PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 a REGIÃO

Secretaria do Órgão de Controle Interno
OF. OCI N° 051/2012
Salvador-BA, 30 de julho de 2012

Senhor Diretor,

Em atenção à determinação contida no item II do Acórdão proferido nos
autos do processo n° CSJT-A-161-68.2012.5.90.0000, referente ao
empreendimento de construção

do edifício sede deste

Regional,

enviamos a V.Sá. parecer deste Órgão de Controle Interno sobre a obra
e de informações a respeito das ações de controle e transparência
adotadas por este Tribunal, que foram solicitadas no Parecer Técnico
Preliminar ASCAUD/ASPO n° 1/2011, com o fito de que o projeto de
construção da nova sede possa ser plenamente avaliado pelo CSJT
quanto ao atendimento aos requisitos da Resolução CSJT n° 70/2010.
Por oportuno, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento.
Cordialmente,
Ana Lourdes Silva Pinho
Diréfõfclo Órgão de Controle Interno em exercício

Ilm°. Sr.
Tarcísio Filgueiras
MD. Diretor Geral
TRT da 5a Região
NESTA
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PARECER

Em atenção à determinação contida no item II do Acórdão proferido
nos autos do processo n° CSJT-A-161-68.2012.5.90.0000, referente
ao empreendimento de construção do edifício sede deste Regional,
enviamos a V.Sá. parecer deste Órgão de Controle Interno sobre a
obra

e de informações a respeito

das ações de controle e

transparência adotadas por este Tribunal, que foram solicitadas no
Parecer Técnico Preliminar ASCAUD/ASPO n° 1/2011, com o fito de
que o projeto de construção da nova sede possa ser plenamente
avaliado pelo CSJT quanto ao atendimento

aos requisitos da

Resolução CSJT n° 70/2010.
Partindo do escopo supramencionado, e à luz do contido do Acórdão
citado, passaremos à análise agrupando-a nos seguintes tópicos: 1)
Ações de controle e transparência adotados; 2) Sistemas de custos;
3) Definição das áreas e 4) Informações sobre a

DAS AÇÕES DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA ADOTADAS

Quanto às ações de controle e transparência várias medidas de
aperfeiçoamento

já

foram adotadas por este Regional. Iremos

destacar algumas delas:
a) Plano Anual de Auditoria 2012- Foi aprovado pela Presidência o Plano
Anual de Auditoria 2012 deste Órgão de Controle Interno no qual
foram contempladas Ações de treinamento dos servidores deste
Órgão, visando o desenvolvimento profissional contínuo e Auditorias
nos processos e contratos relativos à Obra de Construção da sede
deste Regional.
b) Controle Interno- No quadro do Órgão de Controle Interno foi
inserido mais um servidor, sendo este Engenheiro Civil.
c) Regulamentação das atribuições do OCI- Sugerimos alterações no
Regulamento Geral deste Regional, em relação às atribuições do OCI,
inclusive com o fito de atualizá-las de acordo com a Resolução CSJT
N° 70/2010.
d) Rotinas do OCI- Com a inserção do Engenheiro Civil no quadro deste
Órgão, estamos estabelecendo novas rotinas para atender as
atribuições relacionadas à obra, observando-se especialmente o
contido nos arts. 7° e 8°, da Resolução supramencionada.
e) Transparência- Verificamos a inserção de vários documentos no
portal deste Regional, relacionados ao empreendimento. Consta na
página inicial o atalho denominado "Sede do TRT no CAB", no qual
foram disponibilizadas pastas que dividem tais documentos por
assunto.
f) Pendências apontadas pelo CSJT- Na oportunidade da auditoria o
Conselho, apesar de tecer elogios quanto ao quesito transparência,
indicou a falta destes documentos no s/te:Termo do Convénio com a
CEF, Cronograma de execução da obra e Planilhas de custos relativas
aos 8 prédios. No acesso em 27.06, localizamos o Termo referente ao
convénio.
g) Atualização constante das informações relativas à obra no sítio deste
Regional, especialmente no tocante ao contrato celebrado com a
empresa Cinzel Engenharia Ltda, referente à obra de construção do
edifício Administrativo 4, tendo sido inserido recentemente
cronograma físico atualizado.

DOS SISTEMAS DE CUSTOS CONSOANTE A RESOLUÇÃO CSJT N°
70/2010

Informou o Departamento de Obras que serão revistas todas as
planilhas referentes ao restante do empreendimento. Ao tempo qu

afirmou-se que "mesmo com a atualização a ser realizada pelo IBTH,
o Dep. de Obras apontou à Diretoria Geral a necessidade de
contratação de empresa para avaliação dos projetos, principalmente
planilhas de preços e quantitativos" (sic).
Após a revisão de tais planilhas este Órgão de Controle irá se
manifestar

quanto

ao atendimento

das previsões contidas na

Resolução CSJT n° 70/2010.
DA DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DO PROJETO DE ACORDO COM A
RESOLUÇÃO CSJT N° 70/2010

