trabalho conjunto entre os dois
órgãos diminui as possibilidades de canalizar recursos do orçamento da Fundação, na maior parte das
vezes pulverizados em diversas emendas parlamentares, para projetos sustentáveis de formação de
consórcios ou de apoio a empreendimentos de resíduos sólidos a cargo de consórcios já formados.
131.
Restou evidenciado que continuar apoiando municípios de maneira autônoma acarreta
desperdício de recursos, na medida em que a falta de escala dos empreendimentos financiados eleva os
custos per capita de operação de sistemas de processamento de resíduos de pequeno porte,
comprometendo sua sustentabilidade e levando-os, frequentemente, a condição de vazadouros a céu
aberto.
132.
Portanto, será proposta recomendação para que a Funasa condicione a celebração de
convênios com municípios à apresentação de plano municipal ou intermunicipal de gestão integrada de
resíduos sólidos, previstos nos arts. 18 e 19, § 9º da PNRS e à assinatura de termo de convênio
contendo cláusula em que o município se comprometa a aderir ou implementar consórcio para manejo
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de resíduos sólidos, a exemplo de termo de convênio assinado pelo MMA com o município de
Delmiro Golveia/AL, bem como avalie se o município já foi contemplado no plano microrregional de
resíduos sólidos a cargo do estado, conforme art. 16 da PNRS, ou no estudo de regionalização
elaborado pelo MMA.
133.
Assim, propõe-se recomendação para que o MMA, a Funasa e o MCidades reunidos no
Comitê Interministerial instituído por meio do Decreto 7.404/2010 que regulamenta a PNRS, atuem
para garantir que os recursos do orçamento da Funasa, pulverizados em emendas, sejam aplicados em
projetos sustentáveis de formação de consórcios de manejo de resíduos sólidos ou apoio a
empreendimentos na área de resíduos sólidos a cargo de consórcios já formados.
134.
Deve-se propor, também, recomendação ao MMA para que encaminhe formalmente à
Funasa os Planos Estaduais de Regionalização de Resíduos Sólidos e Planos de Gestão Integrada de
Resíduos apoiados pelo Ministério.
135.
Além disso, cabe propor recomendação à Funasa para que estabeleça acordos ou convênios
de cooperação técnica e financeira para formação de consórcios públicos de manejo de resíduos
sólidos de maneira a criar condições institucionais para gestão de resíduos dos municípios.
136.
Outrossim, será recomendada a atualização de normativos internos da Funasa e a
realização de processos de seleção pública na área de resíduos sólidos, que estabeleçam como critério
de prioridade a participação em consórcio de manejo de resíduos sólidos.
137.
Outra importante proposta a ser formulada refere-se à explicitação, na finalidade da Ação
10GG, ou em outra Ação que vier a lhe substituir, da possibilidade de se realizar apoio ao
fortalecimento institucional e fomento à implantação de consórcios.
138.
Espera-se que com a adoção das recomendações propostas, aumentar a eficiência e
efetividade na aplicação de recursos federais em função do menor custo unitário de implantação e de
gestão dos sistemas de resíduos de maior porte, além de garantir maior sustentabilidade dos sistemas
de resíduos financiados em função do rateio dos custos de operação pelos municípios que venham a se
organizar em consórcios.
139.
Além disso, pode-se esperar significativa diminuição do impacto ambiental, em
decorrência da diminuição na quantidade de aterros sanitários e da redução da disposição final
inadequada dos RSU nos municípios brasileiros. Por fim, ressalta-se que uma menor quantidade de
pleitos, de projetos e de convênios a serem apreciados, facilita o controle dos recursos públicos
alocados.
4.2. Cobrança de taxa de manejo de resíduos sólidos urbanos
140.
Verificou-se que a ausência de cobrança de taxa de manejo de RSU pela maioria dos
municípios, prejudica a sustentabilidade dos aterros.
141.
Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico realizada em 2008, 61% dos
municípios brasileiros não cobra da população taxa ou tarifa pelos serviços envolvidos no manejo de
resíduos sólidos urbanos. Isso representa um empecilho à sustentabilidade dos sistemas de resíduos
sólidos, em face da limitação orçamentária dos municípios para arcar com os custos de operação e
manutenção desses sistemas.
142.
A cobrança pelos serviços de manejo de RSU é sistematicamente tratada na legislação e
em normativos internos da Funasa. A Lei 11.445, de 2007, comumente chamada de Lei do
Saneamento, já previa a possibilidade de se proceder à instituição de taxas ou tarifas para recuperação
dos custos incorridos na prestação do serviço de limpeza urbana e manejo de RSU:
Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira
assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços: [...].
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II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros preços
públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades;

143.
A Lei 12.305, de 2010 – que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – em
seu Art. 19, inciso XIII, determina que o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos deve
conter “sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lei 11.445,
de 2007”.
144.
Já o Decreto 7.404, de 2010, que regulamenta a PNRS, em seu Art. 4º, inciso XI,
estabelece como competência do Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos
“contribuir, por meio de estudos específicos, com o estabelecimento de mecanismos de cobrança dos
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos pelos seus respectivos titulares”.
145.
A publicação da Funasa Orientações Técnicas para Apresentação de Projetos de Resíduos
Sólidos Urbanos, de 2006, em seu item 2.2.1, determina que o memorial descritivo dos projetos deve
conter, entre diversas outras informações, o sistema de cobrança dos serviços de limpeza urbana.
Devem ser elencados os critérios e a modalidade de cobrança (taxa, tarifa, contribuição, etc.), os
valores cobrados e o nível de participação do tesouro municipal na manutenção e operação do sistema.
No item 5 do documento, é abordada a questão da sustentabilidade dos sistemas de resíduos
sólidos. O ponto 5.2 – custeio da operação e manutenção do sistema – trata dos custos e da forma
de financiamento da operação e manutenção do sistema: 5.2.2. Forma de financiamento dos custos
de operação e manutenção do sistema.
Descrever a forma de financiamento previsto para operação e manutenção do sistema conforme
itens abaixo:
a) cobrança de tarifa ou taxas do sistema (previsão de arrecadação);
b) custeio direto pelo município por intermédio do orçamento municipal sem cobrança de tarifa
e/ou taxas (comprovar orçamento);
c) cobrança de tarifa e/ou taxas com parte dos custos arcados pelo poder municipal;
d) outras formas de custeio do sistema (descrever).

146.
Apesar da cobrança pelo manejo de RSU ser prevista e incentivada, verificou-se que na
maioria dos municípios brasileiros ela não é feita. Tomando-se como base os dados da PNSB 2008,
verifica-se que apenas 39% dos municípios cobram taxa de manejo de RSU.
147.
No intuito de investigar se existe relação entre a cobrança pelo manejo de RSU e a
disposição final ambientalmente adequada, foi efetuado cruzamento a partir de informações da PNSB.
Em primeiro lugar, os municípios foram separados em dois grupos: os que cobram e os que não
cobram por esses serviços.
148.
Comparando-se os percentuais de municípios que possuem aterro sanitário, aterro
controlado e lixão entre os dois grupos de municípios, fica evidente a existência de correlação entre a
cobrança da taxa e a disposição final, conforme o Gráfico 10.
Gráfico 10 – Comparação entre os percentuais de municípios que possuem aterro sanitário e lixão
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entre os grupos que cobram pelos serviços de manejo de RSU e os que não cobram.
Fonte: Elaboação própria, com dados da PNSB 2009.

149.
Por meio da análise dos gráficos é possível visualizar que, enquanto no grupo dos
municípios que cobram pelos serviços de manejo de RSU 42% possuem aterro sanitário e apenas 26%
têm lixão, no grupo dos municípios que não cobram pelos serviços apenas 17% dispõe de aterro
sanitário, enquanto 66% têm lixão.
150.
O Gráfico 11 congrega ambos os grupos de municípios, com cobrança e sem cobrança de
taxa e demonstra os percentuais entre cada grupo que possuem aterro sanitário, aterro controlado e
lixão. A disposição final em aterro sanitário – considerada adequada – é posicionada na parte esquerda
do gráfico, seguida pelo aterro controlado e finalmente pelo lixão. Como se pode ver, enquanto
percentual do grupo de municípios que cobram pelos serviços é descendente, ou seja, há mais
municípios com disposição final adequada do que inadequada, no grupo dos que não cobram acontece
o oposto. Exemplo de boa prática pela cobrança de taxa de serviços de manejo foi constada no
município de São Bento/SC (Apêndice IV).
Gráfico 11 – Cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos X disposição final
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Fonte: Elaboação própria, com dados da PNSB 2009.

151.
O segundo grupo de municípios – os que não cobram pelos serviços – apresenta pequeno
percentual de disposição correta (17%) e em aproximadamente dois terços a disposição final é feita em
lixões. Os dados apresentados sugerem que os municípios que cobram pelos serviços tendem a ter
maior chance de apresentar disposição final adequada de RSU, enquanto aqueles que não cobram
tendem a dispor os resíduos em lixões.
152.
Além dos dados apresentados, a equipe de auditoria teve a oportunidade de assistir ao
seminário “Regulação e Gestão de Resíduos Sólidos”, realizado pela Associação Brasileira de
Agências de Regulação (ABAR), no Ministério do Meio Ambiente (MMA), em novembro de 2010.
Durante os debates, foi discutido que com a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, os municípios
deverão construir aterros sanitários e ampliar a coleta seletiva, para enterrar apenas os rejeitos. Tais
adaptações e investimentos requererão recursos. Mencionou-se que a cobrança é fundamental para a
sustentabilidade desses novos serviços de manejo de RSU. Citou-se o exemplo de Portugal, onde
seriam cobrados dois euros por habitante pelo manejo de RSU.
153.
Porém, observou-se que há rejeição muito grande por parte dos municípios em estabelecer
novas taxas. Os prefeitos não desejam o desgaste de sua imagem junto ao eleitorado como sendo
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responsáveis por mais um tributo. Uma alternativa para contornar o problema, de acordo com os
palestrantes, seria a implantação de consórcios públicos, pois esses ajudariam no processo de
instituição de taxas ou tarifas, já que o peso político da medida ficaria diluído entre os vários
municípios que a adotariam ao mesmo tempo.
154.
Segundo dados da PNSB, os municípios que possuem lixão normalmente não cobram taxa
de manejo de RSU. Eles não têm custos com a disposição final, ou os custos são muito baixos em
comparação aos da disposição em aterro sanitário. Quando um desses municípios passa a ter aterro
sanitário, essa mudança representa um aumento considerável de custos para o sistema de manejo de
RSU. Se o município implanta um aterro sanitário e não passa a cobrar taxa, isso representa uma
sobrecarga no orçamento municipal, pois é criado um gasto sem contrapartida de receita.
155.
Em municípios com boa situação econômica, de médio ou grande porte, pode ser possível
a acomodação do aumento de despesas por folgas no orçamento. Mas essa situação hipotética é rara. É
notório que a maior parte dos municípios brasileiros convive com escassez constante de recursos,
sobretudo os pequenos, que muitas vezes, sobrevivem do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM). E são justamente esses pequenos municípios que apresentam maiores problemas de disposição
final de RSU.
156.
A sobrecarga no orçamento municipal causada pela implantação de um aterro sanitário sem
a respectiva cobrança pelos serviços, principalmente em municípios pequenos e pobres, leva à falta de
sustentabilidade, pela ausência de fundos para manutenção dos sistemas de RSU. Um aterro sanitário
requer constante manutenção e demanda custos consideráveis de operação, como energia, combustível,
manutenções diversas, salários de engenheiros, motoristas, operadores de trator, faxineiros, segurança
etc. É necessário trabalho constante de compactação e cobertura do lixo depositado, adaptação de
acessos e rampas, instalação de tubulações, tratamento de chorume, entre outros.
157.
Se o município não tem condições de arcar com os custos de manutenção, em muito pouco
tempo o aterro se degrada e volta à condição de lixão, conforme afirmado pelos engenheiros do
Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos Região Sul (Cirsures), entrevistados pela
equipe de auditoria. Dada a falta de sustentabilidade, a consequência é que boa parte dos recursos
públicos federais empregados pela Funasa no financiamento de aterros sanitários vão, literalmente,
para o lixo.
158.
Ante o exposto, conclui-se que a cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos
pelos municípios é condição fundamental para a sustentabilidade dos aterros sanitários. Dessa forma,
propõe-se recomendação à Funasa para que atualize os normativos internos que estabelecem critérios
de elegibilidade e prioridade para seleção de pleitos na área de resíduos sólidos urbanos, incluindo
entre os critérios de elegibilidade, a comprovação de efetiva cobrança de taxa ou tarifa de manejo de
resíduos sólidos por parte dos pleiteantes.
159.
Com a adoção de tal medida, espera-se que os projetos de manejo de resíduos sólidos
urbanos apoiados pela Funasa tenham maior probabilidade de sucesso e sustentabilidade, reduzindo o
desperdício e garantindo maior efetividade aos recursos públicos empregados.
5. SELEÇÃO DE MUNICÍPIOS, CELEBRAÇÃO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS
160.
Nas etapas de seleção de municípios e celebração de convênios deve-se realizar análise
percuciente da viabilidade técnica e econômica dos empreendimentos que serão apoiados. É essencial
avaliar se os municípios que pleiteiam recursos federais terão condições de manter e gerenciar
posteriormente os sistemas de resíduos sólidos urbanos apoiados. Essas etapas caracterizam a fase de
controle antecedente, que, quando bem realizado, pode aumentar a probabilidade de sucesso dos
empreendimentos apoiados. Nesse capítulo serão tratadas as principais fragilidades identificadas nas
etapas de seleção, celebração, análise e acompanhamento de convênios.
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5.1. Ausência de método transparente para seleção de municípios com base em critérios de
elegibilidade e prioridade para o enquadramento e hierarquização de propostas
161.
O processo de seleção de municípios para celebração de convênios na área de resíduos
sólidos urbanos pela Funasa é subjetivo e pouco claro, pois não há observância de critérios de
elegibilidade e de prioridade para enquadramento e hierarquização das propostas, assim como não há
publicidade das etapas desse processo.
162.
A auditoria operacional realizada no PRSU, em 2006, constatou que os municípios eram
selecionados pela Presidência da Funasa após a formalização dos pleitos pela internet e que não havia
a prevalência dos critérios epidemiológicos de elegibilidade e de prioridade previstos na Portaria
Funasa 151/2006. Além disso, a Funasa não divulgava os resultados do processo seletivo dos
municípios contemplados com os recursos para a área de resíduos sólidos, tampouco a lista das
unidades da federação que pleitearam os recursos e das que foram selecionadas.
163.
A equipe concluiu que a falta de transparência na seleção dos municípios a serem
beneficiados com os recursos do programa prejudicava a efetiva aplicação da portaria da Funasa, que
vigorava à época, e feria o princípio da publicidade.
164.
Assim, foram proferidas a determinação 9.1.3 e as recomendações 9.2.4 e 9.3, de acordo
com o Acórdão 2067/2008-TCU-Plenário:
9.1.3. dê ampla publicidade ao processo seletivo dos interessados em firmar convênios com a
Fundação, com recursos da Ação 11KO, em cumprimento ao princípio da publicidade na
administração pública, por meio da publicação de lista de pleiteantes, dos selecionados para terem
os projetos analisados e dos que firmaram convênios, utilizando, por exemplo, a página da
Fundação na internet;
9.2.4. informe, anualmente, aos municípios com menos de 30 mil habitantes que detenham níveis
significativos de infestação pelo Aedes Aegypti e sejam considerados prioritários para a ação da
possibilidade de serem beneficiados pela ação de resíduos sólidos;
9.3. recomendar, à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e à Fundação
Nacional de Saúde - Funasa, com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que elaborem relação
nominal complementar de municípios com menos de 30 mil habitantes que detenham níveis
significativos de infestação pelo Aedes Aegypti, assim como em relação a outros agentes
associados à disposição inadequada de resíduos sólidos, e que possam ser considerados prioritários
para a Ação 11KO e a divulguem aos possíveis interessados;

165.
Com relação a tais deliberações, destaca-se que a ação 11KO foi substituída pela ação
10GG no PPA 2008-2011, que ampliou o alvo da ação para municípios de até 50 mil habitantes,
eliminou a expressão “para a prevenção e controle de agravos em municípios de até 30.000 habitantes”
e a condição alternativa de municípios com risco de transmissão de dengue.
166.
Observa-se, ainda, que a Portaria 151/2006, que tinha como primeiro critério de
elegibilidade e de prioridade municípios com infestação por Aedes Aegypti foi revogada pela Portaria
723, de 24/7/2007.
167.
Portanto, os itens 9.2.4 e 9.3 do Acórdão monitorado não devem ser considerados mais
aplicáveis, tendo em vista que os municípios com infestação significativa de Aedes Aegypti não são
mais considerados prioritários pela portaria em vigor.
168.
Já o subitem 9.1.3 não foi implementado, pois não foram publicadas as listas de
pleiteantes, dos selecionados e dos que firmaram convênios. Pelo contrário, o processo continua sem
transparência e sem qualquer registro, descumprindo a Funasa o princípio constitucional da
publicidade, insculpido no artigo 37 da Constituição Federal. Além disso, não prospera a alegação da
Funasa no sentido de que foi realizada seleção pública para os investimentos dos recursos da ação
10GG, uma vez que o que foram publicados editais de chamamento público e de resultados da seleção
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das propostas elegíveis relativos à ação 20AM - “Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem
de Materiais”, para cooperativa de catadores.
169.
De acordo com o artigo 3º da Portaria Funasa 723/2007, os proponentes deveriam formular
os pleitos com base nos critérios ali estabelecidos e efetuar o encaminhamento por intermédio do
sistema de coleta de pleitos 2007 e 2008, disponível no sítio da Funasa na internet.
170.
A Portaria 723/2007 estabelece critérios de elegibilidade, prioridade e condições
específicas para seleção de municípios com população total inferior a 50 mil habitantes (Censo/2000).
Como critérios de elegibilidade, para enquadramento das propostas, teriam preferência municípios em
condições sanitárias precárias, cujos níveis foram especificados na alínea “a”, do item 3.1.3.II, ou
alternativamente, conforme a alínea “b”, municípios participantes de consórcio público de saneamento
ou que houvesse subscrito protocolo de intenções para a criação do consórcio (peça 22, p. 8).
171.
O primeiro critério de prioridade, para hierarquização das propostas, seria a apresentação
de projeto básico de engenharia devidamente elaborado e com plena condição de viabilização da obra,
incluindo a questão fundiária e de licenciamento ambiental. O segundo critério de prioridade seria
contar com gestão estruturada em órgão especializado para a prestação dos serviços. Além desses
havia ainda mais cinco critérios de prioridade.
172.
Entre as condições específicas consta que a proposta deveria indicar as fontes de custeio
para a manutenção, sem exigir, contudo, a comprovação, e os projetos deveriam incluir programas que
visassem à sustentabilidade dos sistemas implantados.
173.
Ressalta-se que a observância desses critérios poderia contribuir para sustentabilidade dos
sistemas financiados, principalmente o critério “b” de elegibilidade e os critérios “a” e “b” de
prioridade.
174.
Atualmente, consta no site da Funasa em “convênios” – “como solicitar”, que a entidade
que deseje solicitar apoio técnico e financeiro para execução de projetos deverá fazê-lo nos termos da
Portaria Ministerial/MS 447/2004 (Manual de Cooperação Técnica e Financeira por meio de
Convênios) e da Portaria Funasa 723/2007 e seus anexos, devendo a apresentação do pleito ser feita à
Presidência da Funasa.
175.
De acordo com o site, os pleitos, contendo pré-projeto e demais documentações, podem ser
inseridos pelos próprios municípios interessados no Sistema Integrado de Gerenciamento de Obras –
Sigob. Segundo técnicos da Funasa, é avaliado se o pleito é para aterro sanitário e se há pré-projeto.
No entanto, a maior parte dos pleitos não vem acompanhada da documentação necessária.
176.
O Sigob serve aos municípios pleiteantes apenas para inserção de dados, alteração e
consulta. As informações são direcionadas para o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de
Repasse - Siconv para apreciação do pleito. A solicitação também pode ser feita diretamente no
Siconv. Caso haja aprovação, o valor autorizado é empenhado e o solicitante deve dar continuidade ao
processo com o envio do projeto à Superintendência Estadual da Funasa - Suest, para análise técnica.
177.
Não obstante a existência de um sistema para inserção de pleitos, o Departamento de
Engenharia de Saúde Pública - Densp/Funasa informou que não há qualquer registro documental,
eletrônico ou em papel, contendo apreciação dos pleitos municipais. Além disso, não é possível
visualizar, tanto no Sigob, quanto no Siconv, a relação dos municípios pleiteantes por exercício, nem a
relação dos municípios aprovados.
178.
Releva notar que a seleção dos pleitos continua sendo feita pela Presidência da Funasa,
conforme confirmado em entrevistas e questionários. As superintendências estaduais informaram que
não são consultadas para a seleção dos municípios. Ao serem questionadas, por meio de entrevistas e
de pesquisa eletrônica, sobre qual normativo estabelece os critérios para a seleção dos pleitos, alguns
citaram a Portaria 723/2007. No entanto, de um modo geral, responderam de forma divergente,
demonstrando que nem mesmo as superintendências da Funasa sabem, ao certo, qual o critério de
seleção utilizado.
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179.
Cabe salientar que a Portaria-Funasa 723/2007 foi a última portaria editada com a
finalidade de “aprovar os critérios e os procedimentos básicos para aplicação de recursos
orçamentários e financeiros”. Logo em seu artigo 2º, estabelece que os critérios ali previstos deveriam
ser observados para os pleitos a serem atendidos com os recursos das rubricas orçamentárias
constantes nas Leis Orçamentárias Anuais - LOAs, relativos aos exercícios de 2007 e 2008. Como não
houve posteriormente publicação de nova portaria estabelecendo critérios de seleção, há uma
desatualização normativa. Portanto, para seleção dos pleitos posteriores a esses exercícios, não há
portaria em vigor. A falta de normativo atualizado favorece o uso de critérios subjetivos de alocação
de recursos.
180.
Não obstante, como a própria Funasa informou no processo do 1º Monitoramento (TC
004.561/2010-4) que utilizava a Portaria 723/2007 para seleção de pleitos, por ser o último normativo
sobre o assunto, a portaria serviu como parâmetro para realização de algumas análises no presente
trabalho.
181.
A intenção foi evidenciar que os critérios de elegibilidade dispostos na portaria, não foram
efetivamente considerados na seleção dos pleitos. Assim, foi realizado um cruzamento de todos os
convênios firmados, após 24/7/2007, data de início da vigência da portaria, até 2009, com os dois
critérios de elegibilidade dispostos nas alíneas “a” e “b” do normativo. Foram levantadas informações
do Censo/2000 relativas aos critérios de saneamento (alínea “a”) e de participação em consórcio de
saneamento (alínea “b”).
182.
Por meio do cruzamento realizado, contatou-se que 46 convênios, ou 8% do total de
convênios celebrados pela Funasa com recursos da ação 10GG, de agosto/2007 a dezembro/2009,
foram firmados com municípios que apresentavam população superior a 50.000 habitantes. Além
disso, apenas 23% dos 551 municípios convenentes se enquadravam em um ou outro critério de
elegibilidade previsto na Portaria 723/2004. Trata-se de um percentual muito baixo, que indica que não
foram observados critérios objetivos para seleção desses pleitos.
183.
Além disso, observa-se que o parágrafo único do artigo 5º da Portaria 723/2007 apenas
estabelece que as definições das propostas a serem apoiadas e a ordem de atendimento das mesmas
serão realizadas conforme critérios de prioridade de cada ação. No entanto, a portaria não atribui
pontuação nem estabelece fórmula de ponderação quanto aos critérios de prioridade, o que inviabiliza
a hierarquização das propostas.
184.
Na realidade, os critérios efetivamente utilizados são da alçada da Presidência da Funasa.
Não há envolvimento de técnicos da fundação na seleção dos pleitos, podendo-se afirmar que não
foram constatados critérios técnicos na seleção desses pleitos.
185.
Outrossim, não há publicidade dos métodos e procedimentos de escolha, nem dos
resultados dessa seleção dos municípios.
186.
Outra forma de o município receber recursos no âmbito da ação 10GG é por meio de
emendas orçamentárias, previstas no art. 166, §§ 2º e 3º da Constituição Federal. A proposição das
emendas para o programa resíduos sólidos urbanos também não tem sido orientada por critérios
técnicos. Não foi constatada nenhuma discussão ou diretriz técnica para subsidiar a proposição de
emendas parlamentares, no âmbito programa resíduos sólidos urbanos. Além disso, observou-se que os
recursos destinados para municípios predeterminados, por meio de emendas, não estão sujeitas ao
cumprimento de regulamentos, nem são submetidas a critérios de elegibilidade ou hierarquização.
187.
Evidencia essa situação o caso de processos de convênios financiados por meio de
emendas em que os municípios convenentes apresentavam população superior a 50.000 habitantes. Ou
seja, acima do corte populacional delimitado para ação 10 GG, a cargo da Funasa. Pode-se citar como
exemplos o convênio 676/2003, firmado com o Governo do Estado de Pernambuco para beneficiar
Olinda, com população de 381.512 ( Censo 2000) e o convênio 771/2003, firmado com o Governo do
Estado de Pernambuco para beneficiar Jaboatão, com população de 101.920 habitantes. Na realidade
esses convênios deveriam ocorrer no âmbito de ação sob responsabilidade do Ministério das Cidades.
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De acordo com os cruzamentos realizados, 8% dos convênios observados não fazem parte do público
alvo da Funasa.
188.
De outra parte, consoante entrevista na sede da Funasa em Brasília, os valores constantes
das emendas são pulverizados em valores baixos demais para empreendimentos na área de resíduos
sólidos. Foi informado que, atualmente, a maior parte dos recursos para apoio a sistemas de resíduos
sólidos provêm de emendas.
189.
De fato, verifica-se que, de 2000 a 2008, a maior parte dos convênios foi financiada por
meio de emendas orçamentárias, cerca de 52%, ao passo que, em termos de valores empenhados, os
recursos oriundos da dotação orçamentária da Funasa, em média, são maiores do que os provenientes
de emendas, apesar do menor número de convênios celebrados. Acrescente-se que em 2007 os valores
dos convênios financiados por meio de emenda chegaram a R$ 42.872.519,44, correspondendo a 86%
do montante empenhado no exercício.
190.
No Gráfico 12, pode-se ter uma visão da porcentagem de convênios ou termos de parceria
(PAC) por origem dos recursos e por exercício. Chama atenção o incremento, a partir de 2006, no
número de convênios da Ação 10GG financiados por emendas parlamentares, mormente em 2007 e
2008, chegando a um percentual de 94% e 72%, respectivamente.
Gráfico 12 – Percentual de Convênios na Área de Resíduos Sólidos Urbanos, por Modalidade, nos
Exercícios de 2000 a 2008.
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Fonte: Elaboração própria com dados das planilhas de convênios enviadas pela Funasa e dos valores atualizados no Siafi e
no Siconv.

191.
Verifica-se que as emendas parlamentares têm financiado a maior parte dos convênios na
área de resíduos sólidos urbanos a cargo da Funasa. Os recursos das emendas precisam, no entanto, ser
menos pulverizados, ou seja, mais concentrados e direcionados para os municípios que estejam
enquadrados em critérios de elegibilidade e de prioridade e que atendam às condições específicas
previstas em normativos, assim como ser condizentes com o que se pretende para o município.
192.
A seleção de pleitos sem observar critérios e condições já existentes em norma resultou na
subjetividade na escolha dos municípios, falta de equidade, de isonomia, de transparência e de
publicidade. Além disso, a seleção precária diminuiu a probabilidade de sucesso e sustentabilidade dos
empreendimentos apoiados, pois critérios de prioridade e condições específicos que tinham relação
direta com a sustentabilidade desses empreendimentos não foram considerados.
193.
Como boa prática cabe ressaltar exemplo do Programa Sistema Único de Segurança
Pública. Para tornar a distribuição dos valores do Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP aos
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entes federativos mais isonômica, foi criado um índice no qual são utilizados fatores quantitativos e
qualitativos, utilizando variáveis para se efetuar de modo ponderado o cálculo desse índice. Essa
prática seria adequada para elaboração da portaria contendo critérios de distribuição dos recursos do
Programa de Resíduos Sólidos Urbanos, porque viabilizaria a efetiva hierarquização das propostas (v.
Acórdãos TCU 1142/2009-Plenário, 7425/2005-Plenário e 3867/2009-Plenário-Ata 51/2009 – Relação
34/2009 – Ministro Aroldo Cedraz).
194.
Outra boa prática que merece ser mencionada, mas que não está mais em vigor é o Projeto
de Saneamento Ambiental em Regiões Metropolitanas, estabelecido a partir da Portaria
Interministerial 165/2004. A implementação do projeto foi compartilhada pelos Ministérios das
Cidades e da Saúde por intermédio da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA e da
própria Funasa. A escolha das iniciativas a serem apoiadas era empreendida por processo de seleção
pública das propostas. Restou estabelecido que deveriam ser realizados o enquadramento, a análise de
viabilidade, a hierarquização da propostas e a publicidade das propostas, dentre outras atribuições.
195.
Um bom exemplo, que está em prática e que também é realizado pela própria Funasa é o
processo de chamamento público, por meio de edital, com o objetivo de selecionar os projetos de
Associações ou Cooperativas, sem fins lucrativos, voltadas diretamente às atividades de coleta e
processamento de material reciclável, para serem apoiadas financeiramente pela Funasa, por meio de
celebração de termo de convênio. Os critérios são estabelecidos com pontuação, segundo fórmula
preestabelecida. Além disso, os resultados são publicados e disponibilizados no site da Funasa e o
cadastramento é feito no Siconv. De ressaltar que a Funasa exige o projeto básico contendo a descrição
detalhada do projeto técnico pretendido, com um mínimo de 15 e o máximo de 30 páginas.
196.
Ante todo o exposto e tendo em vista as boas práticas mencionadas, entende-se que a
melhor orientação para a Funasa seja elaborar o processo de seleção por meio de edital de chamamento
público na área de resíduos sólidos urbanos, com base em critérios de elegibilidade e de prioridade,
bem como condições específicas, com pontuação, fórmula de ponderação e com a antecedência
necessária para que, no momento da liberação do crédito orçamentário, já exista a lista hierarquizada
de municípios a serem contemplados, dando-se publicidade a todas as etapas.
197.
Tendo em vista os diferentes estágios de desenvolvimento institucional dos municípios, o
processo de seleção poderia ser feito por meio de dois tipos de editais, um para apoiar a elaboração de
projetos técnicos de implantação de sistemas de manejo de resíduos sólidos e outro para execução de
obras ou aquisição de equipamentos para municípios que já possuam projetos, sempre considerando os
estudos de regionalização que estão sendo realizados pelo MMA.
198.
Antes disso, precisa ser elaborada uma nova portaria sobre a seleção de pleitos na área de
resíduos sólidos urbanos. Nesse caso, seria recomendável que o novo normativo, além de estabelecer
critérios de elegibilidade e de prioridade, preveja a realização de análise técnica para a seleção dos
pleitos e exija apresentação da documentação comprobatória. Seria recomendável ainda que a Funasa
enviasse lista de municípios pré-selecionados ao congresso, com o objetivo de subsidiar a discussão
técnica acerca do processo de elaboração orçamentária e de propiciar maior racionalidade na alocação
de recursos.
199.
As recomendações sugeridas poderão trazer vários benefícios como maior sustentabilidade
aos sistemas de resíduos sólidos financiados, maior racionalidade, transparência e isonomia na
alocação de recursos, bem como redução de desperdício de recursos públicos.
200.
Como a seleção será realizada tempestivamente e por meio de uma análise técnica
criteriosa, a celebração dos convênios se dará após a efetivação de todas as fases que devem antecedêlo e com todos os elementos necessários. Dessa forma será realizado um controle anterior, que pode
evitar a falta de sustentabilidade dos sistemas financiados e desperdício de recursos públicos.
201.
Além disso, para favorecer o controle social será proposta determinação para que a Funasa
disponibilize e mantenha atualizada lista de todos os empreendimentos na área de resíduos sólidos
apoiados, bem como os respectivos valores transferidos, no sítio da fundação na internet.
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5.2. Celebração de convênios sem os elementos necessários para caracterização do objeto e
avaliação de viabilidade do empreendimento
202.
Por meio das análises realizadas, verificou-se que os convênios assinados não chegam a se
concretizar em virtude da ausência de apresentação, por parte dos convenentes, dos elementos
necessários para caracterizar o empreendimento. Alguns desses elementos, como o plano de trabalho
completo, deveriam ser exigidos no momento da celebração do convênio. Até mesmo, em situações,
em que houve a concessão de prazo para a apresentação dos elementos necessários para a análise dos
empreendimentos, após a celebração do convênio, não houve encaminhamento pelos municípios,
apesar de reiteradas solicitações da Funasa. As Superintendências não têm autonomia para cancelar os
convênios, que são mantidos ativos por longo período de tempo, implicando na manutenção de
elevadas quantias inscritas em restos a pagar, cujo montante acumulado representou a quantia de R$
273 milhões em posição de abril/2011.
203.
Vários são os documentos que norteiam o processo de celebração de convênios no âmbito
da administração pública. A Instrução Normativa STN 01/97 (art. 2º, incisos II, III; e § 1º) disciplinava
a celebração de convênios de natureza financeira para a execução de projetos. Posteriormente,
entraram em vigor o Decreto 6.170/2007 e a Portaria Interministerial 127/08 (arts. 21, 22 e 23).
Observa-se que os normativos demonstram que a administração pública tem se preocupado com a
necessidade, não só de caracterizar o objeto que será apoiado, mas também, de avaliar a viabilidade do
empreendimento.
204.
No âmbito interno da Funasa, também foram criados outros instrumentos para nortear a
análise das solicitações daqueles que pleiteiam recursos da Fundação e para orientar esses entes
interessados na elaboração de seus pleitos. Assim é que foram criados o manual "Orientações para
Execução de Obras e Serviços de Engenharia pela Funasa" e o manual "Apresentação de Projetos de
Resíduos Sólidos Urbanos". Existe ainda o Sistema de Convênios – Siscon, que foi desenvolvido com
o objetivo de facilitar e sistematizar o processo de celebração de convênios de saneamento entre a
Funasa e as entidades proponentes, e o Sistema Gerencial de Acompanhamento de Projetos de
Saneamento – Sigesan, cujo objetivo é promover o gerenciamento no controle das informações sobre
projetos de saneamento.
205.
Observa-se que no âmbito da auditoria operacional realizada no PRSU, em 2006, foi
proferida a seguinte determinação, no item 9.1.2 do Acórdão 2067/2008:
9.1.2. abstenha-se de empenhar recursos à conta de convênios que não tenham os devidos projetos
técnicos e licenças ambientais prévias aprovados, sob pena de aplicação de multa por
descumprimento de determinação do Tribunal, conforme previsto no artigo 268, inciso VII, do
RI/TCU, bem como de responsabilização dos gestores e responsáveis, conforme disposto nos
Acórdãos do TCU 2.066/2006 e 641/2007, ambos do Plenário;