Questionamos

o

Departamento

de

Obras se

as diretrizes

e

referenciais de área estão em conformidade com a Resolução CSJT n°
70/2010? Em resposta o supramencionado Departamento enviou
quadro comparativo das áreas, informando que tal quadro "já tinha
sido disponibilizado ao CSJT".
Analisamos o referido quadro e verificamos que tais áreas foram
definidas

atendendo-se

as

especificações

"do

programa

de

necessidades entregue pelo TRT em 2009" e as previsões contidas
nas Resoluções 53 e 54/2008 do CSJT, segundo informações do
Instituto Brasileiro de Tecnologia do Habitat, empresa contratada
para a elaboração dos projetos de construção do complexo em
análise.
De toda sorte, no Relatório final de auditoria, o próprio CSJT
considerou

como item

atendido,

na tabela

l,

ao analisar o

atendimento pelo TRT dos itens da proposta de encaminhamento,
registrando o seguinte: "Foi enviada a planilha comparativa com os
referenciais da Resolução. Constatou-se que há algumas áreas que
extrapolam os parâmetros do normativo. Porém, entende-se que não
há materialidade que justifique a alteração no projeto arquitetônico

Posto isso, apresentamos as seguintes conclusões:
I)

As ações de controle e transparência adotadas estão sendo
constantemente aperfeiçoadas;

II)

Este Órgão de Controle Interno, após a revisão dos projetos,
das

planilhas e do

ajuste

com

a CEF, verificará a

conformidade das diretrizes, áreas e dos sistemas de custos,
previstos

na Resolução n° 70/2010 e demais normas

aplicáveis;
III)

Informações mais detalhadas e atualizadas sobre a obra do
edifício Administrativo 4 serão trazidas no Relatório Final de
Auditoria

Interna,

referentes aos

além

obviamente

dos

resultados

pedidos e recomendações feitos por este

Órgão de Controle Interno.
Em 30/7/2012.

Ana Louraes Silva Pinho
Diretortío Órgão de Controle Interno em exercício
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RELATÓRIO PRELIMINAR DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA DA
OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DESTE REGIONAL NO CABCENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

JULHO-2012

Relatório Preliminar de Auditoria Extraordinária correspondente à Obra
de Construção da sede deste Regional no CAB-Centro Administrativo da
Bahia
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Relatório do Departamento de Obras sobre a situação da Obra do
Edifício Administrativo 4

1. Introdução

1.1.

Visão geral do empreendimento

No projeto está prevista a construção de um complexo com 8 prédios,
estando atualmente em construção exclusivamente o edifício denominado
ADMINISTRATIVO 4 (ADM. 4) ou módulo 4. Fotos do empreendimento estão
disponíveis no s/te deste Regional, assim como outros documentos
relacionados, como adiante abordaremos ao tratarmos acerca das ações de
transparência, adotadas por este Regional.
Convém registrarmos que as despesas referentes à construção do edifício
ADM. 4 estão sendo pagas com recurso orçamentário, enquanto que para o
restante do complexo foi celebrado convénio com a Caixa Económica
Federal prevendo-se recursos financeiros para a sua construção.
Conforme decisão do CSJT, nos autos do processo CSJT-A n° 16168.2012.5.90.0000, foi suspenso o procedimento licitatório, relativo ao
restante do complexo, para a adoção de providências saneadoras cabíveis.
Da análise dos autos do processo sob o n° 09.53.11.0084-35, que tem
como objeto a contratação de empresa de engenharia para construção dos
demais prédios que integram o complexo da futura sede do TRT 5a Região
no Centro Administrativo da Bahia, verificamos que, através do OF. DO/CAB
n° 008/2012, em 18/01/2012, foram solicitadas a revisão e alteração dos
projetos e planilhas relativos "ao restante do Complexo da nova Sede do
TRT5", em razão "das modificações e acréscimos de desenhos" que estão
ocorrendo nos projetos relativos ao Prédio Administrativo 4 (fl. 956).
Houve reunião na Presidência desta Corte, ocorrida em 20 de junho, para
tratar dos ajustes necessários relativos à construção do restante do
complexo. Nesse diapasão, retomando a Administração os atos
preparatórios internos para o procedimento licitatório do restante do
complexo, mediante OF DG 134/12 (21.06.2012), disponível no portal
TRT5, foi determinada a "atualização das plantas que subsidiarão o edita! de
licitação para a 2a etapa da construção da nova sede". Também, foram
solicitadas informações ao Departamento de Obras "sobre o trabalho que
vem sendo desenvolvido em parceria com a Caixa Económica Federal para
elaboração do termo de referência para a contratação de empresa
gerenciadora dos projetos que atuará na fiscalização/acompanhamento da
obra" (OF. DG 135/2012). E ainda a Diretoria Geral requereu à Secretaria
de Orçamento e Finanças a "avaliação econômico-financeira do convénio"
celebrado com a Caixa (OF. DG 133/12).
1.2.