206.
A determinação contida no item 9.1.2 do Acórdão 2067/2008 – Plenário, foi proferida sob
a égide da IN STN 01/97 e da Portaria MS 447/2004, legislação que não se encontra mais em vigor. A
legislação atualmente em vigor, a Portaria Interministerial 127/08, estabeleceu normas para execução
do disposto no Decreto no 6.170/2007, que dispõe sobre as transferências de recursos da União
mediante convênios e contratos de repasse. Verifica-se que a PI 127/2008 autoriza, no caput do artigo
23, a apresentação do projeto básico posteriormente a celebração do contrato. Contudo, exige a fixação
de prazo, para apresentação da documentação, no termo de convênio celebrado, conforme disposto no
§2 ° do mesmo artigo. A não apresentação dos documentos nos prazos fixados implica na extinção do
convênio, conforme §5°, também do artigo 23.
207.
Não obstante a flexibilização concedida para a apresentação do projeto básico
posteriormente a assinatura do convênio, o artigo 25 da Portaria Interministerial 127/08 estabelece
como condições para a celebração de convênios, a apresentação de licença ambiental prévia e do plano
de trabalho aprovado, de acordo com o art. 21, do mesmo normativo.
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208.
Apesar disso, a Funasa vem celebrando convênios sem a apresentação desses elementos
que efetivamente possam caracterizar o objeto e contribuir para sua adequada execução, conforme
pode ser evidenciado na listagem de convênios já celebrados a partir de 2009, cujas licenças
ambientais ainda se encontram sob análise técnica, Ofício n. 125 COGED/AUDIT, volume I, Anexo
II, de 11/02/2011 (peça 16, p. 80/88). Além disso, alguns desses convênios têm sido mantidos ativos, a
despeito da extrapolação do prazo para apresentação do projeto.
209.
Portanto, considera-se que a determinação contida no item 9.1.2 do Acórdão 2067/2008
não foi cumprida. Entretanto, optou-se pela não proposição de multa, pois questões relativas a
irregularidades na celebração de convênios pela Funasa já estão sendo tratadas em vários processos, no
âmbito do TCU, conforme exposto abaixo:
a) TC 006.993/2011-7, referente a relatório de levantamento a cargo da Secretaria de
Fiscalização de Obras e da 4ª Secex, cujo objetivo é conhecer e avaliar os procedimentos e a
infraestrutura da Funasa para sua atuação em obras de saneamento nos municípios com até 50 mil
habitantes;
b) TC 017.532/2009-0, referente à prestação de contas consolidada da Funasa do exercício
de 2008, a cargo da 4ª Secex, que se encontra sobrestada, tendo sido julgadas parcialmente as contas
de alguns responsáveis;
c) TC 020.519/2008-2, referente à prestação de contas consolidada da Funasa do exercício
de 2007, a cargo da 4ª Secex, que se encontra sobrestado, tendo sido julgadas parcialmente as contas
de alguns responsáveis;
d) TC 015.892/2005-3, referente à prestação de contas consolidada da Funasa do exercício
de 2004, a cargo da 4ª Secex, que se encontra sobrestado, tendo sido julgadas parcialmente as contas
de alguns responsáveis;
e) TC 005.236/2008-2, referente a processo apartado do TC 021.208/2006-0, que trata de
saldos alongados em contas de restos a pagar processados. Representação convertida em tomada de
contas especial, por força da determinação contida no acórdão 2294/2008-TCU-plenário, a cargo da
Secretaria de Macroavaliação Governamental.
210.
Observa-se que a falta de precisão dos planos de trabalho analisados, que em sua maioria
têm como objeto a descrição genérica “execução de sistemas de resíduos sólidos”, permite que os
recursos sejam utilizados para a contratação de qualquer objeto relacionado a resíduos sólidos.
211.
Dentre os convênios analisados, constatou-se ainda que vários municípios apresentam
planos de trabalho praticamente idênticos, seja no tocante aos custos, seja com referência à descrição
do empreendimento ou do equipamento que será adquirido.
212.
Exemplo dessa situação foram os convênios celebrados para a implantação de aterros
sanitários com os municípios de Padre Marcos/PI (convênio 0535/09), Patos do Piauí/PI (convênio
0536/09), Canavieira/PI (convênio 0683/09), Demerval Lobão/PI (0538/09), Pau D’Arco/PI (convênio
0539/09), Morro Cabeça no Tempo (convênio 0684/09) e Agricolândia (convênio 0690/09). Observase que a descrições de todos os projetos e de todas as planilhas de custos desses convênios são
idênticos.
213.
A falta de precisão do objeto também não contribui para a efetivação do empreendimento.
Como esses planos de trabalho são feitos de forma genérica, para se adequarem a qualquer município,
eles não contêm a descrição completa do objeto a ser executado e das metas a serem atingidas, a
definição das etapas ou fases da execução e o cronograma de execução e de desembolso, conforme
estabelecido no art. 21 da Portaria Interministerial 127/08. Assim, não refletem as características dos
objetos a serem financiados, em consonância com as reais necessidades dos municípios.
214.
O pedido de recursos apresentado à Funasa por meio da celebração de convênio se
configura apenas em mera formalidade, com o objetivo de se conseguir algum recurso financeiro junto
à Funasa, para posteriormente definir com mais precisão em que será aplicado.
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215.
Um exemplo da manutenção de convênios ativos sem a documentação é o convênio
0497/09 celebrado pela Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte/CE para a implantação de aterro
sanitário e aquisição de veículos. O responsável pela análise técnica consignou que:
A Prefeitura apresenta proposta de solicitação de recursos financeiros para a implantação de
melhorias de sistemas públicos de manejo de resíduos sólidos e aquisição de veículos. Todavia isto
se faz de modo incompleto uma vez que não apresenta o Projeto Técnico, as devidas Licenças
Ambientais, as especificações dos equipamentos e veículos, como também em divergência com as
Normas de Apresentação de Projetos de Resíduos Sólidos e Ordem de Serviço 001/2010 de
28.04.2010 da FUNASA. Desta forma tornou-se inviável a Visita Técnica, como também uma
análise mais consistente e conclusiva da proposta apresentada.

216.
Apesar de decorridos cerca de dois anos após a assinatura do convênio, verifica-se que, até
o momento, permanece em aberto a apresentação da licença ambiental, das especificações dos
equipamentos e também do projeto técnico, contrariando o prazo de 360 dias estabelecido, nos termos
de convênios que vem sendo celebrados pela Funasa, conforme Ofício n. 125 COGED/AUDIT,
Volume II, Anexo VI, de 11/02/2011 (peça 17, p. 133/134), bem como o § 5°, art. 23, da Portaria
Interministerial 127/08. Outros exemplos que evidenciam o presente achado podem ser encontrados
no Apêndice II.
217.
Como os convênios são celebrados para garantir recursos para os municípios, sem um
diagnóstico das reais necessidades desses entes, as Superintendências Regionais despendem muito
esforço para tentar adequar os valores dos convênios às carências dos municípios. As várias entrevistas
realizadas nas Superintendências comprovaram que a Funasa apenas reage às demandas que lhe
chegam de forma desordenada. As entrevistas registram que muitas vezes os recursos não são
suficientes para atingir o objetivo ajustado no convênio, o que obriga a Funasa a conceder alterações
nos objetos, de modo que o município não perca os recursos. A lógica seria primeiramente realizar um
levantamento prévio das necessidades do município e só então celebrar o convênio para atendê-las.
218.
Entre os convênios analisados, constatou-se que vários foram celebrados praticamente sem
nenhuma documentação, apresentando valores cujas estimativas não se apoiam em nenhum projeto
técnico.
219.
As entrevistas apontaram que uma das causas para a situação encontrada repousa nas
emendas parlamentares. Quando o convênio se refere a uma emenda parlamentar, apesar do orçamento
não ser impositivo, mesmo que não seja apresentada nenhuma documentação exigida pelas normas da
Funasa, a celebração do convênio é consumada.
220.
Outra causa para a manutenção dessa situação é o fato de que os municípios não possuem
condição para elaborar os projetos, em face de sua complexidade, conforme unanimidade das
entrevistas realizadas nas Superintendências Regionais da FUNASA. A dificuldade reside não só na
falta de recursos humanos tecnicamente qualificados para a elaboração dos projetos, mas
principalmente na falta de recursos financeiros, que inviabiliza a contratação de projetos de terceiros.
Entrevista realizada no Ministério do Planejamento também aponta a dificuldade de contratar projetos
e também de executá-los, pelos pequenos municípios, já que não existem empresas qualificadas
sediadas nos mesmos.
221.
Pesquisa postal feita junto a 167 municípios, por ocasião da auditoria operacional realizada
no PRSU em 2006, apontou que 63,6 % dos municípios entrevistados informaram que havia grau
médio e alto de dificuldade para a elaboração de projetos de resíduos sólidos.
222.
Essa situação não é desconhecida pela Funasa. Entretanto, mesmo ciente dessa fragilidade,
a Fundação continua celebrando e mantendo convênios para a implantação de sistemas de resíduos
sólidos, sem os elementos necessários para a caracterização do objeto. Os técnicos da Funasa
defendem a ideia de que a celebração do convênio e o posterior empenho da quantia avençada
sinalizam, para o município, que os recursos estão garantidos. Só depois de obter essa garantia, é que
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os administradores municipais consideram justificável investir recursos de seus pequenos orçamentos,
em um projeto para a execução de empreendimentos na área de resíduos sólidos.
223.
Em função dos municípios não apresentarem capacidade técnica nem financeira para
elaborar projetos em condições de serem aprovados tecnicamente, os objetos desses convênios não são
efetivamente concretizados, permanecendo os mesmos ativos, com seus valores inscritos em restos a
pagar no orçamento.
224.
Tal procedimento, conforme já apontado pela auditoria operacional objeto do TC 004.9872006-9, realizada em 2006 é, em princípio, vedado pelo art. 68 do Decreto 93.872/86. No entanto,
sucessivos decretos autorizativos têm respaldado constantes prorrogações dos valores inscritos em
restos a pagar pela Funasa, conforme relatado no mesmo processo. A inscrição de restos a pagar pela
Funasa teve reflexos nas Contas de Governo referentes ao exercício de 2005, fato que suscitou a
realização, pelo TCU, de auditoria de conformidade na Funasa, objeto do TC 021.208-2006-0. No
Voto do Ministro relator do TC 021.208-2006-0 restou consignado que “A leniência com que a Funasa
tem tratado convenentes com pendências fere o princípio da isonomia, compromete a execução
orçamentária com inscrição de valores em restos a pagar relativos a convênios que, por falta de
elementos essenciais não deveriam ter sido celebrados ou então, verificada a inadimplência após a
celebração, deveriam ser rescindidos e providenciada a anulação do respectivo empenho”.
225.
A manutenção dessa situação provoca várias consequências danosas como a retenção dos
recursos para projetos sem viabilidade, impedindo o acesso de outros municípios aos poucos recursos
disponíveis; longo interstício entre a celebração do convênio e a liberação dos recursos, ocasionando
diversas inscrições e reinscrições em restos a pagar; a necessidade de várias prorrogações nas
vigências dos convênios, para evitar seu cancelamento; a manutenção de elevado número de convênios
em aberto, gerando a necessidade de manter controle sobre uma base maior de documentos; a tentativa
de adequação de empenhos com valores insuficientes a objetos distintos dos inicialmente previstos, o
que gera ineficiência e desperdício na alocação dos recursos.
226.
Para impedir que mais recursos venham a ser desperdiçados, deveriam ser extintos todos os
convênios celebrados com municípios há mais de um ano, que ainda não possuam plano de trabalho
completo, projeto básico ou licença ambiental. Com o cancelamento desses convênios espera-se liberar
recursos orçamentários comprometidos e evitar a realização de desperdícios.
227.
Considerando ainda que a dificuldade e demora na apresentação de projetos e licenças tem
se apresentado como importante razão para os problemas apontados e que os municípios não têm
condições de investir em projetos onerosos, dada a magnitude e complexidade de projetos na área de
resíduos sólidos, a Funasa deveria iniciar processo de execução direta, por meio de licitação, para
elaboração de projetos básicos e executivos, bem como de licenças ambientais, para apoiar municípios
previamente selecionados por meio de chamamento público.
228.
A execução direta de projetos básicos por meio de edital de concorrência realizada pela
Codevasf pode ser apontada como boa prática de gestão. Em 19/02/2009, foi publicado termo de
referência, estabelecendo normas, critérios e principais condições contratuais (peça 19).
Posteriormente foram fornecidas informações, por meio de edital de concorrência N.º 23/2009, que
permitiu a apresentação de propostas para celebração de contratos (peça 20). O objeto dos contratos foi
a elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia e de estudos ambientais para realização do
licenciamento ambiental de obras voltadas para o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos
urbanos, nas bacias hidrográficas dos Rios São Francisco e Parnaíba (peça 21).
229.
Espera-se ainda que com a execução direta dos projetos por parte da Funasa, os convênios
venham a ser efetivamente executados, de maneira adequada às necessidades dos municípios.
Outrossim, espera-se que haja diminuição de inscrições em restos a pagar.

47
5.3. Deficiência nas análises de viabilidade técnica e econômica dos projetos objeto dos
convênios
230.
Nos convênios analisados, constatou-se que os técnicos da Funasa não utilizam um
parâmetro de preços que contenha valores médios dos empreendimentos, em função do porte
populacional e da unidade da federação dos municípios, como referência para análise de cada projeto
específico. Assim, não é possível realizar uma análise percuciente acerca da viabilidade e
sustentabilidade dos empreendimentos a serem apoiados pela Fundação.
231.
Observa-se que o TCU já havia proferido o Acórdão 2306/2009-1ª Câmara (TC
021.208/2006-9), relativo à Representação formulada pela Secretaria de Macroavaliação
Governamental em 31/08/2006, determinando à Funasa que adotasse as seguintes providências:
9.2.2. efetue a análise técnica sobre a viabilidade de consecução do objeto, inclusive sobre os
respectivos custos, previamente à celebração dos convênios, a fim de pactuar valores adequados
para cada caso.

232.
Além disso, o manual "Orientações para execução de obras e serviços de engenharia pela
Funasa", no item 3.3.1, define que faz parte da documentação básica necessária que deve ser
apresentada por ocasião da formalização do pleito, o Termo de Sustentabilidade. Já o item 3.5.7
descreve o que deve conter o Termo de Sustentabilidade. O manual “Apresentação de projetos de
resíduos sólidos urbanos" dedica o item 5 à sustentabilidade do sistema de resíduos sólidos. No
subitem 5.1.3 estão elencadas as informações que deverão ser indicadas pelo convenente com relação à
estratégia de funcionamento do sistema proposto, tais como previsão do custo da operação e
manutenção do sistema, forma de financiamento do sistema e operação (com a indicação do número de
pessoas envolvidas e dos equipamentos que seriam utilizados). Ou seja, estão bem definidos, em
normativos da Funasa, o que é o Termo de Sustentabilidade e o que o mesmo deve conter.
233.
O Ministério do Meio Ambiente – MMA encomendou à Fundação Centro Tecnológico
(Cetec) de Minas Gerais, em 2002, um estudo relativo à estimativa dos custos da implantação inicial
de aterros sanitários (peça 10). Em 2010, esse estudo foi revisado e atualizado (peça 25). Esses
diagnósticos, bastante detalhados, fazem um levantamento dos custos de implantação de aterros
sanitários para alguns estados, e recomendam qual tipo de equipamento é o mais adequado para a
coleta de resíduos em municípios pequenos.
234.
Para efeito de análise, foi realizado levantamento nos convênios celebrados pela Funasa
em 2009. Esse levantamento teve como escopo conhecer os objetos financiados pela Fundação e seus
respectivos custos. Posteriormente foi realizada comparação entre os objetos e seus custos e os
resultados e recomendações constantes do diagnóstico realizado pela Cetec/MG.
235.
Verifica-se que os custos pactuados em convênios para construção de aterros sanitários
variaram de R$ 5,90 a R$ 448,07 por habitante, em municípios de pequeno porte. Já os valores
pactuados para projetos maiores, destinados a consórcios, ficaram entre R$ 4,08 e R$ 59,06.
236.
A Tabela 6 exemplifica discrepâncias nos custos per capita para implantação de aterros
sanitários em municípios de populações semelhantes localizados em um mesmo estado.
Tabela 6 – Custo por habitante para a construção de pequenos aterros em municípios do mesmo
Estado.
MUNICÍPIO
Aiuaba
Alto Santo
Itaú
Senador Eloi de Souza
Gado Bravo

UF
CE
CE
RN
RN
PB

POPULAÇÃO
16.207
16.360
5.568
5.645
8.376

CUSTO/HAB
62,96
93,58
37,03
91,23
91,14

DIFERENÇA
49%
146%
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Santa Cruz
Jaicos
Amarante

PB
PI
PI

6.471
18.008
17.141

126,17
11,33
46,67

38%
312%

Fonte: planilha elaborada a partir de dados recebidos da FUNASA, consultas no SISCON e Censo 2010 – IBGE

237.
Também podem ser observadas distorções quando analisados os convênios celebrados para
a construção de aterros sanitários em municípios reunidos em consórcios, conforme Tabela 7. Apenas
observando os dados das duas tabelas, é possível notar grandes diferenças entre os custos per capita
previstos nos convênios pactuados em 2009.
Tabela 7 – Custo por habitante para a construção de aterros em municípios reunidos em consórcio
CONSÓRCIO

UF

POPULAÇÃO

CUSTO/HAB

Quissamã

RJ

87.559

59,06

Baturité

CE

274.668

29,13

Cariri

CE

571.408

21,00

Pedra Branca

CE

351.306

18,69

Alto do Rio Paraguai

MS

261.286

15,27

Vale do Rio Cuiabá

MT

944.452

4,08

Fonte: planilha elaborada a partir de dados recebidos da FUNASA, consultas no SISCON e Censo 2010 - IBGE

238.
Para evidenciar as diferenças nos valores de implantação de aterros sanitários dos
convênios firmados pela FUNASA com municípios, foi utilizado como parâmetro de comparação o
“Estudo Técnico para Avaliação dos Custos de Implantação Inicial de Aterros Sanitários”. Conforme
já ressaltado, esse estudo, elaborado pela Cetec/MG a pedido do MMA, é bastante detalhado,
apresentando planilhas de custos por estados, sendo portanto uma ferramenta muito útil para a
comparação desejada.
239.
A Tabela 8 apresenta algumas comparações entre os custos de execução de obras para
aterros sanitários municipais que serão apoiados pela Funasa, por meio de convênios, e a estimativa de
custos iniciais para a implantação desse mesmo tipo de empreendimento, de acordo com o estudo da
Cetec.
Tabela 8 – Custos per capita de pequenos aterros em convênios celebrados pela FUNASA versus
custos per capita estimados para aterros do mesmo porte e na mesma região pela Cetec/MG.
Convênio

MUNICÍPIO

Estado Cetec (R$/hab)

FUNASA
(R$/hab)

FUNASA/Cetec

0301/2009 Rio Preto da Eva

AM

37,44

40,76

9%

0522/2009 Guaranta do Norte

MT

28,47

95,02

234%

0483/2009 Itanhomi

MG

52,05

86,12

65%

161/2009

AC

30,35

14,38

-53%

GO

168,29

95,48

-43%

Tarauaca

0502/2009 Panama
Fonte: Cetec/MG, SISCON, IBGE.

240.
Observa-se na tabela que, em alguns casos, os recursos transferidos aos municípios
apresentam valores muito superiores ou muito inferiores ao necessário para a construção do aterro, em
comparação ao estudo da Cetec.
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241.
A Tabela 9 demonstra a comparação entre os valores celebrados em alguns convênios para
a implantação de aterros sanitários em municípios consorciados no Estado do Rio de Janeiro e os
custos estimados para a implantação de aterros sanitários com o mesmo porte elaborados pela Cetec.
Contudo, deve ser ressaltado que os custos de implantação estimados pela Cetec não incluem despesas
com a remediação de lixões existentes nos municípios, nem a construção de unidades de triagem de
materiais recicláveis, incluídos em alguns projetos objeto dos convênios em questão.
Tabela 9 – Custos de aterros sanitários para municípios em consórcio x custos da Cetec/MG.
Convênio

Município

População
atendida

R$

Convênio
Cetec
( R$/hab) (R$/hab)

Conv/Cetec
(R$/hab)

1781/2007

Teresópolis

222.167

7.140.000,00

32,14

15,99

101%

1872/2007

Paracambi

476.610

9.755.634,85

20,47

15,39

33%

1873/2007

Vassouras

469.705

6.862.054,90

14,61

15,39

-5%

0677/2009

Quissamã

126.784

5.066.897,00

39,96

16,62

140%

0678/2009

Resende

183.058

9.600.000,00

52,44

15,80

232%

Fonte: SISCON e Cetec/MG.

242.
Observa-se que as diferenças expressivas como as apresentadas nos custos dos aterros que
deverão ser construídos em Teresópolis (101%), Quissamã (140%), e especialmente em Resende
(232%), demonstram que os resultados do estudo da Cetec ainda não vêm servindo como parâmetros
para análise de viabilidade dos empreendimentos apoiados pela Funasa, quando da celebração dos
convênios. As análises efetuadas limitaram-se a verificar se os preços dos itens constantes das
planilhas de custos estavam de acordo com as tabelas da Empresa de Obras Públicas do Rio de Janeiro
(EMOP/RJ) e Sinapi. Não houve nenhuma avaliação sobre a solução apresentada, se seria a mais
adequada, se as quantidades dos serviços constantes das planilhas estavam de acordo com o objeto a
ser construído ou se o valor global seria razoável em relação a algum indicativo de preço.
243.
Por meio da análise das respostas à questão da pesquisa enviada para as Superintendências
Estaduais da Funasa, que indagava a respeito dos critérios utilizados para a análise técnica dos
convênios celebrados para a implantação de aterros sanitários, foi constatado que cada
Superintendência mencionou parâmetros distintos para realização dessa análise. Além disso, nenhuma
Superintendência respondente mencionou a utilização do estudo do MMA. As entrevistas realizadas
nas Superintendências Estaduais visitadas também revelaram que esse estudo não está incluído entre
os critérios efetivamente utilizados para a análise técnica dos convênios celebrados para a implantação
de aterros sanitários.
244.
A mesma situação se repete com relação à aquisição de caminhões compactadores,
segundo maior objeto de aplicação de recursos da ação 10GG. De acordo com planilhas encaminhadas
pela Funasa, em 2009 foram celebrados 107 convênios exclusivamente para a aquisição de caminhões
compactadores, no montante de R$ 28.733.822,04. Outros convênios foram celebrados para aquisição
não só de caminhões compactadores, mas também de outros equipamentos. Esses convênios somaram
o valor de R$ 8.216.337,08.
245.
Consideremos como base de comparação o estudo elaborado pela Cetec/MG, em
dezembro/2002, intitulado “Estimativa do Déficit de Investimento em Equipamentos para Coleta de
Lixo, Desativação de Lixão e Infraestrutura para a Implantação de Aterros Sanitários no Brasil”,
encomendado pelo MMA (peça 10, p. 28). O objetivo geral do estudo era dar início ao levantamento
dos custos dos investimentos necessários ao financiamento da universalização dos serviços de limpeza
urbana no Brasil.
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246.
Esse estudo já apontava, à época, que os órgãos de financiamento e os agentes operadores
necessitavam de um indicativo de preços que pudesse servir como referência para análise de projetos
provenientes de todo o território nacional.
247.
Assim, esperava-se que esse levantamento fosse permitir aos órgãos governamentais a
elaboração de uma estratégia de intervenção na área de resíduos sólidos urbanos, considerando, além
dos aspectos técnicos e de interesse de cada instituição, a disponibilidade e a necessidade de recursos
para cada região do País. No que tange à adequação dos equipamentos o estudo ressaltou que:
Para os municípios de pequeno porte, que compreendem a grande maioria dos municípios do País,
78% possuem população inferior a 20.000 habitantes, a manutenção de veículos com operação
complexa tem feito com que vários caminhões compactadores sejam comprados, utilizados e em
seguida abandonados e em alguns casos vendidos como sucatas. Nesse sentido, embora hoje seja
possível identificar a presença de caminhões compactadores em municípios com população inferior
a 1.000 habitantes (Tabela 10), reconheceu-se que esta prática não é recomendável. Torna-se
recomendável propor a utilização de equipamentos menos complexos, compatíveis com o porte
populacional. (Cetec, 2002)

248.
Assim, Tabela 10, reproduzida do documento, estabelece quais equipamentos seriam mais
adequados em função do porte populacional dos municípios:
Tabela 10 – Equipamento Adequado a Cada Faixa Populacional.
EQUIPAMENTO
Trator agrícola caçamba 0,8 t
Caminhão basculante - 3 t
Caminhão compactador - 5 t
Caminhão compactador - 7 t
Caminhão compactador - 7 t
Caminhão compactador - 12 t
Caminhão compactador - 12 t

População Mínima

População Máxima

0
5001
50001
150001
500001
750001
1000001

5000
50000
150000
500000
750000
1000000
5000000

Fonte: Estimativa do Déficit de Investimento em Equipamentos para Coleta de Lixo, Desativação de Lixão e InfraEstrutura para a Implantação de Aterros Sanitários no Brasil. 2002. MMA, Cetec/MG, CEF, GTZ e outros.

249.
Conforme pode ser observado na planilha acima, os caminhões compactadores são
equipamentos destinados à compactação de grandes quantidades de resíduos. Portanto, são adequados
para aterros sanitários que atendam municípios com população acima de 50 mil habitantes. No entanto,
99% dos convênios que tinham por objeto a aquisição de caminhões compactadores, celebrados em
2009 pela FUNASA, foram assinados com municípios que possuem população inferior a 50.000
habitantes. Verifica-se assim, que a celebração desses instrumentos foi inadequada, na medida em que,
além de contrariar as recomendações assentadas no estudo da Cetec, a pedido do MMA em 2002,
representou risco de sucateamento desses equipamentos e de perda dos recursos investidos.
250.
Vale ressaltar, ainda, a concentração de convênios celebrados para aquisição de caminhões
compactadores para municípios com até cinco mil habitantes, cerca de 21% do total pactuado para esse
tipo de equipamento, conforme a Tabela 11. Note-se que o estudo recomendou, no máximo, a
aquisição de um trator agrícola com caçamba de 0,8 t para municípios dessa faixa populacional,
conforme a Tabela 10.
Tabela 11 – Aquisição de caminhões compactadores x população do município
POPULAÇÃO
1 a 5.000

DE
CONVÊNIOS

%

23

21%

51
5001 a 10.000

19

18%

10.001 a 20.000

31

29%

20.001 a 30.000

22

21%

30.001 a 40.000

10

9%

40.001 a 50.000

1

1%

acima de 50.000

1

1%

107

100%

Total

Fonte: planilha elaborada a partir de dados recebidos da FUNASA, consultas no SISCON e Censo 2010 - IBGE

251.
A Tabela 12 apresenta alguns exemplos de municípios que celebraram convênios para
aquisição de caminhões compactadores.
Tabela 12 – caminhões compactadores em municípios com baixa densidade populacional
CONVÊNIO ESTADO

MUNICIPIO

HAB. CONVÊNIO (R$)

TON

0571/2009

RN

MUN. DE CAICARA DO RIO DO
VENTO

3304

515.000,00

NI

0609/2009

SC

MUNICÍPIO DE TREVISO

3527

234.600,00

16 t

0632/2009

PA

MUNICÍPIO DE SANTAREM NOVO

6145

320.000,00

NI

0524/2009

MS

MUNICÍPIO DE NIOAQUE

14396

310.000,00

12 t

0541/2009

PR

MUNICÍPIO DE ANDIRA

20615

206.000,00

8T

Fonte: planilha elaborada a partir de dados recebidos da FUNASA, consultas no SISCON e Censo 2010 – IBGE, NI – não
identificado.

252.
Nos convênios examinados durante visitas realizadas nas Suest, já havia sido detectada a
ausência de parâmetros de custos para nortear a celebração de convênios para a construção de aterros e
para a aquisição de equipamentos.
253.
Outrossim, também foi observada a celebração de convênios, cujos objetos eram
exatamente os mesmos equipamentos, no mesmo estado e no mesmo ano, porém com valores
pactuados diferentes, evidenciando que a Funasa não utiliza valores de referência, conforme exemplos
da Tabela 13.
Tabela 13 – Valores de Convênios Celebrados para Aquisição de Caminhões Compactadores de 10 m³
no Estado do Paraná.
Município

Convênio
0549/09

Valor (R$)
200.000,00

Altonia

0652/09

202.100,00

Cambira

0543/09

204.000,00

Conselheiro Mairinck

0234/09

207.127,90

Cambará

0233/09

210.000,00

Boa Esperança do Iguaçu

0653/09

215.000,00

Farol

52
Fonte: Siscon

254.
A celebração de convênios, com objetos e valores que contrariaram as referências
apontadas no estudo em comento ou com valores muito diferentes para o mesmo objeto, demonstra
que não vem sendo observado nenhum parâmetro mínimo que balize a assinatura dos convênios pela
Presidência da Funasa. No caso de aterros, constatou-se apenas a verificação da compatibilidade dos
itens de custos constantes das planilhas de custos apresentadas, com os custos do Sinapi e dos órgãos
estaduais de obras.
255.
Ressalta-se que, em nenhum momento durante as entrevistas nas Suest, foi mencionada a
utilização dos resultados do estudo elaborado pela Cetec, realizado em 2002 e atualizado em 2010,
como parâmetro para a avaliação dos custos dos aterros e equipamentos a serem apoiados. Várias
conclusões do estudo, conforme mencionado anteriormente, não foram observadas pela Funasa quando
da celebração de convênios no exercício de 2009.
256.
Informação prestada pelas Superintendências Regionais entrevistadas comprova que os
únicos parâmetros utilizados para analisar os projetos são os manuais institucionais disponibilizados no
sítio da fundação na internet. Especificamente para resíduos sólidos existe o manual de apresentação
de projeto de resíduos sólidos urbanos, elaborado em conformidade com a IN 01/97 e a Portaria
623/2010. Nesses documentos não há nenhum parâmetro de custo que possa balizar a elaboração dos
projetos pelos municípios, nem subsidiar a análise dos mesmos pelos técnicos da Funasa.
257.
Nos grandes projetos de consórcios analisados, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, os
técnicos da Fundação verificaram apenas se os itens da planilha de custos da obra estavam compatíveis
com o Sinapi ou EMOP/RJ. O mesmo acontece na Superintendência do Ceará, onde também só há
comparação entre os itens de custos e os valores de referência para esses itens estabelecidos no Sinapi
e em tabela de custos da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), órgão da estrutura do Governo Estadual.
Não é realizada nenhuma análise sobre a viabilidade técnica e econômica da solução apontada pelo
projeto e se seria a mais adequada. De fato, não foi utilizado o estudo da Cetec, ou outra referência
qualquer, em qualquer dos processos analisados.
258.
Além disso, mesmo quando vencidas as etapas de apresentação dos documentos e análise
dos custos do projeto, e efetuados os repasses de recursos, verifica-se que a ausência de uma avaliação
percuciente acerca da sustentabilidade do projeto também compromete o sucesso dos
empreendimentos financiados.
259.
O município de Miguel Pereira/RJ, por exemplo, celebrou o convênio 0212/05 para a
construção de um aterro sanitário. O projeto dessa obra foi aprovado em 19/03/2009, mas a mesma
ainda não foi concluída. Na visita realizada ao empreendimento, constatou-se que houve uma mudança
na concepção do projeto com relação ao tratamento do chorume que será gerado, não tendo sido
construída a lagoa facultativa, que será substituída por outra solução. Como ainda não houve
autorização do órgão ambiental para essa mudança, o que foi construído está se deteriorando. Contudo,
mesmo que a obra já estivesse concluída, a Prefeitura não poderia operar o aterro, pois ela não possui
os equipamentos necessários. Para a aquisição desses equipamentos (trator de esteira, retroescavadeira,
caminhão basculante, triturador de resíduos de construção civil e triturador de poda de árvores), a
Prefeitura está solicitando, por meio de novo convênio com a Funasa, os recursos necessários. Ou seja,
A Fundação, quando da apreciação do projeto, não avaliou se aquele empreendimento teria condições
de funcionar após a sua conclusão, considerando os recursos disponíveis pelo convenente.
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Figura 4 – vazadouro a céu aberto e aterro sanitário não concluído por falta de viabilidade da solução
que seria adotada em Miguel Pereira – RJ.

Fonte: fotos tiradas pela equipe de auditoria.

260.
O parecer técnico sobre a situação dos empreendimentos na área de resíduos sólidos
financiados pela Funasa no Estado da Paraíba em 2009 (peça 26), elaborado por técnicos daquela
Superintendência, já apontava esse problema, conforme o trecho a seguir transcrito:
Outro fator em destaque, é que todos os Aterros Sanitários, necessitam de equipamentos como,
trator de esteira, caçamba e escavadeira para garantir a compactação dos resíduos, recobrimento
diário dos resíduos e acima de tudo garantir aspecto sanitário do Aterro, porém os municípios de
pequeno porte, como os financiados pela FUNASA, não possuem esses equipamentos ou possuem
parte desses equipamentos, ainda com dificuldade de manutenção dos mesmos. (Funasa, 2009)

261.
Não obstante, cumpre salientar que ainda que os Termos de Sustentabilidade sejam
assinados pelos titulares das Prefeituras, não há garantia de que haverá manutenção dos
empreendimentos financiados pela FUNASA, conforme entrevistas realizadas com as
Superintendências Regionais visitadas.
262.
Por outro lado, as Prefeituras também não têm nenhum conhecimento sobre os custos
envolvidos na operação de sistemas de aterros sanitários e manutenção de caminhões compactadores.
Os valores apresentados nos Termos de Sustentabilidade não são baseados em qualquer estudo ou
publicação técnica e geralmente os custos reais se mostram superiores aos estimados. Portanto, seria
necessário que a Funasa procedesse a uma avaliação efetiva dos Termos de Sustentabilidade
apresentados, a partir de parâmetros de referência.
263.
Nas entrevistas realizadas junto à Funasa, foi informado que os prefeitos consideram
elevados os custos de operação de aterros sanitários. Essa impressão decorre da prática de depositar os
resíduos em lixões, o que não representa custo financeiro imediato. No entanto, esses custos são
transferidos para o futuro, quando a área degradada deverá sofrer pesados investimentos para a
recuperação do passivo ambiental produzido ou para a contenção de endemias e epidemias.
264.
Ao implantar um sistema de aterro sanitário para o depósito de seus resíduos de maneira
ambientalmente correta, o município passará a ter custos realmente elevados, se forem comparados
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com os baixos custos incorridos com o depósito de resíduos em lixões. O desconhecimento dos custos
de operação leva à operação precária dos aterros sanitários financiados pela Funasa, que acabam
voltando à situação de lixões, e também à degradação dos caminhões compactadores, que sem
manutenção acabam abandonados nas garagens das prefeituras.
265.
As causas que concorrem para essa situação são a ausência de diretriz, no âmbito da
Funasa, para adoção pelas Superintendências Regionais de algum estudo técnico como parâmetros de
valores que balizem as análises técnicas dos projetos e a ausência de qualificação especifica na área de
resíduos sólidos da maioria dos técnicos da Fundação responsáveis pelas análises dos projetos nessa
área.
266.
A ausência de parâmetros de análise da viabilidade e da sustentabilidade dos
empreendimentos acarreta a aceitação de projetos com estimativas de valor insuficientes para
conclusão de obras ou aquisição de equipamentos, e também compromete a sustentabilidade dos
sistemas de resíduos apoiados. Além disso, a ausência de capacitação específica na área de resíduos
sólidos dos técnicos da Funasa dificulta a emissão de pareceres com a profundidade necessária para
respaldar a aprovação ou rejeição dos projetos apresentados.
267.
Assim, recomenda-se a utilização do Estudo Técnico para Avaliação de Custos de
Implantação Inicial de Aterros Sanitários, produzido em 2010 pela Cetec a pedido do MMA (peça 25),
ou outros estudos existentes, para elaboração de documento técnico contendo parâmetro de valores,
que subsidie os profissionais da Funasa na realização da análise de viabilidade técnica e financeira dos
empreendimentos a serem apoiados. Além disso, a partir do estudo da Cetec, será proposta a criação
de cartilha de orientação sobre valores mínimos para a apresentação de emendas parlamentares e
pleitos municipais destinados a apoiar soluções de manejo de resíduos sólidos, a ser publicada na
internet e encaminhada às Comissões: Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado
Federal; e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados.
268.
Também é recomendável a capacitação específica na área de resíduos sólidos, para os
técnicos da Funasa responsáveis pelas análises dos projetos relacionados com o tema, para que possam
se pronunciar, com mais segurança, acerca da adequabilidade, viabilidade e sustentabilidade dos
empreendimentos apoiados.
269.
Tais medidas visam aumentar a probabilidade de sucesso e garantir a sustentabilidade dos
empreendimentos de RSU apoiados pela Funasa, bem como a redução do desperdício de recursos
públicos alocados na área.
5.4. Apoio a soluções isoladas de gerenciamento de resíduos sólidos
270.
Na ausência de um sistema de disposição final adequada de rejeitos, principal problema
dos municípios, o apoio a empreendimentos que constituem apenas uma parcela do sistema de
gerenciamento de resíduos sólidos pulveriza recursos que poderiam ser concentrados na erradicação
dos lixões.
271.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos aprovada em outubro de 2010 estabelece como
meta, no art. 54, a erradicação de todos os lixões, tendo em vista que a disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada em até quatro anos após a data da
publicação da Lei.
272.
Apesar da promulgação na Política Nacional de Resíduos Sólidos ter ocorrido em 2010, a
necessidade de se erradicar lixões já havia sido estabelecida como prioridade no PPA 2008-2011.
Observa-se que o objetivo do programa Resíduos Sólidos Urbanos, expresso no PPA 2008-2011,
enfatiza o encerramento de lixões: “Ampliar a área de cobertura e eficiência dos serviços públicos de
manejo de resíduos sólidos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, no reaproveitamento
e na reciclagem de materiais, por meio da inclusão socioeconômica de catadores” (grifos nossos).