Escopo e objetivos da auditoria

O escopo principal desta auditoria é verificar se as pendências relativas às
ocorrências apontadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho já
foram sanadas. Ademais, será analisada a regularidade dos atos praticados,

especialmente os posteriores à última auditoria executada pelo referido
Conselho e, no que couber, as recomendações do TCU contidas no Acórdão
2635/2011.
Por consequência fixamos como objetivos deste Relatório Preliminar
apresentar as seguintes análises: a) Das ocorrências apontadas pelo CSJT,
no Relatório Final de Auditoria (dezembro/2011), que teve como objeto a
"Construção do edifício sede" deste Tribunal, fruto das auditorias ocorridas
de 06 a 10/06/2011(Auditoria Especial) e 15 a 19/08/2011(Auditoria
Ordinária); b) Dos achados desta auditoria extraordinária interna e c) Das
ações de controle e transparência adotadas por este Regional. Além disso
serão fornecidas informações sobre a obra de construção do Prédio
Administrativo 4 (ADM. 4).
Ressaltamos, por último, que daremos cumprimento ao contido na
Resolução n° 70/2010 do CSJT, quanto à atuação deste Órgão de Controle
Interno, para suprir a pendência apontada em Relatório Final de Auditoria
(dezembro/2011), item 5.1.5, in verbis: "envio de parecer do controle
interno sobre a obra e de informações a respeito das ações de controle e
Transparência adotadas pelo Tribunal Regional - que foram solicitados no
Parecer Técnico Preliminar ASCAUD/ASPO N° 1/2011- com o fito de que o
projeto de construção da nova sede do TRT possa ser plenamente avaliado
pelo CSJT quanto ao atendimento aos requisitos da Resolução CSJT n°
70/2010".
1.3.

Metodologia dos trabalhos da auditoria

Para o registro dos trabalhos da referida auditoria interna autuamos o
procedimento administrativo sob o n° 09.54.12.01817-35. A Presidência
deste Regional aprovou a proposta de auditoria, assim como designou o
servidor Rômulo Soares Filho, Engenheiro Civil, lotado no Departamento de
Obras, para prestar os esclarecimentos necessários. Visitamos o canteiro de
obras. Analisamos os autos dos seguintes processos: 09.53.11,0084-35,
09.52.10.00714-35, 09.53.09.0064-35, 09.53.09.0212-35, 09.53.11.004735, 09.53.10.0023-35 e 09.53.09.0196-35. Formulamos questões
dirigidas ao Departamento de Obras. Examinamos as respostas
apresentadas e juntamos os documentos enviados por esse Departamento.
Solicitamos, mediante of. OCI n° 037/2012, o quadro demonstrativo de
execução física da obra de construção do prédio ADM. 4. Pesquisamos no
s/te deste Tribunal, inclusive para verificação das ações de transparência
relacionadas à obra do ADM. 4 e do restante do complexo; assim como
verificamos as informações sobre o terreno.

2. Análises
2.1. Das ocorrências ou achados apontados pelo CSJT
Reunimos as ocorrências ou achados, dando ênfase aos que ainda estão
pendentes de providências, apontadas no Parecer Técnico Preliminar
ASCAUD/ ASPO n° 1/2011 e no Relatório Final de Auditoria, área de gestão
de obras, de dezembro/2011, para exame a respeito do (a):
a) Regularidade dos terrenos
Para viabilizar a construção da nova sede deste Regional no CAB foram
doados pelo Estado da Bahia 2 terrenos. O primeiro com 30.000,00 m 2
de área e o segundo medindo 36.906,66 m 2 . Verificamos no portal deste
Tribunal, no atalho denominado "Sede do TRT no CAB", na pasta
nomeada "Informações sobre o terreno", em relação àquele primeiro
terreno doado a emissão de escritura pública n° 606581, lavrada em
20.05.2009.
Quanto ao segundo terreno constatamos a promulgação da Lei n°
11.911, de 18 de maio de 2010, autorizadora da doação, pendente,
ainda, de emissão de escritura. Verificamos a expedição dos ofícios DG
73 e 137/2012, de março e junho deste ano, ambos perseguindo-se a
escrituração em tela e dirigidos à Superintendência de Serviços
Administrativos da Secretaria de Administração do Estado da Bahia.
b) Estudos preliminares de viabilidade
No Relatório Final de Auditoria supramencionado, frisou-se que para uma
obra com o porte e a complexidade da que ora se analisa deveria o
documento denominado "estudo preliminar" estar mais detalhado, mais
aprofundado.
Embora feita tal ressalva, houve recomendação dirigida para as
próximas contratações de obra que "nos editais de licitação e/ou nos
contratos cujo objeto seja a elaboração de estudos preliminares, todos
os elementos necessários que este deve conter, a fim de contemplar
possíveis alternativas de concepção e definir a melhor opção para o
atendimento do programa sob o aspecto legal, económico, social e
ambiental, assim como responder às seguintes questões básicas:
alternativa mais económica para o atendimento da demanda social;
volume de recursos necessários e capacidade de financiamento;
população atendida;
limitações ambientais;
benefícios com a
implantação e prejuízos pela ausência do empreendimento".

c) Análise pelo Corpo de Bombeiros do projeto
Do exame dos autos do processo sob n° 09.53.09.0196-35, verificamos
que foi enviado ao corpo de Bombeiros para análise o projeto de
combate a incêndio, referente à construção do módulo IV (OF. DG
16/2012, fls. 5.743 e 5.748). Constatamos a emissão dos ofícios DG 105
e 115/2012, disponíveis no s/te, que encaminharam documentos
complementares instrutórios, a fim de viabilizar o exame pelo Corpo de
Bombeiros do supramencionado projeto.
Sobre o Projeto de Prevenção, Detecção e Combate a incêndio e Pânico
temos duas ponderações a fazer. Primeira, há registros de que foram
entregues plantas incompletas, faltando "planta baixa por pavimento
com indicação da posição e tipo de equipamento como extintores,
válvulas de governo detector de fumaça, alarme de incêndio etc" (fls.579
e 814, do processo n° 09.53.09.0064-35). Segunda, acerca da
manifestação do Departamento de Segurança, neste sentido:
"Considerando o aspecto global de todo o projeto arquitetônico O
Departamento de Segurança sugere que este impreterivelmente seja
submetido à apreciação do Corpo de Bombeiros" (fl. 841, do referido
processo).
d) Sistemas de custos, consoante a Resolução CSJT n° 70/2010
Mediante questionário, informou o Departamento de Obras, que serão
analisadas todas as planilhas referentes ao restante do empreendimento
(fl.ll v., do procedimento de auditoria).
De fato verificamos, no s/te deste Regional, a expedição do Of. GP N°
123/2012, no qual foi solicitado, pela Presidência desta Corte, à Caixa
Económica Federal, "o apoio técnico necessário na área de engenharia",
propondo "a celebração de acordo de cooperação técnica exclusivamente
para a realização de conferência dos itens que compõem as planilhas
que refletem os projetos concernentes ao restante dos módulos que
integram o complexo da nova sede administrativa do TRT da 5a Região,
no Centro Administrativo da Bahia".
e) Definição das áreas, de acordo com a Resolução CSJT n° 70/2010
A respeito da definição em epígrafe formulamos a seguinte questão ao
Departamento de Obras: As diretrizes e referencias de área estão em
conformidade com a Resolução CSJT n° 70/2010? Em resposta o
supramencionado Departamento enviou quadro comparativo das áreas,
informando que tal quadro "já tinha sido disponibilizado ao CSJT".
Analisamos o referido quadro e verificamos que tais áreas foram
definidas atendendo-se as especificações "do programa de necessidades
entregue pelo TRT em 2009" e as previsões contidas nas Resoluções 53
e 54/2008 do CSJT, segundo informações do Instituto Brasileiro de

Tecnologia do Habitat, empresa contratada para a elaboração dos
projetos de construção do complexo em análise.
De toda sorte, no Relatório final de auditoria, o próprio CSJT considerou
como item atendido, na tabela l, ao analisar o atendimento pelo TRT
dos itens da proposta de encaminhamento, registrando o seguinte: "Foi
enviada a planilha comparativa com os referencias da Resolução.
Constatou-se que há algumas áreas que extrapolam os parâmetros do
normativo. Porém, entende-se que não há materialidade que justifique a
alteração no projeto arquitetônico, uma vez que os custos decorrentes
desse procedimento não o justificam".
Ocorre, todavia, conforme dissemos linhas acima, que os projetos
relativos ao restante de todo o complexo está sendo revisto, em razão
dos problemas detectados na construção do edifício Adm. 4, o que cai
por terra a premissa de manutenção das áreas para evitar o custo das
alterações.
Nessas circunstâncias, se por um lado concordamos com o Conselho
Superior de que realmente não há necessidade de se fazer uma total
redefinição das áreas do projeto, por outro entendemos que uma nova
análise pela Administração, do referido programa de necessidades, de
2009, poderá ensejar pequenas alterações perfeitamente absorvíveis nos
ajustes que estão sendo feitos nos projetos.
Convém registrarmos que, ao auditarmos o processo n° 09.53.09.006435, constatamos que, no referido programa de necessidades/2009, são
definidas áreas para associações e instituições representativas, tais
áreas, assim como outras cessões de uso, devem se adequar ao contido
na Resolução n° 87, de 25 de novembro de 2011, que dispôs sobre a
outorga de uso de espaço físico nos Tribunais.
Por oportuno, a seguir transcreveremos o contido no Relatório Preliminar
do CSJT, fruto da auditoria realizada neste Regional de 15 a 19 de
agosto de 2011, no que apontou a concessão de outorga de uso de
forma excessiva e destinadas a atividades em desacordo ao prescrito na
Lei n° 9.636/98 e Decreto n° 3.725/2001:
Quanto à finalidade do serviço prestado pelo cessionário, constatase que não consta nos autos, a análise e parecer que subsidie
declaração de necessidade para as outorgas de área, atendendo ao
preceito definido na Lei, de destinar-se à atividade de apoio
necessárias ao desempenho da atividade do órgão, no caso desta
Justiça