55
273.
A inclusão socioeconômica de catadores para promover a redução, reaproveitamento e
reciclagem de materiais já é realizada por meio de ações específicas como a 20AM – implementação
de projetos de coleta e reciclagem de matérias, que também está a cargo da Funasa. Portanto, a Ação
10 GG, cujo objetivo é a implementação e melhoria de sistemas públicos de manejo de resíduos
sólidos, deveria dar ênfase a empreendimentos que visassem o encerramento de lixões.
274.
Como a meta estabelecida pela Lei 12.305/2010 foi para a erradicação de lixões, o apoio a
soluções isoladas como equipamentos, usinas de triagem e compostagem, em municípios em que ainda
não foi implantado aterro sanitário para destinação dos rejeitos, não contribui para o alcance da meta e,
consequentemente, não contribui para solucionar o maior problema que é a disposição final. Ao
contrário, há um deslocamento de recursos que poderiam ser canalizados inicialmente para a
construção de sistemas de disposição final ambientalmente adequados.
275.
Diante da limitação de recursos públicos federais para apoiar sistemas de resíduos sólidos
em quase todo país, é razoável que se estabeleça uma prioridade para aplicação desses recursos, para
que haja maior racionalidade e efetividade nessa aplicação.
276.
Deve-se ressaltar ainda que a própria Densp/Funasa, em entrevista concedida à equipe de
auditoria, em 28/01/2011, informou que a maioria dos municípios coleta o lixo por meio da
terceirização desse serviço. Há muitas distorções, pois gasta-se muito com a terceirização do serviço
de coleta e nada com a disposição final. Segundo os gestores, a maioria das prefeituras terceiriza e
paga muito caro pela coleta do lixo, pois o eleitor observa e cobra a realização desse serviço pela
prefeitura. No entanto, os prefeitos não querem pagar pelo aterramento do lixo, pois normalmente as
áreas de destinação dos resíduos se encontram distantes da visão da maioria dos munícipes.
277.
Além disso, os gestores do Ministério das Cidades concordam com as conclusões do
relatório, ao informarem que o modelo adotado para a gestão de empreendimentos apoiados na área de
resíduos sólidos com recursos do Governo Federal, tem apresentado um quadro de perdas de
investimentos, com o desperdício pelo apoio parcial de um sistema completo de manejo dos resíduos,
que não prevê a disposição final ambientalmente adequada. De acordo com as informações do
Ministério das Cidades expressos na Nota Técnica 433/2011 (peça 38):
No início de 90, quando não existia no Governo Federal um programa de investimentos na área de
resíduos sólidos, os recursos do OGU para a área de resíduos eram provenientes de emendas
parlamentares, destinadas, quase que exclusivamente para aquisição de equipamentos de coleta de
resíduos. Considerando que a maior parte dos municípios beneficiados destinava seus resíduos para
lixões a céu aberto, ao contemplar um Município nessa situação com um caminhão de coleta, sem
prever solução adequada para o destino final dos resíduos, a União acabava contribuindo para
aumentar o volume dos lixões. Sem contar que após quatro ou cinco anos, os municípios voltavam
a pleitear novos veículos de coleta, face à depreciação e sucateamento dos antigos.

278.
A própria Funasa já havia previsto, em seus normativos, a impossibilidade de investir
recursos em soluções isoladas. A Portaria Funasa 723/07, no item 3.1.3, inciso IV - Condições
Específicas, alínea “d”, dispõe que não serão aceitos pleitos que contemplem soluções isoladas (peça
22, p. 9). As propostas deverão contemplar todos os aspectos relativos à implantação e ao
gerenciamento de um sistema de resíduos sólidos. Além disso, a alínea “f” do mesmo normativo
estabelece que as propostas para a construção de unidades de compostagem e de reciclagem deverão
estar acompanhadas de projetos/documentação de aterro sanitário para onde seriam destinados os
rejeitos. Da mesma forma, os equipamentos e veículos automotores somente poderiam ser financiados
caso fossem parte integrante do projeto apresentado e estivessem em consonância com o
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do município, conforme a alínea “i” do mesmo
normativo.
279.
Também o “Manual de Orientações para Execução de Obras e Serviços de Engenharia pela
Funasa” (Capítulo I, item 3.1, 3.2, 3.2.1), dispõe que para ser considerado elegível, o município deve
atender aos critérios e procedimentos para aplicação de recursos financeiros previstos na Portaria
interna vigente da Funasa, que no caso é a Portaria Funasa 723/07.
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280.
Além disso, para celebração de convênios para aquisição de equipamentos e veículos
coletores, dos anos de 2000 até 2009, era necessário que o proponente apresentasse a Licença de
Operação vigente, referente ao aterro sanitário.
281.
A análise dos objetos dos convênios celebrados em 2009 demonstrou que 36% dos valores
pactuados nos convênios estão sendo pulverizados na aquisição de equipamentos, construção de
galpões e centrais de triagem de materiais, entre outros objetos que não fazem parte de projetos
integrados de gerenciamento de resíduos. Por outro lado, vale ressaltar que mesmo nos convênios que
têm como objeto a construção de aterro sanitário, quando esses são realizados de maneira isolada, ou
seja, sem pertencer a um sistema integrado de resíduos sólidos, não existe a garantia de que serão bem
sucedidos, em face da falta de equipamentos ou de estrutura administrativa, por exemplo, para garantir
sua operação.
282.
O parecer técnico sobre a situação dos empreendimentos na área de resíduos sólidos
financiados pela Funasa no Estado da Paraíba em 2009, citado anteriormente, analisa o problema (peça
26).
Destacamos ainda, que a maioria dos municípios, estão mais ligados a construção e inauguração do
empreendimento, sem priorizar a infra-estrutura administrativa necessária para garantir a
sustentabilidade, pois os municípios de pequeno porte (até 30.000 habitantes), bastante comum no
Nordeste Brasileiro, não dispõem de técnicos no seu quadro efetivo, capacitado para orientar e/ou
executar o plano de gestão de resíduos sólidos. Portanto os gestores municipais, quando existem
meios de financiamento para Resíduos Sólidos ou quando multado pelo órgão de controle do meio
ambiente, acabam elaborando Projetos Técnicos por contratação temporária, afim de atender as
normas de financiamento ou para servir de justificativas na isenção de multas (sic).(Funasa, 2009)

283.
Vários são os exemplos que podem ser apontados com relação ao financiamento de
soluções isoladas. O município de Afrânio/PE celebrou convênio em 2006 para aquisição de caminhão
compactador, contudo o município não atendia aos requisitos exigidos pela FUNASA, no tocante a
existência de aterro sanitário para a disposição final de resíduos. De acordo com o manual
"Apresentação de projetos de resíduos sólidos urbanos", item 3.1.2, subitem “f”, para regularizar a
situação e os recursos serem liberados, bastaria a apresentação de um termo de compromisso que
indicasse as providências que seriam tomadas de imediato, para a remediação do lixão existente. A
Superintendência Regional da FUNASA em Pernambuco solicitou quatro vezes à Prefeitura de
Afrânio a apresentação desse documento, que só foi encaminhado em 2008.
284.
A Prefeitura Municipal de Laje do Muriaé/RJ celebrou convênio 0211/05 para a aquisição
de um trator para operar aterro sanitário. O técnico que analisou o processo consignou que não existia
no município nenhuma instalação sanitariamente adequada para destinação final dos resíduos
coletados. Para a aprovação da referida aquisição o município, primeiramente, teria que implantar um
aterro sanitário com o devido licenciamento emitido pelo órgão ambiental estadual. Só com a
existência de um aterro sanitário licenciado é que seria possível financiar o equipamento solicitado
pelo município. Esse convênio teve sua vigência expirada em 28/05/2009 e até a presente data ainda
não tinha sido cancelado.
285.
Portanto, a falta de integração dos objetos dos convênios a um projeto de gerenciamento de
resíduos sólidos acarreta investimentos de recursos públicos federais em soluções que não resolvem o
problema da destinação final dos rejeitos, que é o maior desafio das ações nessa área.
286.
Ressalta-se que a partir de 2010, com a publicação da Ordem de Serviço 001/2010,
publicada no Boletim de Serviço 018/2010, em 03/05/2010, conforme Ofício n. 125 COGED/AUDIT,
volume I, Anexo IV, de 11/02/2011 (peça 16, p. 145/165), passou-se a exigir, para este tipo de pleito,
que os municípios com disposição inadequada de resíduos, apresentassem Termo de Compromisso,
junto ao órgão de controle ambiental Estadual, e/ou, Termo de Ajustamento de Conduta – TAC,
expedido pelo Ministério Público Federal ou Estadual, em que a Prefeitura se compromete junto a
esses órgãos a construir um aterro sanitário.
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287.
A Ordem de Serviço 001/2010 também tornou passível de aprovação, pleitos de
equipamentos e veículos coletores, mediante a apresentação de cópias de convênios aprovados e em
execução de aterros sanitários, firmados com outros órgãos de fomento, inclusive os estaduais; e,
ainda, permite este tipo de pleito, caso os municípios apresentem Licença de Operação de aterro
sanitário próprio, ou consorciado com outro município, ou da iniciativa privada contratada para dispor
os resíduos do município.
288.
Observa-se que as condições específicas para aquisição de equipamentos previstas no
documento "Orientações Técnicas para Apresentação de Projetos de Resíduos Sólidos" elaborado pela
Funasa já previam a possibilidade para aquisição de equipamentos para sistemas de acondicionamento,
coleta e serviços públicos de limpeza mesmo que houvesse um lixão no município. Entretanto, esse
apoio deveria ocorrer sob certas condicionalidades relativas ao equacionamento posterior do problema,
por meio de solução adequada para a destinação final dos resíduos sólidos. No entanto, há indícios de
que a solução adequada para destinação final dos resíduos sólidos nunca veio a ocorrer posteriormente,
no caso das aquisições de equipamentos de coleta e outras aquisições isoladas, haja vista a estimativa
de 57,24% de aplicação de recursos com baixa efetividade.
289.
Para modificar esse quadro, visando conferir maior efetividade aos recursos investidos,
propõe-se recomendar à Funasa que condicione a celebração de convênios para financiamento de
soluções isoladas à apresentação do plano municipal ou intermunicipal de gestão Integrada de resíduos
sólidos, previsto no art. 18 da Lei 12.305/2010, que contemple o objeto pleiteado, bem como à
apresentação de Termo de Compromisso, junto ao órgão de controle ambiental Estadual, e/ou de
Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, expedido pelo Ministério Público Federal ou Estadual, em
que a Prefeitura se compromete a construir um aterro sanitário, conforme previsto na Ordem de
Serviço Funasa 001/2010.
290.
Espera-se que a adoção de tal medida proporcione maior efetividade aos recursos públicos
federais investidos na área de resíduos sólidos urbanos.
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Figura 5 – Convênio para construção de usina de compostagem, em Monteiro-PB, sem construção de
aterro sanitário. Parte externa à usina transformada em lixão a céu aberto. Ao fundo, edificações
abandonadas da usina.

Fonte: Parecer Técnico sobre empreendimentos de resíduos sólidos financiados pela Funasa na Paraiba. Divisão de
Engenharia e Saúde Pública. Coordenação Regional (atual Suest) da Paraíba. Funasa. 2009.

5.5. Deficiência no controle da execução e da prestação de contas dos convênios e na
instauração de TCE
291.
Durante a auditoria foi constatada a existência de diversas impropriedades relacionadas a
controle de convênios, já verificadas em trabalhos anteriores do TCU, que motivaram
recomendações/determinações por parte desta Corte dirigidas à Funasa (v. Acórdãos 668/2008 e
2036/2009-1ª Câmara). No presente trabalho, também foram verificadas fragilidades em todas as fases
de controle dos convênios: antecedente, concomitante e a posteriori.
292.
No entanto, a análise das informações levantadas nas visitas in loco realizadas no presente
trabalho demonstra que a solução do problema vai além das iniciativas de correção isoladas. Neste
ponto, é necessário ressaltar que a própria concepção do programa traz em si os riscos que tornam as
ações de difícil controle.
293.
Durante a auditoria realizada em 2006, na ação 10GG, foi solicitado que Funasa
procedesse ao levantamento da situação física dos objetos dos convênios celebrados. Todavia, a
Fundação apresentou informações incompletas, pois apenas metade das coordenações regionais
haviam encaminhado alguns dados.
294.
Por conseguinte, a 1ª Câmara, ao apreciar o feito, acolhendo a proposta da equipe de
auditoria, endossada pela Seprog, determinou, com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que a
Funasa:
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9.1.1. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 90 dias, sob pena de aplicação da multa prevista no
inciso VII, artigo 268 do Regimento Interno do TCU, levantamento da situação atual de todos os
objetos implementados com recursos federais repassados aos municípios por meio de convênios
financiados pela Ação 11KO, a partir de 2000, informando o nome do responsável pelo convênio, o
valor repassado, a situação do convênio (vigente ou encerrado e, nesse caso, se houve ou não a
aprovação da prestação de contas final), situação do objeto do convênio (funcionando, abandonado
ou funcionando como lixão), bem como as providências adotadas pela Fundação nos casos em que
se identificar alcance parcial dos objetivos avençados, como no caso de abandono dos projetos ou
de seu funcionamento como lixão, ou ocorrer qualquer outro fato do qual resulte prejuízo ao erário,
nos termos do art. 38 da IN STN n º 1/97, bem como encaminhar, quando for o caso, as ocorrências
para a instância competente do Ministério Público;

295.
No primeiro monitoramento do acórdão verificou-se que dos 1007 convênios listados na
planilha encaminhada pela Funasa, em atendimento ao item 9.1.1 do referido acórdão, poucos têm
informações acerca da situação do objeto do convênio. Consta apenas que 16 convênios foram
paralisados, 68 estão funcionando, 16 foram abandonados e 11 funcionam como lixão. Concluiu-se
que as informações prestadas não estavam completas, comprometendo os resultados do levantamento
realizado, bem como a efetividade das providências a serem adotadas diante da situação encontrada.
296.
Além disso, na planilha, que continha partes ilegíveis, não constavam informações como o
nome do responsável pelo convênio, situação do convênio, situação do objeto. Foram informadas
algumas providências que a Funasa pretendia adotar no Memorando n. 549/2010/Cosas/Ggesa/Densp.
A primeira providência seria o encaminhamento de ofício para cada um dos municípios, para que
retomassem o objeto pactuado em sua totalidade e cumprissem o Termo de Sustentabilidade, em prazo
estipulado pela Funasa. A outra providência seria o encaminhamento de cópia dos ofícios para
unidades do Ministério Público Federal nos Estados, para subsidiar as devidas providências quanto ao
não cumprimento do Termo de Sustentabilidade. Posteriormente, foi informado a esta equipe, por meio
de ofício, que a Presidência da Funasa ainda não discutira com os Superintendentes Estaduais acerca
da operacionalização das providências informadas. Foi comunicado também que nenhum ofício foi
expedido para as Prefeituras e nem para o Ministério Público Federal. Portanto, as providências que
seriam tomadas nem sequer foram iniciadas.
297.
No presente monitoramento, foi encaminhado ofício à Funasa solicitando que fosse
adicionada à planilha já enviada uma coluna contendo a informações quanto ao objeto, no sentido de
ser ou não aterro sanitário e outra coluna relativamente à instauração de TCE, por convênio, entre 2000
e 2008 e entre 2009 e 2010. A Fundação encaminhou novamente uma planilha incompleta, na qual
foram adicionados poucos dados por 16 Superintendências Estaduais da Funasa. A ausência de
apresentação da maioria das informações requeridas demonstra, mais uma vez, a dificuldade da Funasa
e de suas superintendências para acompanhar os convênios que estão sob sua responsabilidade, tendo
em vista a deficiência de informações confiáveis e atualizadas nos sistemas informatizados utilizados.
Portanto, considera-se que a determinação contida no item 9.1.1 foi parcialmente cumprida.
298.
A equipe responsável pela realização da auditoria constatou a falta de monitoramento por
parte da Funasa após a prestação de contas final dos convênios, entendendo que, por meio desse
acompanhamento, é que se tornaria possível avaliar se as obras estavam em adequada operação ou se,
por negligência, transformaram-se em lixões. Restou consignado no Relatório de Auditoria que esse
monitoramento seria um meio para se concluir acerca do resultado da ação de governo e a efetivação
dos princípios constitucionais da eficácia, eficiência e economicidade.
299.
Adotando esse entendimento, a 1ª Câmara desta Corte decidiu recomendar à Funasa, com
fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que:
9.2.1. implemente mecanismo que obrigue os municípios a informarem sobre o adequado
funcionamento dos objetos implantados com recursos federais repassados por meio de convênios
financiados pela Ação 11KO, utilizando, por exemplo, cláusula convenial, como a da aplicada pelo
Ministério do Meio Ambiente - MMA, na qual consta a obrigatoriedade de os municípios
encaminharem, por cinco anos após a aprovação da prestação de contas, relatórios técnicos e
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fotográficos, ambos aprovados pelos conselhos municipais de saúde e meio ambiente, quando for o
caso, comprovando a adequada e efetiva operação dos projetos;

300.
Considerando o disposto no Relatório de Auditoria no sentido de que os órgãos estaduais e
municipais de fiscalização ambiental possuem competência para fiscalizar todas as atividades capazes
de provocar a degradação ambiental, aquele colegiado também deliberou no sentido de:
9.4. recomendar à Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do
Meio ambiente - MMA e à Fundação Nacional de Saúde, com fulcro no art. 250, inciso III, do
RI/TCU, que orientem os órgãos estaduais de Meio Ambiente a implementar trabalho integrado
com as coordenações regionais da Funasa, com o objetivo de instituir canais de comunicação com o
fim de viabilizar a troca de informações sobre fiscalizações de aterros sanitários implementados
com recursos da Ação 11KO, em especial no que tange à avaliação e monitoramento da qualidade
da água dos lençóis freáticos, bem como outros existentes que se julgue adequados;