Laborai,

necessárias

à

prestação

jurisdicionat

e

à

administração da Justiça. (...}. Podem afastar-se desse ideário, ou
seja, ser necessária ao desempenho da atividade jurisdicional, a
cessão de espaço para a prestação de serviços de "Salão de
Beleza" e até mesmo

a representação de servidores ativos

(ANAJUSTRA, ASSOJAFBA, SINDJUFE), Aposentados (ASAS), de
magistrados (AMATRA5) e de advogados (ABAT), que somados

ocupam área de 331,79 m2. Carece de racionalização técnicoeconômico-comercial a cessão de ampla área (187,84 m 2 ) para
serviços de reprografia (processo 09.53.06.0347-35- Reprografia
Escrita) e de maior aprofundamento e justificação, a presença de
banco privado, uma vez que é notória a prestação concorrencial
dos serviços bancários no país, não sendo imprescindível a eles e à
própria justiça, a instalação física no escasso e caro espaço público
destinado a prestação jurisdicional (processo 09.53.09.0189-35Santander).

f) Convénio celebrado com a CEF
Tal como já dissemos, ao tratarmos acerca da visão geral do
empreendimento, as despesas referentes à construção do edifício ADM.
4 estão sendo pagas com recurso orçamentário próprio, enquanto que
para o restante do complexo foi celebrado convénio com a Caixa
Económica Federal prevendo-se recursos financeiros para a sua
construção.
O CSJT censurou o mencionado ajuste em vários pontos. É o que
passamos a analisar.
Quanto à regularidade da fonte extraorçamentária de financiamento da
obra apontou o referido Conselho Superior que pelo "contrato, a CEF
efetua o pagamento diretamente aos fornecedores, sem que os recursos
transitem pelos cofres públicos, em desobediência ao Princípio
Orçamentário da Unidade de Caixa ou de Tesouraria". Em relação à
regularidade da fonte, ao compulsarmos os autos do processo n°
09.53.11.0084-35, verificamos que foram adotadas algumas medidas
saneadoras. Constatamos e_mails da Assessoria da Presidência e da
Secretaria de Orçamento e Finanças informando a inclusão dos recursos
orçamentários na LOA 2012 e no PPA 2012/2015.
Há também informação da Diretoria Geral (fl. 878): "o valor disponível
para a contratação será de 319.024.148,19 (trezentos e dezenove
milhões, vinte e quatro mil, cento e quarenta e oito reais e dezenove
centavos), já descontados os valores dos aluguéis do Fórum do Comércio
até dezembro do corrente ano (Cláusula Segunda, Parágrafo único, do
Convénio), ressaltando que, a partir de janeiro de 2012, os referidos
aluguéis serão adimplidos por meio de recursos próprios do orçamento
do Tribunal".
Acrescente-se que foi previsto, no segundo termo aditivo ao convénio,
os repasses dos valores disponibilizados pela CAIXA através de GRU, às
fls.41 e 42, do Processo n° 09.52.10.00714-35.
Ademais, nos foi informado pela Administração que o pacto em tela está
em análise para que sejam feitas as alterações cabíveis, especialmente
no tocante à terminologia e à vigência do pacto.

Nesse particular é mister, inclusive, a análise acerca da possibilidade de
adaptação do contido na Cláusula Quarta do convénio ao
determinado na Resolução n° 87, de 25 de novembro de 2011, que
dispôs sobre a outorga de uso de espaço físico nos Tribunais. Está
previsto na referida cláusula o seguinte: Cláusula Quarta. DA
OCUPAÇÃO DAS UNIDADES DO TRIBUNAL-Parágrafo Primeiro (Da
disponibilização dos espaços ocupados): Os espaços atualmente
ocupados por outras Instituições Financeiras serão disponibilizados à
CAIXA, a título de cessão sem ónus, para instalação de suas
unidades, conforme cronograma que será estabelecido entre as partes"
(grifamos).
g) Segurança do Trabalho
Inicialmente esclarecemos que retomaremos o tema em destaque
adiante, ao tratarmos sobre a obra do edifício Administrativo 4, de modo
mais abrangente e atual.
Nos subitens abaixo iremos nos ater a somente ao que já foi apontado
pelo CSJT no ano passado, acerca da Segurança da obra.
g.l) Proteção contra quedas de altura
Questionamos o Departamento de Obras a respeito, desta forma: A
empresa contratada complementou os procedimentos adotados para
proteção contra quedas de altura, implementando bandejas de três em
três lajes? Em atenção informou o Departamento supramencionado que
foram complementados "os procedimentos adotados para proteção
contra quedas de altura, implementando plataformas de limitação de
quedas de materiais, com a bandeja principal de proteção com largura
superior às bandejas secundárias, conforme preconizado em Norma.
Além disso, procedeu-se à instalação de guarda-corpos, confeccionados
em madeira com fechamento em redes de polietileno, atendendo-se,
assim, as determinações da fiscalização. (...)" (fl. 9 v.). Na oportunidade
foram juntadas fotos relativas às plataformas de proteção e do Sistema
GCR (Guarda-Corpo-Rodapé), à fi.10.
Ressalte-se que verificamos in loco a instalação dos supramencionados
equipamentos de segurança.
g.2) Escadas e pontos de transposição
Indagamos também se foram "efetuadas corretamente as construções
de escadas e pontos de transposição". Respondeu positivamente o
Departamento de Obras, assim: "Em relação às escadas e pontos de
transposição de nível, foram construídas solidamente escadas de uso
coletivo para circulação de pessoas e materiais, do 1° ao último
pavimento, (...)"• Ilustrou esta informação com uma foto do "Detalhe da

escada provisória de uso coletivo utilizada na construção do edifício
Administrativo 4".
Registre-se que verificamos, em visita ao canteiro de obras, os referidos
pontos e escada.