301.
No entanto, constatou-se, neste segundo monitoramento, que os itens 9.2.1 e 9.4 não
foram implementados até o momento. Foi informado, mediante ofício, que o Densp ainda não havia
enviado a minuta do Termo de Compromisso, no modelo do MMA, à Procuradoria Federal da Funasa
para análise jurídica e aprovação, após o que, seria proposta à Coordenação Geral de Convênio –
CGCON, do Departamento de Administração – DEAM a inserção deste Termo de Compromisso nos
convênios celebrados.
302.
Constatou-se ainda que os sistemas informatizados existentes na Funasa para controle e
acompanhamento dos convênios não são efetivamente utilizados. Nos testes realizados foram
acessadas informações existentes no Sistema de Convênios - Siscon e no Sistema Gerencial de
Projetos de Saneamento - Sigesan. Todavia, verificou-se a falta de alimentação efetiva desses sistemas.
Ressalta-se que não foram encontradas as análises técnicas e relatórios de visitas técnicas referentes a
vários convênios celebrados pela Funasa nos exercícios de 2000 a 2008.
303.
Outrossim, foram observados casos em que não foram realizadas análises quanto à
viabilidade e à sustentabilidade dos empreendimentos antes da celebração dos convênios e da
transferência de recursos. Além disso, não foram exigidas provas quanto à capacidade financeira dos
municípios para operação e manutenção posterior dos sistemas a serem apoiados. A ausência de
cobrança, por parte da Funasa, quanto à comprovação, pelos proponentes, de que o sistema será
sustentável, aliada à inexistência de análise criteriosa quanto à viabilidade dos projetos tem propiciado
o apoio a empreendimentos de resíduos sólidos insustentáveis que acabam sendo abandonados e
transformados em lixões.
304.
Exemplo que evidencia deficiências no controle antecedente ocorreu no convênio n.
334/2004, firmado com o município de Toritama. Foi verificado que apesar de não ter sido
recomendada a aprovação do projeto, nem haver qualquer outro parecer favorável, houve liberação da
primeira parcela em 20/12/2005, correspondendo a 64,87% do valor pactuado. Cinco meses depois,
por meio de três ordens bancárias da mesma data, 26/12/2006, foi transferido para o município o
restante do valor total pactuado, segundo dados do Siafi. Outro exemplo que evidencia deficiência no
controle de convênios pode ser encontrado no Apêndice III.
305.
Há ainda deficiências no controle concomitante dos convênios, tendo em vista as
fragilidades no acompanhamento da execução e da prestação de contas desses convênios.
306.
No convênio 2180/2005, celebrado com município de Tanguá/RJ, para a implantação de
aterro sanitário, foi constatado que os recursos foram totalmente repassados, em 25/1/2008. No
entanto, por meio de visita in loco realizada por membro da equipe de auditoria, em 04/02/2011,
verificou-se que a execução física da obra não chegava nem a 40% do projeto. A prefeitura apresentou
uma nota fiscal paga, em 18/8/2008, referente ao 9º relatório de medição. Nesse relatório, que estava
anexado à nota fiscal, constava que já havia sido realizada a impermeabilização de 67% do
reservatório com manta. Entretanto, fotos tiradas por membro da equipe comprovam que o reservatório
se encontrava sem nenhuma impermeabilização, já com bastante capim, evidenciando que a obra se
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encontrava praticamente paralisada há algum tempo. Apesar de ter sido constatada essa irregularidade,
não foi emitido nenhum relatório no Sigesan relativamente a essa visita.
Figura 6 – Convênio para construção de aterro sanitário em Tanguá/RJ - ausência de manta de
impermeabilização.

Fonte: auditoria.

307.
Observa-se que não são tomadas providências tempestivamente para tentar reaver os
recursos empregados em empreendimentos que se arrastam sem conclusão, comprometendo os
recursos já empregados nos projetos. Poucas tomadas de contas especiais são instauradas, mesmo
quando irregularidades são constatadas durante a execução da obra.
308.
Entretanto, de acordo com levantamento realizado pelo MMA (BRASIL, 2008), que
considerou os convênios firmados pelo ministério, no período de 2000 a 2008, para apoio a sistemas de
resíduos sólidos, somente 6% do montante oriundo desses convênios, nos quais foram instauradas
TCEs, retornaram aos cofres públicos. Essa constatação reforça o entendimento de que o controle
prévio, por meio de criteriosa análise da viabilidade e sustentabilidade dos projetos, diminui os riscos
de desperdício de recursos públicos, mostrando-se mais efetivo do que o controle a posteriori.
309.
As principais causas para as fragilidades observadas no controle dos convênios podem ser
citadas como a celebração de convênios sem os elementos necessários e a deficiência na análise de
viabilidade técnica e econômica e de sustentabilidade dos empreendimentos apoiados. Ademais há
condescendência da fundação quanto a pendências na documentação e quanto à prestação de contas e
instauração de TCE.
310.
No entanto, as evidências relativas a falhas de controle de convênios e à ausência de
providências, por parte da Funasa, nos casos de alcance parcial dos objetivos avençados, não serão
objeto de novas propostas de deliberação, pois serão encaminhadas para análise no âmbito dos
processos TC 006.993/2011-7, TC 017.532/2009-0, TC 020.519/2008-2, TC 015.892/2005-3 e TC
005.236/2008-2, conforme já mencionado no item 5.2.
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6. DELIBERAÇÕES DO ACÓRDÃO 2067/2008-TCU-PLENÁRIO
311.
O presente trabalho dá continuidade ao ciclo de monitoramento das deliberações desta
Corte de Contas acerca da auditoria operacional realizada, em 2006, no Programa Resíduos Sólidos
Urbanos, provenientes do Acórdão 2067/2008 – TCU - Plenário. Conforme padrões definidos pela
Portaria – Segecex/TCU 27, de 19 de outubro de 2009, optou-se pela forma de fiscalização, do tipo
Relatório de Monitoramento – RMON.
312.
Para que se pudesse medir o grau de implementação das deliberações do referido Acórdão,
foram adotados cinco níveis de classificação das recomendações, conforme estabelecido pela Portaria
supracitada: a) Implementada; b) Em Implementação; c) Parcialmente Implementada; d) Não
Implementada; e e) Não mais Aplicável. A classificação “Parcialmente Implementada” agrupa as
recomendações que foram objeto de adoção de alguma medida, não há perspectiva de adoção de outras
medidas, mas os resultados não foram considerados suficientes. A classificação “Em Implementação”
abrange as recomendações que já foram objeto de algumas medidas e que ainda estão sendo
trabalhadas. A classificação “Não mais Aplicável” agrupa as deliberações, cuja implementação tornouse inexequível, em razão de mudanças de condição ou de superveniência de fatos.
313.
O presente monitoramento buscou aprofundar questões específicas, permitindo que
algumas deliberações fossem monitoradas no âmbito dos novos achados. Quanto às demais
deliberações, não houve alteração no grau de implementação em relação ao primeiro monitoramento.
Assim, diante das informações obtidas ao longo deste monitoramento, a situação de implementação
das recomendações do Acórdão 2067/2008 – TCU – Plenário é apresentada na Tabela 14. Ressalte-se
que não foram objeto de monitoramento e por isso não constam da tabela a determinação de 9.1.4
(Plano de Ação), já cumprida, e as recomendações 9.5, 9.6 e 9.7, que dizem respeito, respectivamente,
ao envio de cópia do Acórdão, relatório e voto para os interessados, à necessidade de monitoramento
das deliberações prolatadas e ao arquivamento dos autos, as quais já foram implementadas.
Tabela 14 – Situação de implementação das deliberações do Acórdão 2067/2008-TCU-Plenário, em
Maio de 2011.
Situação
Implementada
Em Implementação
Parcialmente Implementada
Não Implementada
Não mais Aplicável

Deliberação
Percentual
Nenhuma
0%
9.2.2
11%
9.1.1; 9.2.3
22%
9.1.2; 9.1.3; 9.2.1; 9.4
44%
9.2.4; 9.3
22%

Fonte: elaboração própria.

314.
Embora transcorridos cinco anos da realização da auditoria, o presente monitoramento
demonstrou que nenhuma das deliberações exaradas pelo Acórdão 2067/2008 – TCU – Plenário foi
totalmente implementada. Note-se que havia previsão para implementação de algumas dessas
deliberações até o final de 2010, conforme foi informado no Memorando Cosas/Cgesa/Densp
549/2010.
315.
Assim, considerando que a maioria das deliberações proferidas pelo TCU não foi
totalmente implementada, que os problemas na área de resíduos sólidos ainda não foram superados e
que há uma nova perspectiva para solução desses problemas, tendo em vista a institucionalização da
Política Nacional de Resíduos Sólidos, julga-se oportuno propor novas deliberações e encerrar os
presentes autos, sem prejuízo de dar continuidade à sistemática de monitoramento para averiguar o
grau de implementação das recomendações ainda aplicáveis do Acórdão 2067/2008 – TCU – Plenário
e das novas deliberações que vierem a ser proferidas em novo Acórdão.
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7. ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS DO GESTOR
316.
Com o objetivo de obter o pronunciamento dos gestores acerca das constatações feitas
durante a realização do 2º monitoramento da auditoria operacional na Ação 10GG, do Programa
Resíduos Sólidos Urbanos, foi enviado relatório preliminar à Funasa, por meio do Ofício n.º 141/2011
– Seprog/TCU, de 13/06/2011 (peça 35).
317.
Em resposta, o Auditor Interno da Funasa encaminhou, em 13/07/2011, o Ofício nº 656
COGED/AUDIT, que apresenta e Nota Técnica 04/2011 – COSAS/CGESA/DENSP/FUNASA-MS
contendo comentários sobre algumas constatações constantes do relatório (peça 37).
318.
Os comentários analisados e aceitos foram incorporados ao texto final do presente
relatório, enquanto os argumentos considerados insuficientes para modificar o entendimento da equipe
de auditoria, além daqueles que ela houve por bem registrar, são examinados a seguir.
319.
Nos comentários apresentados foram abordadas questões relativas às estimativas de
prejuízo e ao conceito de desperdício adotado no relatório preliminar.
320.
No que tange às estimativas de prejuízo, que passou a se denominar “desperdício” por
tratar-se de estimativa de perda de recursos, deve-se ressaltar que não foi utilizado estudo de caso
descritivo avaliativo, conforme alegaram os gestores.
321.
Na realidade examinou-se a situação do universo de convênios celebrados entre 2000 e
2007, comparando os dados da Funasa com os da PNSB. Ou seja, dentro de um horizonte temporal
limitado foram analisados quase todos os casos de financiamento de aterros sanitários (excluídos
apenas aqueles em que havia imprecisão quanto ao objeto), o que caracteriza quase toda a população
de aterros financiados no período estudado. Tomou-se também o cuidado de estabelecer que só seriam
considerados os convênios que tiveram pagamentos até o final de 2007 e não tiveram qualquer
pagamento posterior. Isso porque, um município que recebesse o último pagamento em 2008 poderia
não ter tempo hábil para conclusão da obra e operacionalização do aterro sanitário até a data da
pesquisa, realizada no segundo semestre de 2008.
322.
Assumindo a premissa de que as condições administrativas se mantiveram antes e depois
do período examinado, dado que não houve alteração na forma de celebração e execução dos
convênios, é válido utilizar os percentuais obtidos para fazer estimativas sobre o nível de desperdício
de todos os investimentos contemplados na Ação 10GG.
323.
Em relação ao conceito de desperdício, que passou a se denominar “investimentos de
baixa efetividade”, considerou-se todos os investimentos em aquisições isoladas que não envolveram o
equacionamento adequado do destino final de resíduos. Ocorre que a Portaria Funasa 723/07, inciso
IV, alíneas “d”, “f” e “i” vedou expressamente a aceitação de pleitos que contemplassem soluções
isoladas. A interpretação adotada no relatório é a de que soluções isoladas são aquelas que não
contemplam todos os aspectos relativos à implantação e ao gerenciamento de um sistema de resíduos
sólidos ou não estão inseridas nesse sistema, conforme estabelecido na Portaria 723/07. Portanto, não
procede o argumento dos gestores de que soluções isoladas referem-se apenas a soluções não
adequadas ao porte do município. Verifica-se ainda que o manual de “Orientações Técnicas para
Apresentação de Projetos de Resíduos Sólidos Urbanos” da Funasa já admitia exceção para a aquisição
de equipamentos para sistemas de acondicionamento, coleta e serviços públicos de limpeza, aí
incluídas as atividades de transporte de resíduos, ainda que o destino do resíduo do município fosse um
lixão. Nessa situação, o apoio somente deveria ser aprovado, caso o município viesse a se
comprometer com providências para realizar a disposição final, em caráter provisório, até a execução
do aterro sanitário. No entanto, há fortes indícios de que essas condicionalidades não foram compridas,
haja vista percentual de 57,24% de municípios apoiados, no período analisado, em que a disposição
final de resíduos continuava inadequada, de acordo com a PNSB 2008, o que caracteriza baixa
efetividade dos investimentos.
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324.
Para que haja maior racionalidade e efetividade dos investimentos, é razoável que se
estabeleça prioridade para aplicação desses recursos. Portanto, na celebração de convênios com
recursos da ação 10GG, dever-se-ia observar a meta estabelecida na PNRS de erradicação de “lixões”
em quatro anos.
325.
Os gestores apontaram ainda a possibilidade de erro nas declarações da PNSB, na área de
resíduos sólidos. Esses erros de fato podem ocorrer, pois os dados da pesquisa são obtidos por
declaração de funcionários dos municípios. Entretanto não é possível desconsiderar o dado, que é
oficial, em que pese possíveis erros. Ainda assim, é mais provável que os erros sejam no sentido de se
apontar uma situação melhor do que realmente se apresenta, ao invés do contrário. Essa hipótese foi
confirmada nas visitas de campo, em que municípios que declararam possuir aterros sanitários, na
verdade, apresentavam disposição final inadequada.
326.
Os gestores contestam o fato de que, ao se estabelecer o conceito sobre o que seria
“prejuízo”, teriam sido desconsiderados os motivos pelos quais isso ocorre e os principais responsáveis
pela ocorrência, os municípios. Também se questionou o fato do TCU não ter apontado sugestão de
instrumento jurídico capaz de criar subsídios para promover a cobrança e imputação de
responsabilidade às prefeituras que receberam recursos para implantação e construção de aterro
sanitário que, por falta de operacionalização correta, passou à condição de vazadouro a céu aberto.
327.
Alguns motivos, por questão de delimitação do escopo não foram tratados na auditoria. No
entanto, as principais causas para a ocorrência do que foi conceituado como prejuízo, foram tratadas
em capítulos subsequentes do relatório preliminar. A responsabilidade dos municípios foi ampla e
oportunamente debatida no primeiro relatório de auditoria. Já a responsabilidade da Funasa e os
instrumentos a seu cargo capazes de evitar o prejuízo, como os controles antecedente e concomitante, e
o acompanhamento posterior para promover a cobrança e a imputação de responsabilidade às
prefeituras, foram apontados nesse relatório.
328.
Os gestores concordam que os consórcios podem reduzir os custos de implantação e de
operacionalização dos sistemas de limpeza pública. Entretanto, alegam que, nem sempre, a adoção e a
formação de consórcios intermunicipais são garantias de que haverá sustentabilidade no manejo de
resíduos sólidos. Assim, citam estudo do IPEA, ainda não concluído, que verificou que 65% dos
municípios com consórcios firmados ainda depositam seus resíduos em “lixões” e aterros controlados
e, somente, 25% em aterros sanitários.
329.
Se a própria Funasa reconhece que os consórcios, de fato, reduzem os custos de
implantação e de operacionalização dos sistemas de manejo de resíduos sólidos, em função da
economia de escala, deveria incentivar a formação desse tipo de arranjo institucional, garantindo maior
economicidade e eficiência na aplicação de recursos públicos da Ação 10 GG.
330.
Além disso, o incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os
entes federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos custos
envolvidos constitui um dos instrumentos previsto no art. 8°, inc. XIX, da Política Nacional de
Resíduos Sólidos. A PNRS estabelece no art. 18, § 1º, inc. I que os municípios que optarem por
soluções consorciadas para manejo de resíduos terão prioridade no acesso aos recursos da União.
Ademais, o art. 45 da PNRS estabelece que os consórcios públicos de resíduos sólidos, têm prioridade
na obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo Federal.
331.
Portanto, os atos de gestão da Funasa devem ser aderentes à nova Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
332.
Por outro lado, observa-se que o fato de o município estar organizado em consórcio não é
garantia de que terá gestão adequada dos resíduos, mas aumenta a probabilidade de que isso possa
ocorrer. Constatou-se que a existência de lixões e aterros controlados em municípios organizados em
consórcio de manejo de resíduos sólidos, conforme apontado no estudo do Ipea, pode ocorrer devido a
um período de transição entre a formação do consórcio, a desativação dos lixões e a construção dos
aterros sanitários. Este é o caso, por exemplo, do município de Itajubá/MG, que faz parte do consórcio
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CIMASAS, visitado durante a fiscalização. Portanto, verificou-se que, nos consórcios recémformados, é necessário um tempo de maturação até que o manejo de resíduos sólidos seja realizado de
maneira adequada.
333.
De acordo com os gestores, as bases bibliográficas que subsidiaram as conclusões do
relatório possuem erros de aferição, pois o que provocaria prejuízos ao erário e aumento dos custos de
implantação inicial e operacionalização de aterros, inversamente proporcional ao número de habitantes
do município, seria a concepção de projetos de aterros inadequados ao porte do município. Isso
porque, antes da publicação da Resolução CONAMA nº 404, de 11 de novembro de 2008 e da ABNT
NBR 15.849:2010, os aterros de pequeno porte deveriam atender as mesmas normas técnicas e
ambientais exigidas para aterros sanitários de grande porte, o que onerava desproporcionalmente os
aterros de pequeno porte. Entretanto, esses estudos e pesquisas sobre custos de implantação e
operacionalização de aterros sanitários não levavam em consideração essas inviabilidades técnicas e
ambientais, segundo os gestores.
334.
Portanto antes da nova legislação que regulamentou aterros de pequeno porte, seria
inviável técnica, financeira e economicamente, para um município de pequeno porte, implantar um
aterro sanitário e operacionalizá-lo. Assim, seria compreensível se chegar à falsa conclusão de que é
“antieconômico e tem gerado prejuízos ao erário” a construção de aterros em municípios de pequeno
porte.
335.
Por fim, foi citado o exemplo de sucesso na implantação de aterro sanitário simplificado de
pequeno porte no município de Maracani/BA, com população de 10.705 habitantes, pela Companhia
de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – Conder. Conforme o exemplo, o custo de
implantação total foi de R$ 95 mil.
336.
Em consulta ao site da Conder, verifica-se que o aterro sanitário simplificado de Macarani
foi construído, em 2003, por meio de um convênio entre a Conder, a Funasa e a prefeitura municipal.
Ou seja, a nova legislação ainda não havia sido publicada, mas a Funasa já apoiava a construção de
aterros simplificados de valas ou de trincheiras.
337.
Observa-se que, conforme cálculos dos gestores, um aterro no modelo convencional,
exigido pela legislação anterior, para um município com população de 10.705 habitantes seria de R$
512.876,55. Informação da Conder trazida pelo gestor seria de que um aterro convencional num
município do porte de Macarani custaria cerca de R$ 1,2 milhão entre o projeto e a construção do
aterro sanitário.
338.
De acordo com as planilhas orçamentárias encaminhadas pela Funasa, verifica-se que 78%
dos convênios firmados no período de 2002 a 2003 foram pactuados a valores de até R$ 240 mil.
Apenas 13% tiveram valores acima de R$ 500 mil. Se for considerado o período, de 2000 a 2009,
verifica-se que 68% foram pactuados a valores de até R$ 250,00 e apenas 15% a valores acima de R$
500 mil. Essa análise reforça a conclusão de que a Funasa já vinha apoiando solução simplificada, por
meio de aterros sanitários de trincheiras ou valas.
339.
Por outro lado, se os gestores alegam que antes da alteração recente dessa legislação só era
possível apoiara solução convencional, única legalmente aceita para órgãos federais até a nova
regulamentação, conclui-se que a Funasa repassou recursos para implantar solução economicamente
inviável. Ademais, surpreenderia que o órgão, consciente do problema e diante de inúmeras
evidências, tenha apoiado por 10 anos a implantação de aterros sanitários técnica, financeira e
economicamente inviáveis em município de pequeno porte.
340.
Apesar de a Funasa já estar apoiando a solução simplificada para aterros sanitários em
município pequenos, como provam os dados, observa-se que o exemplo de Macarani/BA é um caso
isolado de sucesso entre inúmeros casos de insucesso no financiamento de aterros simplificados.
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341.
De qualquer maneira, cabe esclarecer que, além da escala, outra razão para inviabilidade
técnica, financeira e econômica seriam as exigências da antiga legislação que oneravam
desproporcionalmente os aterros de pequeno porte.
342.
Entretanto, a escala do empreendimento, outra importante causa para explicar a
inviabilidade de aterros de pequeno porte, apontada em estudos, seminários e por especialistas, além
de reconhecida pela própria Funasa, deve ser mantida no relatório. A simplificação das exigências
técnicas e ambientais, introduzida a partir da nova legislação, não invalida totalmente as conclusões
dos estudos em relação à influência da variável escala, que a própria Funasa reconhece no início se sua
argumentação, como componente fundamental para garantir a economicidade e a eficiência na
implantação e operacionalização de aterros sanitários.
343.
O fato dos gestores terem citado uma boa prática, economicamente viável para
implantação e operacionalização de aterros sanitários em pequenos municípios, não invalida o
argumento de que devem envidar esforços para por em prática as diretrizes da PNRS no sentido de
fomentar a formação de consórcio e apoiar os consórcios já existentes.
344.
Isso porque os benefícios desse tipo de arranjo não estão limitados somente a vantagens
econômicas. Há vantagens do ponto de vista do fortalecimento da gestão institucional e da
continuidade administrativa. Conforme entrevista realizada com Wladimir Antônio Ribeiro, foi
ressaltado pelo especialista que, para gestão de aterros sanitários, tem que haver uma solução durável,
de longo prazo, pois a troca de prefeitos pode gerar descontinuidade administrativa. Então é necessária
a existência de uma estrutura institucional pública que garanta estabilidade para a gestão dos aterros e
seja menos suscetível à descontinuidade administrativa. O consórcio público para gestão de resíduos
viabiliza a regionalização desse serviço e constitui-se na melhor solução para a continuidade da gestão.
345.
A organização em consórcio permite melhor estruturação, organização, fortalecimento e
desenvolvimento institucional do serviço de manejo de resíduos, aumentando a probabilidade de se
tornar sustentável. Conforme destacado no Manual de Implantação de Consórcios Públicos de
Saneamento elaborado em cooperação técnica entre a Funasa e a Assemae:
A maioria dos municípios brasileiros não tem capacidade financeira e não dispõe de recursos
técnicos suficientes, incluindo pessoal especializado, para a gestão plena, direta e individualizada
de alguns dos serviços públicos de sua competência constitucional, entre eles os serviços de
saneamento básico. Esses mesmos municípios, por serem de pequeno porte e/ou por estarem
localizados em regiões mais pobres, em geral também não têm escala adequada para a viabilização
e sustentação econômica desses serviços, sob qualquer forma de prestação individualizada dos
mesmos. (Funasa/Assemae, 2008)