h) Envio ao CSJT de cronograma físico-financeiro atualízado
Questionamos, em março deste ano, se ao "CSJT foi enviado o novo
cronograma físico-financeiro, elaborado em 9 de setembro de 2011,
após promoção dos ajustes feitos pela contratada". A resposta do
Departamento de Obras foi negativa, nestes termos: "Não. Entretanto,
como o TRT 5a Região está em vias de celebrar um novo aditivo
contratual (já na Diretoria Geral para deliberação), retratando a situação
mais concreta e real da obra, com elaboração de novo cronograma,
enviaremos muito em breve o referido documento atualizado".
Compulsamos os autos do processo n° 09.53.09.00196-35 e não
localizamos o cronograma atualizado, ao menos até 15.06, quando
encerramos o exame dos referidos autos. Acessamos, em 28.06, o
portal, também não encontramos sinais do cronograma em exame.
Localizamos no s/te o cronograma inicial apresentado pela empresa, em
2009, durante o procedimento licitatório.
Ademais, sobre a questão cronológica ainda faremos uma análise mais
detalhada, ao tratarmos sobre o prazo, nas Informações sobre a obra do
edifício Administrativo 4.
i) Relatórios ambientais trimestrais
Informou o servidor, fiscal da obra do edifício Adm.4, que, em
atendimento as condicionantes da licença ambiental da Superintendência
de Meio Ambiente de Salvador, "os relatórios trimestrais de supervisão
ambiental estão sendo entregues tempestivamente".
Por oportuno, registramos que consta nos autos do processo
09.53.09.00196-35 diversas solicitações do Departamento de Obras à
empresa Cinzel Engenharia Ltda para apresentação dos relatórios em
tela (ofícios DO 12/2010 e 94/11, de 20.04.10 e 03.10.11,
respectivamente). Contudo a contratada só veio apresentar o primeiro
relatório em 19/10/11; o segundo em 13/01/12 e o terceiro em
12/04/12; respeitando, a partir daí, o intervalo de 3 meses.
Acrescentamos que os mesmos estão em conformidade com a cláusula
oitava do contrato.
j) Canteiro de Obras
Em auditoria elaborada pelo CSJT foi verificado que estava sendo
utilizado o canteiro de obras do edifício Adm.4 conjuntamente com a
obra do anexo do TRE. Indagado a respeito declarou o Departamento de

Obras que já havia ocorrido o desmembramento possuindo a referida
obra "instalações físicas próprias".
De fato, na oportunidade da visita ao canteiro de obras verificamos já
estar apartado o canteiro do outro referente à obra do TRE.