346.
O Manual cita ainda considerações baseadas no documento “Os novos instrumentos de
cooperação federativa da Lei de Consórcios Públicos” elaborado pelo Dr. Wladimir António Ribeiro,
consultor da Subchefia de Assuntos Federativos da Secretaria de Coordenação Política e Assuntos
Institucionais da Presidência da República:
A cooperação federativa, ou seja, a atuação conjunta horizontal (município-município ou estadoestado) ou vertical (município-estado ou município-estado-União) de entes federativos visando ao
alcance de objetivos comuns, é um dos principais instrumentos para tornar mais ágil e eficiente a
Administração Pública e melhor atender às demandas da sociedade pela universalização do acesso
a serviços públicos de qualidade. Na realidade brasileira, tanto os municípios como os estados
possuem grandes diferenças em sua capacidade financeira e de gestão. Se um município ou estado
isoladamente não é capaz de exercer uma determinada atribuição, isto pode ser resolvido por meio
da cooperação com outros municípios ou estados ou com a União. Não por acaso o IBGE (em
Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública) registrou a existência, em 2001, de 1.969
municípios consorciados, só na área de saúde.

347.
Os argumentos oferecidos pelos gestores da Funasa denotam certa resistência em fomentar
a criação e apoiar os consórcios públicos para manejo de resíduos sólidos já formados. Outrossim, os
gestores parecem acreditar que as diversidades regionais são fortes empecilhos à implementação de
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arranjos consorciais para prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos. Preferem continuar
adotando soluções locais de menor porte que vêm se mostrando pouco exitosas. Na verdade, a
superação das dificuldades existentes deveria ser a diretriz de atuação da Fundação com o objetivo de
promover o desenvolvimento institucional dos municípios.
348.
Portanto, a Funasa deve avaliar, inicialmente, se há previsão de que o município venha a
integrar algum consórcio para manejo de resíduos ou que venha a ser contemplado em algum plano de
gestão integrada de resíduos apoiado pelo estado ou pelo MMA, antes de continuar financiando quase
que exclusivamente soluções individualizadas em municípios de pequeno porte.
349.
Outrossim, para não haver risco de que o apoio a soluções individualizadas a municípios
de pequeno porte venha a desestimular a adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação
entre os entes federados, o que estaria em desacordo com a PNRS, propõe-se que o termo de convênio
contenha cláusula em que o município se comprometa a aderir ou implementar consórcio para manejo
de resíduos, a exemplo de termo de convênio assinado pelo MMA com o município de Delmiro
Golveia/AL.
350.
No subitem 5.4. “Apoio a soluções isoladas de gerenciamento de resíduos sólidos”, em
razão dos problemas dos municípios de pequeno porte apontados pelos gestores, acatou-se a
continuidade de financiamento de equipamentos e veículos coletores, bem como, unidades de triagem
e compostagem acompanhadas de aterros de rejeitos, em conformidade com a Ordem de Serviço
03/2010.
351.
Concorda-se com a continuidade desse tipo de apoio, com parcimônia, e desde que os
municípios financiados demonstrem comprovadamente a intenção de adotarem soluções adequadas de
tratamento de resíduos, conforme normas já regulamentadas pela Funasa na OS 03/2010 e nas
Orientações Técnicas para Apresentação de Projetos de Resíduos Sólidos Urbanos.
352.
Quanto à recomendação do TCU para que a Funasa oriente os parlamentares dispostos a
propor emendas, no âmbito do PRSU, acerca da necessidade de concentração de recursos em projetos
de tamanho mínimo suficiente à viabilidade de soluções completas de resíduos sólidos urbanos, os
gestores alegam que a Funasa não dispõe de governabilidade para tanto, sendo talvez essa orientação
cabível ao TCU, enquanto órgão auxiliar do Congresso Nacional.
353.
Entende-se que cabe à Funasa, órgão competente para orientar tais investimentos, produzir
orientações técnicas e disponibilizá-las às comissões do Congresso Nacional. A recomendação foi
alterada para incluir elaboração de cartilha de orientação aos parlamentares quanto à necessidade de
adotar soluções integradas e sustentáveis de tratamento de resíduos.
8. CONCLUSÃO
354.
O presente monitoramento apontou que o apoio a municípios de pequeno porte de maneira
individual e a escala dos empreendimentos apoiados tem influência em sua viabilidade, na medida em
que os custos per capita de operacionalização dos aterros sanitários são tanto maiores quanto menor o
porte desses sistemas.
355.
Verificou-se que a pulverização de recursos para o financiamento de aterros sanitários de
pequeno porte assim como para aquisições isoladas ou mal dimensionadas tem acarretado desperdício
de recursos públicos.
356.
Estima-se que o desperdício gerado na aplicação de recursos, pela Funasa, em convênios
para construção de aterros sanitários que foram abandonados ou que retornaram à condição de lixões,
no período de janeiro/2000 a abril/2011, se aproxima de R$ 20 milhões.
357.
A baixa efetividade nos investimentos realizados no período de janeiro/2000 a abril/2011
pode ser estimada em cerca de R$ 92 milhões. Esse valor corresponde ao total de recursos destinados
ao financiamento de todos os objetos na área de resíduos sólidos, inclusive aterros sanitários, que não
contribuíram para resolver o problema da disposição final. A projeção desse percentual sobre o total
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dos valores ainda a liberar, para todos os convênios de RSU pactuados no mesmo período, atinge a
cerca de R$ 200 milhões.
358.
Além disso, a ausência de um processo transparente e objetivo para seleção dos projetos a
serem financiados, associada à fragilidade nas análises técnicas quanto às condições administrativas e
operacionais dos municípios convenentes têm comprometido a sustentabilidade dos sistemas apoiados.
359.
Por outro lado, o exame dos pedidos de recursos não compreende, entre outros aspectos, a
análise do custo global do plano de trabalho com base em preços de referência, bem como a
verificação da compatibilidade técnica desses planos com requisitos expressamente definidos pela
Funasa. Assim, muitas vezes, os valores pactuados nos convênios não se coadunam com os objetos a
serem realizados, inviabilizando sua conclusão.
360.
Portanto, com vistas à promoção da eficiência e da efetividade na aplicação de recursos do
Programa Resíduos Sólidos Urbanos, faz-se necessária substantiva mudança na forma e no objeto de
alocação de recursos da Ação 10GG. Caso contrário, a Funasa continuará a destinar recursos para
projetos fadados ao fracasso, haja vista os problemas apontados. Em lugar de continuar a financiar
projetos de RSU de municípios de forma individual, esses entes federativos deveriam ser apoiados na
implementação de gestão consorciada para manejo de resíduos sólidos urbanos.
9. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
361.
Ante o exposto, com base no art. 45, I, da Lei 8.443/92, e no artigo 250, II e III, do
Regimento Interno do TCU, propõe-se:
I.
Desentranhar o documento “Irregularidades constatadas em convênios do Programa
Resíduos Sólidos Urbanos - Ação 10GG” (peça 27) dos presentes autos, e encaminhar à Secretaria de
Fiscalização de Obras, à 4ª Secretaria de Controle Externo e à Secretaria de Macroavaliação
Governamental para análise no âmbito dos TC 006.993/2011-7, TC 017.532/2009-0, TC
020.519/2008-2, TC 015.892/2005-3 e TC 005.236/2008-2 (itens 5.2 e 5.5);
II.
Determinar à Fundação Nacional de Saúde, com fundamento na transparência que deve ser
dada às ações públicas, como forma de viabilizar o controle social e a bem do princípio da publicidade
insculpido no art. 37 da Constituição Federal de 1988 c/c o art. 5º, inciso XXXIII, da mesma Carta
Magna, que disponibilize, no prazo de 90 dias, e mantenha atualizada lista de todos os
empreendimentos na área de resíduos sólidos apoiados pela Funasa, bem como os respectivos valores
transferidos, no sítio da fundação na internet (item 5.1);
III.
Recomendar à Fundação Nacional de Saúde ou à entidade que porventura venha a sucedêla em ação de apoio a pequenos municípios na área de resíduos sólidos, com fulcro no art. 250, inciso
III, do RI/TCU, que:
a) Adote processo de seleção de propostas para celebração de convênios na área de
resíduos sólidos por meio de editais de chamamento público que contenham critérios de elegibilidade e
prioridade, com pontuação e fórmula de ponderação que garantam a prevalência de consórcios, com a
antecedência necessária para que, no momento da liberação do crédito orçamentário, já exista lista
hierarquizada de pleiteantes a serem contemplados, dando publicidade a todas as etapas (item 5.1.);
b) Atualize os normativos internos que estabelecem critérios de elegibilidade e de
prioridade para seleção de pleitos na área de resíduos sólidos urbanos, incluindo entre os critérios de
elegibilidade a efetiva cobrança de taxa ou tarifa de manejo de resíduos sólidos em valor compatível
com o serviço oferecido e, como critério de prioridade, a participação em consórcio para manejo de
resíduos, além de exigir apresentação da documentação comprobatória (itens 4.1.1. e 4.2.);
c) Estabeleça dois tipos de editais de seleção, um para apoio a elaboração de projetos
técnicos e estudos ambientais e outro, para municípios que já os possuem, para execução de obras ou
aquisição de equipamentos, considerando os estudos de regionalização que estão sendo realizados pelo
MMA (item 5.1.);
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d) Com o intuito de subsidiar o processo de elaboração orçamentária, envie lista de
municípios pré-selecionados aos presidentes das Comissões: Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional (Comitê de Avaliação das Emendas); de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal; e de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável da Câmara dos Deputados (item 4.1.);
e) Com base no Relatório Técnico do MMA (RT 01: Estudo Técnico para Avaliação de
Custos de Implantação Inicial de Aterros Sanitários), bem como em outros estudos disponíveis,
elabore (item 5.3.):
i. Documento técnico para subsidiar as análises de viabilidade técnica e financeira
dos empreendimentos realizadas pelos engenheiros da Funasa;
ii. Cartilha de orientação sobre valores mínimos para a apresentação de emendas
parlamentares e pleitos municipais destinados a apoiar soluções de manejo de
resíduos sólidos, a ser publicada na internet e encaminhada às Comissões: Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal; e
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados;
f) Promova capacitação específica, na área de resíduos sólidos, para os engenheiros da
Funasa responsáveis pelas análises técnicas dos projetos de Resíduos Sólidos (item 5.3.);
g) Cancele todos os convênios celebrados até 29/05/2008 com municípios que não
apresentaram projeto básico ou pré-projeto e licença ambiental prévia, ante o disposto no art. 2° da IN
01/07, e todos os convênios celebrados após 29/05/2008 com municípios que não apresentaram plano
de trabalho aprovado e licença ambiental prévia, no ato da celebração, ou projeto básico, no prazo
fixado no termo de convênio, ante o disposto no art. 25 c/c art. 21 e no art. 23, § 2° e § 5°,
respectivamente, da Portaria Interministerial 127/2008 (item 5.2.);
h) Realize certame licitatório com o objetivo de contratar empresas para a elaboração de
projetos de engenharia e estudos ambientais de obras de infraestrutura dos sistemas integrados de
resíduos sólidos urbanos para consórcios ou municípios previamente selecionados em chamamento
público realizado de acordo com a recomendação III (item 5.2.);
i) Condicione a celebração de convênios com municípios à apresentação de plano
municipal ou intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, previstos nos arts. 18 e 19, § 9º da
PNRS e à assinatura de termo de convênio contendo cláusula em que o município se comprometa a
aderir ou implementar consórcio para manejo de resíduos sólidos, bem como avalie se o município foi
contemplado no plano microrregional de resíduos sólidos a cargo do estado, conforme art. 16 da
PNRS, ou no estudo de regionalização elaborado pelo MMA (item 5.2.);
j) Estabeleça acordos ou convênios de cooperação técnica e financeira para formação de
consórcios públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, adotando como referência os planos de
resíduos sólidos da PNRS e estudos de regionalização que vêm sendo desenvolvidos pelo MMA, a fim
de que o incentivo à adoção de consórcios previsto no art. 8°, inc. XIX, da Lei 12.305/2010 se torne
um efetivo instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (item 4.1.2.);
k) Explicite, na finalidade da Ação 10GG, ou de outra Ação que vier a lhe substituir, a
possibilidade de apoio ao fortalecimento institucional e fomento à implantação de consórcios (item
4.1.2.);
l) Condicione a celebração de convênios cujos objetos representem soluções isoladas à
apresentação do plano municipal ou intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, previsto no
art. 18 da Lei 12.305/2010, que contemple o objeto pleiteado, bem como à apresentação de Termo de
Compromisso, junto ao órgão de controle ambiental estadual, e/ou de Termo de Ajustamento de
Conduta – TAC, expedido pelo Ministério Público Federal ou Estadual, em que a Prefeitura se
compromete a construir um aterro sanitário, conforme previsto na Ordem de Serviço Funasa 001/2010
(item 5.4);
IV.
Recomendar à Fundação Nacional de Saúde, ao Ministério do Meio Ambiente e ao
Ministério das Cidades que, reunidos no Comitê Interministerial instituído por meio do Decreto
7.404/2010 que regulamenta a PNRS, atuem para garantir que os recursos do orçamento da Funasa,
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pulverizados em emendas, sejam aplicados em projetos sustentáveis de formação de consórcios de
manejo de resíduos sólidos ou apoio a empreendimentos na área de resíduos sólidos a cargo de
consórcios já formados, registrando em ata as decisões do grupo.
V.
Determinar à Fundação Nacional de Saúde, com fulcro no art. 250, III, do RI/TCU, que
remeta ao Tribunal, no prazo de 90 dias, plano de ação, contendo o cronograma de adoção das medidas
necessárias ao atendimento das recomendações prolatadas pelo Tribunal, com o nome dos
responsáveis pelas medidas e o prazo para implementação, de acordo com modelo a ser encaminhado
pelo TCU;
VI.
Encaminhar cópia do Acórdão que vier a ser adotado pelo Tribunal, bem como do
Relatório e do Voto que o fundamentarem, e do inteiro teor do presente relatório para os seguintes
destinatários:
a) Ministro da Saúde;
b) Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente;
c) Secretaria de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades;
d) Presidente da Fundação Nacional de Saúde;
e) Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do
Senado Federal;
f) Subcomissão Temporária Sobre Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Senado
Federal;
g) Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos
Deputados;
h) 4ª Secretaria de Controle Externo, em cuja clientela encontra-se a Fundação Nacional de
Saúde,
VII.
Retornar os autos à Seprog para que se programe a realização do monitoramento do
Acórdão que vier a ser prolatado, nos termos do art. 243 do RI/TCU, combinado com o art. 14 da
Resolução TCU 175/2005.
VIII.

Arquivar o presente processo na Seprog.

IX.
Restituir os autos à Seprog para que programe o monitoramento da implementação das
deliberações do acórdão que vier a ser proferido nestes autos;
X.

Arquivar os autos.
Brasília/DF, em 31 de agosto de 2011.

Mariana Priscila Maculan Sodre
AUFC – Mat. 4036-3
Coordenadora da Auditoria

Eliane Meira Barros de Oliveira
AUFC – Mat. 425-1

Luiz Sérgio Madeiro da Costa
AUFC – Mat.2699-9

Vitor Forjaz Rodrigues Caldas
AUFC – Mat. 7686-4
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APÊNDICE I
Critérios
Um dos critérios que nortearam a auditoria foi o Acórdão 2067/2008-Plenário, no qual
constam várias determinações/recomendações para o bom desempenho da Ação. Outros critérios
basearam-se na legislação e em estudos a seguir mencionados.
A Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) definiu o
incentivo à formação de consórcios como um dos instrumentos da Política (art. 8º, XIX). Também
estabeleceu que os consócios públicos constituídos com o objetivo de viabilizar a descentralização e a
prestação de serviços públicos que envolvam resíduos sólidos têm prioridade na obtenção dos
incentivos instituídos pelo Governo Federal. De outra parte, a Lei trouxe grandes avanços, como a
exigência de planos federal, estaduais e municipais específicos para resíduos sólidos e a fixação do
prazo de quatro anos para a implantação da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos no
Brasil todo.
A Lei 11.445/2007, Lei de Saneamento Básico, estabeleceu que os serviços públicos de
saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível,
mediante remuneração pela cobrança dos serviços. No caso de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos, por meio de taxas ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de
prestação do serviço ou de suas atividades (art. 29, II).
A Portaria Funasa 723/2007 foi a última portaria editada com a finalidade de “aprovar os
critérios e os procedimentos básicos para aplicação de recursos orçamentários e financeiros”. Apesar
desatualizada, a própria Funasa informou que a utilizava para seleção de pleitos, por ser o último
normativo sobre o assunto. Assim, essa portaria serviu como parâmetro para realização de algumas
análises no presente trabalho.
No que tange especificamente à celebração e acompanhamento de convênios, foram
utilizados como critérios gerais a IN/STN 1/1993 e a Portaria Interministerial 127/2008, que a sucedeu,
além de portarias e manuais da Funasa e do Ministério da Saúde.
Método
Durante o período de planejamento da auditoria, foram realizadas reuniões técnicas com o
Ministério do Meio Ambiente, a Fundação Nacional de Saúde e o Ministério do Planejamento.
Entrevistaram-se, também, consultores da Câmara dos Deputados, pesquisadores do Ipea e especialista
em consórcio público para manejo de resíduos sólidos. Além disso, a equipe de auditoria participou do
Fórum Nacional de Resíduos Sólidos 2010, realizado em São Paulo, em outubro/2010, e do Encontro
Internacional sobre Regulação e Gestão de Resíduos Sólidos, que aconteceu na sede do MMA, em
Brasília, em novembro/2010.
Como forma de complementar as informações disponíveis no primeiro monitoramento,
foram realizadas pesquisas na legislação, em bibliografia, trabalhos técnicos e acadêmicos. Também
foram consultados sistemas de informações do Governo Federal, como Siafi, Siga Brasil, Sigplan e
Siconv, e sistemas específicos da Funasa, Sistema de Convênios (Siscon) e Sistema Gerencial de
Projetos de Saneamento (Sigesan). Posteriormente, para verificar o cumprimento de critérios de
seleção de municípios e a situação da disposição de resíduos, foram realizados cruzamentos de dados
obtidos nos sistemas mencionados e nas seguintes publicações do IBGE: Censo 2000 e Pesquisa
Nacional de Saneamento Básico (PNSB) 2008.
Utilizou-se técnica de pesquisa por meio de questionário dirigido a todas as 26
Superintendências Estaduais (Suest) da Funasa e obteve-se apenas 10 respostas, o que corresponde a
um índice de 38% dessas respostas. Foi investigado se a celebração de convênios e a transferência de
recursos são feitas com a devida análise técnica e quais os critérios são utilizados; se as Suest têm
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ciência do número de aterros sanitários financiados que foram concluídos, mas posteriormente
abandonados; e quais as causas que concorreram para o sucesso e insucesso desses empreendimentos.
Foi também encaminhado ofício à Funasa, visando obter informações mais atualizadas e
completas quanto ao cumprimento das recomendações/determinações do Acórdão 2067/2008-Plenário,
assim como foram solicitados alguns processos de convênios para análise. Com base nas informações
obtidas, selecionaram-se as Suest do Ceará, Pernambuco, Paraná e Rio de Janeiro para a realização de
visitas in loco, onde foram analisados processos de convênios e realizadas entrevistas com os
superintendentes e os chefes da engenharia.
Também foram realizadas visitas ao Consórcio Intermunicipal dos Municípios da
Microrregião do Alto Sapucaí para Aterro Sanitário (Cimasas), sediado em Itajubá/MG, e ao
Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul (Cirsures), localizado em
Urussanga/SC, assim como aos respectivos aterros. As visitas tiveram o objetivo de conhecer
experiências bem sucedidas de consórcio para manejo de RSU, que representam boas práticas a serem
replicadas no âmbito do Programa Resíduos Sólidos Urbanos. Visitaram-se também os aterros
sanitários dos municípios de São Bento do Sul/SC, Iguatu/CE, Horizonte/CE, Tanguá/RJ, Miguel
Pereira/RJ e de Nova Iguaçu/RJ.
Após a elaboração da matriz de achados, foi realizado painel de referência junto aos
gestores da Funasa e do Ministério das Cidades para validar a matriz.
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APÊNDICE II
Evidências relativas à celebração de convênios sem os elementos necessários para a
caracterização do objeto e avaliação de viabilidade do empreendimento
Dados do Convênio

Situação Encontrada

Convênio: 0739/06

Mais adiante, onde deveria ser detalhada a descrição da meta
Município: Paty do Alferes/RJ, dentro da etapa, consta apenas a palavra “Orçamento” e o valor
Objeto: execução de sistema de respectivo. Não há nenhum detalhamento do que será
construído. Qualquer coisa poderia ser financiada com base
resíduos sólidos
nessas especificações, um galpão para a triagem de materiais,
uma célula de aterro sanitário ou, até mesmo, a aquisição de um
caminhão compactador. O fato é que, até a última análise
técnica efetuada pela Funasa, em 04/02/2010, quatro anos
depois da assinatura do convênio, ainda não haviam sido
apresentados os projetos para dar continuidade à análise do
convênio.

Convênio: 0439/09

O responsável pela análise técnica registrou que:

Município: Chorozinho/CE

A Prefeitura apresentou uma proposta com Plano de Trabalho
Objeto: aquisição de um caminhão confuso e divergente, além de estar incompleta e sem atender as
normas vigentes da Funasa, principalmente no que se refere à
compactador
Ordem de Serviço 001/2010. Desta forma não foi possível
Valor: R$ 510.000,00
realizar a Visita Técnica, como também uma análise mais
consistente e conclusiva.

Convênio: 0848/09

Nenhuma planta foi apresentada. Também não foram acostados
Município: Arraial do Cabo/RJ ao processo o memorial descritivo de engenharia nem a
Objeto: implantação de uma memória de cálculo, com os quantitativos dos serviços. Em
agosto de 2010, um técnico da Funasa foi ao município para
unidade triagem de materiais.
verificar o andamento dos projetos e conhecer o local de
implantação da unidade triagem de materiais. Está consignado
no Siscon que algumas perguntas da visita técnica não puderam
ser respondidas, exatamente pela ausência do projeto.
Com a apresentação do projeto técnico de engenharia pela
Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo/RJ, se fez necessária
uma segunda visita técnica preliminar da Funasa, o que ocorreu
em dezembro de 2010. Nesta visita foi possível verificar que o
projeto não previa tanto o cercamento da área, como sua
urbanização. Além disso, não havia sido apresentada uma planta
de situação locando o posicionamento dos prédios a serem
construídos.
A Prefeitura Municipal de Arraial de Cabo também não
apresentou a licença de instalação emitida pelo órgão ambiental.
Também não foi apresentada planilha orçamentária, mas
somente um cronograma físico-financeiro, que só fazia
referência aos custos das obras do prédio administrativo. Ou
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seja, pode-se concluir que o projeto ainda está sendo feito e até
a presente data, não foi concluído, apesar de decorridos vários
anos da celebração do convênio.

Convênio: 0979/03

O Governo do Estado, em conjunto com a administração
Município: Gravatá/PE (celebrado municipal e a Funasa, decidiram em 2005 incluir os recursos em
um projeto maior de urbanização, que estava sendo executado
com o estado de Pernambuco)
na cidade pela administração municipal. Assim, os recursos
Objeto: construção de um aterro foram incluídos no projeto de implantação da Primeira
sanitário
Perimetral Urbana, que, segundo o Governo do Estado,
“facilitaria o acesso sul e ao centro da cidade, a partir da BR
232, ampliando e facilitando a vocação turística da cidade, além
de compor parte da infraestrutura urbana necessária ao
escoamento dos resíduos sólidos”. O projeto da via já foi
alterado duas vezes
Convênio: 1781/07
Municípios: Teresópolis, Carmo,
Sumidouro e São José do Vale do
Rio Preto (Celebrado com estado
do Rio de Janeiro)

Dentre os vários documentos que faltavam para compor o
processo, a primeira análise técnica registrada no SISCON em
18/03/2008, já apontava que não haviam sido encaminhados
vários anexos do Plano de Trabalho e no projeto não constava a
anotação de responsabilidade técnica relativa ao profissional
que elaborou o projeto. Após várias solicitações de documentos,
finalmente o projeto foi aprovado em 10/11/2008.

Valor: R$ 7.140.000,00, com R$
2.380.000,00 de contrapartida, para
Objeto: implantação de um aterro Dando prosseguimento à análise desse projeto, a Funasa
realizou vistoria no local do empreendimento e constatou que o
consorciado
governo do Estado já havia feito várias obras no lugar. Assim,
foi necessário modificar o projeto inicial. Para que os recursos
não fossem perdidos, a FUNASA sugeriu a apresentação de um
projeto complementar, com uma contrapartida mínima de R$
952.000,00 para o governo do Estado do Rio de Janeiro, que
atenderia ao mínimo exigido pela LDO. O projeto
complementar foi apresentado no final de 2010, contudo ainda
não constava o termo de sustentabilidade, o cronograma físicofinanceiro com o novo valor do convênio, assim como toda a
documentação técnica do projeto complementar, tais como:
memorial descritivo, memória de cálculo, plantas, assinatura e
identificação do engenheiro responsável pelo novo projeto
complementar. Essa situação demonstra que a ausência dos
documentos e as reiteradas solicitações contribuíram para que
os recursos não chegassem tempestivamente para a execução da
obra. Agora o Governo do Estado e a Funasa estão tentando
elaborar um novo projeto, que se integre ao projeto já executado
pelo Governo do Estado, para a utilização dos recursos
disponíveis pelo convênio celebrado.

Convênio: 0677/09

Segundo informações do SISCON, foi apresentado um projeto
Município: Quissamã (celebrado técnico de engenharia, contudo ainda faltavam os seguintes
documentos: Plano de Trabalho, licença de instalação, ART do
com o estado do Rio de Janeiro)
projetista, declaração de que o serviço de resíduos sólidos não

75
Objeto: implantar
consorciado

um

aterro será privatizado, termo de sustentabilidade, documentação
relativa ao terreno, cronograma físico-financeiro e planta geral
do município em escala adequada, indicando o local em que
será executada a obra.
Originalmente estavam previstos R$ 4.600.637,36 para a
implantação do aterro consorciado, sendo R$ 3.067.091,57 da
Funasa e R$ 1.533.545,79 do convenente. Com a apresentação
do projeto técnico de engenharia verificou-se que o valor
necessário para a implantação do aterro seria de R$
5.066.897,85. Entretanto, como o valor já havia sido
enquadrado pela Funasa, não poderia sofrer alterações. Assim,
para viabilizar a obra seria necessário que o Governo do Estado
aumentasse sua contrapartida para R$ 1.999.806,28. Até a
última análise realizada em março de 2011, a situação ainda não
havia sido resolvida.

Convênio: 0678/09
Municípios: Resende, Itatiaia,
Quatis e Porto Real (celebrado com
o estado do Rio de Janeiro)
Valor: R$ 9.600.000,00, com R$
3.200.000,00 de contrapartida
Objeto: tratamento e destinação
final adequada dos resíduos sólidos
urbanos, de forma consorciada

A informação obtida junto aos técnicos da Funasa, é que
nenhuma documentação foi apresentada, inclusive o projeto.
Como a FUNASA e o Governo do Estado do Rio de Janeiro
chegaram ao valor de R$ 9.600.000,00 para o empreendimento
é uma incógnita, já que decorridos cerca de dois anos nenhum
projeto foi apresentado. É mais um convênio com valor
expressivo que permanece ativo, mascarando o orçamento
público, gerando registros de controle e aumentando a
burocracia.
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APÊNDICE III
Evidências relativas à deficiência no controle da execução e da prestação de contas dos
convênios e na instauração de TCE
Dados do Convênio
Convênio: 0312/2003

Situação Encontrada

A última parcela desse convênio foi repassada pela Funasa em
Município: Ipojuca/PE (celebrado 22/06/2010. Entretanto, até meados de fevereiro/2011, ainda
não havia sido apresentada a prestação de contas final, a
com o estado de Pernambuco)
despeito das cobranças realizadas pela Superintendência
Valor: R$ 1.153.270,82, com R$ Regional de Pernambuco, durante todo o exercício de 2010.
153.270,82 de contrapartida.
Verifica-se ainda que esse convênio, que já foi aditivado nove
Objeto: construção de aterro vezes, teve a sua vigência expirada em 11/11/2010.
sanitário
Ressalta-se que a última visita realizada para o
acompanhamento das obras desse convênio celebrado com o
município de Ipojuca, registrada no Sigesan, ocorreu em
12/11/2008. No relatório de visita técnica, consta a informação
de que o empreendimento tinha percentual de execução de 57%
do objeto pactuado. Em entrevista com o técnico responsável
pelo acompanhamento da obra foi obtida a informação de que,
apesar de não estar registrado no Sigesan, foi feita uma visita ao
empreendimento em meados de janeiro/2011, onde foi
constatado que a operação do aterro não estava sendo adequada
e que a área já apresentava as características de um lixão. Várias
fotos foram mostradas à equipe desta Corte, por meio das quais
foi possível constatar a existência de catadores morando na área
do aterro, resíduos sem recobrimento e poços de monitoramento
em condições precárias. Nenhuma providência tinha sido
tomada, até aquela data, para reverter o quadro, que era do
conhecimento da Funasa.
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APÊNDICE IV
Boa Prática na Cobraça de Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos
Ao longo da auditoria, a equipe teve oportunidade de conhecer alguns casos de boas
práticas em relação à cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos. Pode ser citado,
como exemplo, o município de São Bento do Sul – SC, localizado na microrregião do alto vale do Rio
Negro, no Norte Catarinense. Até 1995, a cidade depositava seus resíduos em lixão. A partir de então
foram iniciadas as primeiras providências para sua transformação em aterro controlado e, em 1999,
obteve-se de licença ambiental da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (FATMA).
Em 2001, o Ministério Público de SC instituiu o Programa Lixo Nosso de Cada Dia, com
objetivo de proteção das áreas degradadas pela disposição irregular de resíduos sólidos. No âmbito do
programa, foi firmado, em 2002, um Termo de Ajuste de Conduta com o município de São Bento do
Sul, estabelecendo um prazo de um ano para regularização da área. Em 2003, foram iniciadas obras de
recuperação da área do aterro. De 2004 a 2010, o aterro foi utilizado apenas como estação de
transbordo, sendo os resíduos encaminhados para aterro particular em Mafra-SC, município vizinho.
Apenas em agosto de 2010 a situação foi plenamente regularizada.
Entre 2004 e 2010, o Município incorreu em despesas expressivas com o manejo de RSU,
principalmente pela necessidade de envio dos resíduos para outro município e pela utilização de aterro
privado. A partir de agosto de 2010, os resíduos passaram a ser destinados ao aterro sanitário da
cidade, sob gestão da autarquia municipal Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE).
O envolvimento da Funasa, em apoio à construção do aterro sanitário, começou em 2006, sendo que os
recursos foram liberados em 2008.
São Bento do Sul suporta os custos do manejo de resíduos sólidos por meio de cobrança de
tarifa. Segundo entrevista com gestores e técnicos da prefeitura, a cobrança é feita por residência, de
acordo com o número de vezes que o caminhão de coleta de lixo passa à porta. Dependendo do bairro,
pode ser uma, duas, três ou cinco vezes por semana. A tarifa é cobrada pelo SAMAE, sendo que o
contribuinte tem três formas para escolher como vai pagar:
a)

b)
c)

Junto com a fatura de água, o que representa uma só fatura, de baixo custo para a
prefeitura, e baixa inadimplência. Optando por essa forma de pagamento, o
contribuinte tem 15% de desconto no valor da tarifa.
À vista, uma vez por ano, com 20% de desconto.
Carnê mensal, sendo que a cada cinco parcelas pagas em dia, concede-se desconto
de 50% sobre a parcela seguinte.

Segundo informado na entrevista, durante os anos em que os resíduos foram enviados para
Mafra, o sistema ainda foi deficitário e a prefeitura teve que complementar os recursos com seu
orçamento. No entanto, a partir da conclusão do aterro sanitário de São Bento do Sul, a previsão é de
que já em 2011 haja superávit e que em 2012 exista espaço para redução da tarifa. Ou seja, o sistema
se tornou autossustentável, tendo plena condição de manter-se em funcionamento.
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Figura 7 – Aterro sanitário de São Bento do Sul – SC: exemplo de aterro bem operado, com
compactação e cobertura das camadas de lixo e tubulação de coleta de gases.

Fonte: foto tirada pela equipe de auditoria.
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