2.2. Dos achados da auditoria interna
Ao expormos sobre a metodologia dos trabalhos da auditoria interna,
registramos que analisamos os autos dos seguintes processos:
09.53.11.0084-35, 09.52.10.00714-35, 09.53.09.0064-35, 09.53.09.021235, 09.53.11.0047-35, 09.53.10.0023-35 e 09.53.09.0196-35. Em relação
a alguns deles devemos fazer observações sobre achados da auditoria
interna.
Primeira, em relação ao processo n° 09.53.09.0212-35, que tem como
objeto a contratação dos serviços da Fundação Escola Politécnica da Bahia
para elaboração de relatórios técnicos referentes ao recebimento de
projetos executivos de arquitetura e complementares relativos à construção
da sede deste Regional, verificamos que restavam pendentes a: 1) Entrega
pela contratada de alguns relatórios técnicos; 2) Coleta das assinaturas dos
responsáveis pelo relatório consolidado e 3) Juntada das ARTs dos
responsáveis pelos relatórios técnicos apresentados, conforme despacho
exarado, em anexo, item 7.1. Não temos informações, até o momento, se
tais pendências já foram sanadas.
Segunda, quanto ao processo n° 09.53.10.0023-35, referente à
contratação de fiscalização, assessoramento e consultoria para os serviços
de terraplanagem, contenções e construção do edifício Administrativo 4,
constatamos que não foram assinados alguns relatórios apresentados pela
empresa, assim como não foram apresentadas as ARTs de todos os
responsáveis técnicos pelos estudos, consoante despacho emitido, ora
anexado, item 7.2. Igualmente, não sabemos, até então, se tais problemas
foram resolvidos.
Terceira, ao audítarmos o processo n° 09.53.09.0196-35, correspondente
à contratação de empresa para construção do edifício Administrativo 4,
identificamos discrepância numa informação prestada pela empresa
contratada a CINZEL ENGENHARIA LTDA. Apresenta a CINZEL, na
oportunidade da medição dos serviços, um quadro de "EFETIVO DE MÃO DE
OBRA" constando um total de 97, laborando no período de 25/02/12 a
23/03/12 (v. anexo 7.3). Enquanto que a contratada ao apresentar a sua
defesa prévia, datada de 29.03.2012, respondendo as denominadas "não
conformidades" apontadas no Relatório de Inspeção de Segurança do
Trabalho (v. anexo 7.4), informa o seguinte: "A Cinzel tem o efetivo atual
do Edifício Administrativo 4 de 49 funcionários" (sic, grifamos). E continua:
"A obra dispõe de Caixa de Primeiros Socorros, com material para curativos
em pequenas lesões, sendo as mais graves encaminhadas para os Serviço
Médico da Rede Pública" (sic, v. em anexo 7.5). Constatamos também que
a Carta de Fiança, à fi. 6.615, encontra-se vencida, desde 03.06.2012.
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2.3. Das ações de controle e transparência
Quanto às ações de controle e transparência várias medidas de
aperfeiçoamento estão sendo adotadas. Iremos destacar algumas delas,
mais especificamente na área de obras.
a) Plano Anual de Auditoria 2012- Foi aprovado pela Presidência o Plano
Anual de Auditoria 2012 deste órgão de Controle Interno no qual
foram contempladas Ações de treinamento dos servidores deste
Órgão, visando o desenvolvimento profissional contínuo e Auditorias
nos processos e contratos relativos à Obra de Construção da sede
deste Regional.
b) Controle Interno- No quadro do Órgão de Controle Interno foi
inserido mais um servidor, sendo este Engenheiro Civil.
c) Regulamentação das atribuições do OCI- Sugerimos alterações no
Regulamento Geral deste Regional, em relação às atribuições do OCI,
inclusive com o fito de atualizá-las de acordo com a Resolução CSJT
NO 70/2010.
d) Rotinas do OCI- Com a inserção do Engenheiro Civil no quadro deste
Órgão, estamos estabelecendo novas rotinas para atender as
atribuições relacionadas à obra, observando-se especialmente o
contido nos arts. 7° e 8°, da Resolução supramencionada.
e) Transparência- Verificamos a inserção de vários documentos no
portal deste Regional, relacionados ao empreendimento, diversos
inclusive já apontados linhas acima. Consta na página inicial o atalho
denominado "Sede do TRT no CAB", no qual foram disponibilizadas
pastas que dividem tais documentos por assunto.
f) Pendências apontadas pelo CSJT- Na oportunidade da auditoria o
Conselho, apesar de tecer elogios quanto ao quesito transparência,
indicou a falta destes documentos no s/íe:Termo do Convénio com a
CEF, Cronograma de execução da obra e Planilhas de custos relativas
aos 8 prédios. No acesso em 27.06, localizamos o Termo referente ao
convénio, mas não encontramos o Cronograma atualízado de
execução da obra, tão pouco as Planilhas de custos relativas aos 8
prédios, correspondentes portanto a todo o complexo.
g) Atualização das informações do sítio- Não localizamos no portal o
nono termo aditivo, de 01/06/12, ao contrato celebrado com a
empresa Cinzel Engenharia Ltda, referente à obra de construção do
edifício Administrativo 4.

3. Informações sobre a obra do Edifício Administrativo 4
3.1. Esquadrias

Verificamos, nos autos do Processo n° 09.53.09.0196-35, fls. 6.307/6.309,
ter havido reunião, para resolver pendências relacionadas às esquadrias,
mais especificamente tratar sobre a estanqueidade, que é a capacidade de
vedação. Participaram da referida reunião a Diretoria Geral, representantes
do Departamento de Obras, da empresa CINZEL, executora da obra, e do
Instituto Habitat, que elaborou os projetos do empreendimento.
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3.2. PiSO

Pelo TCU foi suscitada a discussão acerca do tipo de piso vinílico a ser
utilizado na obra. Em linhas gerais, verificamos que no procedimento
licitatório foi especificado o piso vinílico em manta, enquanto que a equipe
de fiscalização do TCU, à luz do principio da economicidade, entendeu que
era mais adequado o uso do piso vinílico em placas.
Apesar da discussão, ao final, decidiu o TCU, mediante o acórdão n°
858/12, o seguinte: "(...), no presente caso concreto, e respeitado o
ordenamento jurídico vigente, a escolha do tipo de piso vinílico na
construção do edifício Administrativo 4 se trata de assunto relacionado à
discricionariedade do gestor do recurso público federal, cumprindo aos
gestores do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região averiguar se o
serviço -6.002.001 piso vinílico de 2mm de espessura é adequado ao
projeto e se os preços praticados estão de acordo com os referencias
admitidos pela lei".
3.3. Segurança
Constatamos que o Departamento de Obras sinalizou a "necessidade da
atuação de um profissional de Engenharia de Segurança do Trabalho".
Nesse passo, foi incorporada ao quadro do referido Departamento servidora
que é profissional de Engenharia de Segurança do Trabalho,
Verificamos que foram expedidas notificações dirigidas à contratada para
adequação às normas de segurança e higiene do trabalho, aperfeiçoando-se
o controle da fiscalização deste Tribunal nesta área.
3.4, Prazo
O contrato de execução da obra foi assinado em 30,12.2009. Conforme
previsto na cláusula terceira do pacto, obrigou-se a empresa contratada "a
concluir integralmente os serviços no prazo máximo de 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias consecutivos, contados da emissão da Ordem
de Serviço (Grifos nossos).
A Ordem de Serviço foi emitida e recebida em 24.02.2010, então já
passam de dois anos a execução dos serviços.
Analisaremos mais detidamente a questão temporal, após o exame do
cronograma físico-financeiro atualizado.

4. Recomendações
a) Nas futuras contratações, envolvendo a elaboração de estudos
preliminares, que seja examinada a viabilidade sob os aspectos legal,
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económico, social e ambiental, assim como devem ser respondidas
as seguintes "questões básicas: alternativa mais económica para o
atendimento da demanda social; volume de recursos necessários e
capacidade de financiamento; população atendida; limitações
ambientais; benefícios com a implantação e prejuízos pela ausência
do empreendimento ";
b) Na oportunidade da análise das planilhas, referentes ao restante do
empreendimento, seja observado o sistemas de custos previsto na
Resolução CSJT n° 70/2010;
c) Em relação à definição das áreas: I) Análise do programa de
necessidades deste Regional, de 2009 e II) Exame dos espaços
correspondentes às cessões de uso, observando-se o contido na
Resolução n° 87, de 25 de novembro de 2011 e as recomendações do
Relatório, resultado da última auditoria realizada neste Regional de
15 a 19 de agosto de 2011, ambos do CSJT;
d) Acolhendo a opinião do Departamento de Segurança, depois de feitos
os ajustes no projeto relativo ao restante do complexo, seja o projeto
arquitetônico, de todo o complexo, submetido à apreciação do Corpo
de Bombeiros;
e) Atualização permanente das informações do sítio, especialmente em
relação aos termos aditivos ao contrato celebrado com a empresa
Cinzel Engenharia Ltda, referente à obra de construção do edifício
Administrativo 4.

5. Pedidos
a) Quando concluído o procedimento de escrituração do terreno seja
informado este Órgão de Controle Interno;
b) Assim que findada a análise pelo Corpo de Bombeiros do projeto de
combate a incêndio, referente à construção do módulo IV, seja
encaminhada ou disponibiíizada a este Órgão de Controle Interno
para ciência;
c) Informações a respeito do acordo de cooperação técnica, proposto,
pela Presidência desta Corte, à Caixa Económica Federal, mediante
Of. GP N° 123/2012, que tem como objeto a realização de
conferência dos itens que compõem as planilhas de custos
concernentes ao restante dos módulos que integram o complexo;
d) Na oportunidade dos ajustes necessários relativos ao Convénio
celebrado com a CEF, seja analisada a adaptação do contido na
Cláusula Quarta do convénio ao determinado na Resolução n° 87, de
25 de novembro de 2011, que dispôs sobre a outorga de uso de
espaço físico nos Tribunais, na medida em que prevê a cessão de uso
sem ónus para a CAIXA. Após tais ajustes sejam encaminhados ou
disponibilizados a este Órgão os documentos correspondentes;
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e) Informações quanto às pendências apontadas, referentes aos
processos n°s. 09.53.09.0212-35 e 09.53.10.0023-35 (item 2.2);
f) Pedido de esclarecimento à Cinzel Engenharia Ltda em relação à
discrepância quanto ao efetivo de mão-de-obra, indicado nos autos
do processo n° 09.53.09.0196-35 (item 2.2);
g) Inserção, no sítio deste Regional, do Cronograma físico-financeiro
atualizado de execução da obra do edifício Administrativo 4 e das
Planilhas de custos, relativas aos 8 prédios, estas correspondentes,
portanto, a todo o complexo;
h) Sobre o Projeto de Prevenção, Detecção e Combate a incêndio e
Pânico, solicitar ao Departamento de Obras informações a respeito
das pendências apontadas no item 2.1, c;
i) Informações sobre a Fiança referente à CINZEL ENGENHARIA LTDA,
tendo em vista o vencimento (03.06.2012), da Carta, à fl. 6.615, dos
autos do processo n° 09.53.09.0196-35;
j)

Comunicação sobre as providências acerca das pendências relativas
às esquadrias, mais especificamente sobre a estanqueidade.

6. Conclusão
Posto isso, solicitamos:
a) Envio de cópia deste Relatório Preliminar à Presidência;
b) Exame das recomendações e dos pedidos, contidos nos itens 4 e 5;
c) Remessa pela Administração de informações e/ou documentos sobre
as providências adotadas, no prazo máximo de 30 dias, para
viabilizar a emissão do Relatório Final de Auditoria;
d) Que sejam enviados a esta Unidade, mensalmente, o relatório
emitido pelo Departamento de Obras sobre a situação da obra do
edifício Administrativo 4.
À Diretoria Geral.
Em 04/07/2012.

Gustavoxagalhães Tavares Pereira Furtunato
Analista TÍo Órgão de Controle Interno

\a VÓyola da Silva Prata
Chefe de Departamento de Auditoria e Análise de Licitações e Contratos

*rl v v - 4 -M.

Maurício Baptista de Melo
Direttn-tro Órgão de Controle Interno
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