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1) APRESENTAÇÃO 

 

 No final de 2004, a União, mediante Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 

2004, e o Estado da Bahia, por meio de Lei nº 9.290, de 27 de dezembro de 2004, 

criaram uma nova modalidade de contratação pelos entes governamentais, a 

Parceria Público Privada (PPP).  

 

A mensagem presidencial nº 623/2003 a qual acompanhou o projeto que daria 

origem à Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que instituiu normas 

gerais para licitação e contratação de PPP, registrou que o contrato de parceria 

público-privada é o acordo firmado entre a administração pública e os entes 

privados, que estabeleça vínculo jurídico para implantação ou gestão, no todo ou em 

parte, de serviços, empreendimentos e atividades de interesse público, em que o 

financiamento e a responsabilidade pelo investimento e pela exploração incumbem 

ao parceiro privado. 

 

 Neste contexto, altos investimentos estatais nessa nova modalidade de 

contratação estão sendo realizados pelo governo baiano, conforme pode ser 

observado na tabela a seguir: 

 
Tabela 1 – Valor Total dos Contratos de Parcerias Público Privada do Estado da Bahia 

Em R$ 

Contrato 
Período 

contratual 
Assinatura Prestação Máxima Valor total 

Cobrança 
prevista 

Projeto Nova 

Fonte Nova 
35 anos Jan/2010 

R$ 107,32 milhões 

anuais x 15 anos 
1.609,8 mi 15 anos 

Projeto Emissário 

Submarino 
18 anos Dez/2006 

R$ 3,385 milhões x 

183 meses 
619,5 mi  183 meses 

Hospital do 

Subúrbio  
10 anos Maio/2010 

R$ 103, 5 milhões 

anuais x 10 anos 
1.045,0 mi 10 anos 

Total    3,274,3 mi  
Fonte: Valores iniciais dos contratos conforme: http://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/index.htm, acesso em 10/12/2010 
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O Decreto Estadual, nº 7.921, de 02 de abril de 2001, que aprovou o 

Regimento da Secretaria da Fazenda, dispõe que a Auditoria Geral do Estado da 

Bahia (AGE), órgão do controle interno do Poder Executivo, “tem por finalidade 

proceder à análise dos atos e fatos administrativos e financeiros dos órgãos e 

entidades”, ou seja, dentre outras atribuições, “verificar o cumprimento de acordos, 

convênios e contratos firmados pelo Estado com entidades governamentais e não-

governamentais, nacionais e estrangeiras”. Desta forma, as fiscalizações das 

licitações e contratos de Parceria Público Privada do Poder Executivo do Estado 

Bahia estão inseridas nas suas atribuições. 

 

A estrutura da fiscalização e controle de gastos públicos, conforme orienta o 

Decreto Estadual nº 7.921, é composta de um auditor geral, dois coordenadores e 

quatro subcoordenadores. Atualmente (dezembro/2010), existem 25 auditores que 

elaboram, em conjuntos com os coordenadores, os relatórios de auditoria, cujo 

objetivo é orientar e/ou apontar falhas na gestão da coisa pública. 

 

Apesar dos altos valores dos contratos de PPP, não há procedimentos 

formalizados que auxiliem os colaboradores na execução de auditoria. 

 

Também inexiste plano formalizado de capacitação dos profissionais, antes 

de ingressar nas auditorias de PPP, o que leva ao profissional, a ter que aprender o 

seu ofício, quando consegue, na execução das ordens de serviços. 

 

 O objetivo da intervenção proposta é suprir a necessidade de melhorar a 

forma de atuação nessa nova modalidade de contratação, a fim de que a Secretaria 

da Fazenda, mais precisamente a Auditoria Geral do Estado, controle mais 

eficazmente e eficientemente estes gastos públicos, de forma a prover a população 

de serviços públicos de qualidade e contribuir para o seu bem estar social. 
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A metodologia aplicada iniciou-se com o estudo dos diversos autores que 

abordaram a temática no cenário brasileiro e mundial, ocorreram 

entrevistas/conversas com os funcionários da Unidade de PPP do Estado da Bahia, 

da AGE, do Tribunal de Contas da União e da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres, a fim de entender quais as principais dificuldades encontradas na 

elaboração de uma PPP ou concessão e de que forma atua os órgãos citados no 

seu acompanhamento e controle destes contratos, a fim de garimpar o melhor 

caminho para superar tais obstáculos.  

 

Foram levantados alguns cursos/seminários acerca do tema com os seus 

custos, também se buscou pessoas com know-how para palestras/cursos sobre o 

assunto. Ademais, foram lidos os relatórios da AGE que abarcavam o tema 

concessões e foram estudados os manuais de auditoria de outros órgãos públicos 

brasileiros. A versão inicial do manual de auditoria de PPP, anexo ao PIO, é 

resultado prático de parte deste trabalho, pois foi elaborado/revisado pelos autores 

deste trabalho, além de ter sido aprovado pela Auditora Geral do Estado da Bahia. 

 

 Assim, a brevidade da matéria, os altos valores gastos pelo governo baiano, a 

ausência de um plano formalizado de capacitação e padronização dos controles 

estatais nesta área e os benefícios almejados nas prestações de serviços públicos 

com finalidade de elevar o bem estar social e trazer desenvolvimento motivam a 

elaboração deste trabalho, intitulado de “Uma Proposta de Padronização das 

Auditorias do Controle Interno do Poder Executivo, no Âmbito das Parcerias Público 

Privada no Estado da Bahia”. 

 

O trabalho está estruturado em tópicos, iniciando-se pela introdução, aqui 

exposta, que se divide no problema que se pretende resolver, a motivação para 

escolha do tema, o porquê do trabalho e a metodologia utilizada.  

 

No segundo capítulo está apresentado o diagnóstico, subdivido em: Contexto 

do Problema, onde estão inseridos os conceitos básicos acerca do tema; Análise de 

Dados, onde demonstra como se buscou as informações para entender a situação 

atual; e, Definição do Problema, onde relata qual o problema encontrado. 
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No terceiro, o marco técnico no qual está relatado o embasamento doutrinário 

e as experiências acerca da solução proposta e do problema. 

 

No quarto, está descrito a Solução/Prognostico encontrada. Nesse tópico é 

apresentada a solução para o problema, sendo detalhadas as recomendações, de 

como chegar ao objetivo da proposta, os envolvidos com suas responsabilidades e 

os limites desta intervenção. 

O quinto descreve o cronograma e recursos estimados para elaboração do 

projeto, e o último capitulo descreve as considerações finais do projeto. 

 

2) DIAGNÓSTICO 
 
a) Contexto do Problema 

 

POLTRONIERI (2004, p.1) relata que: 

 
Por volta dos anos 30, o Estado brasileiro era o principal agente 

produtor e fomentador da economia nacional, via industrialização. A 

montagem desta infra-estrutura coube ao Estado, primeiro porque o 

volume de investimentos a ser aplicado era altíssimo e seu retorno 

muito lento e, segundo, porque o setor privado nacional não tinha 

condições de fazê-lo, bem como inexistia a idéia de investimento 

internacional que se têm hoje  

 

Nesta década e na seguinte, sob o Governo de Getúlio Vargas, o Estado 

brasileiro investiu pesado na criação de alicerces para desenvolvimento industrial do 

país. Criou-se infraestrutura da indústria de base e de energia. Em 1938, foi criado o 

Conselho Nacional do Petróleo; em 1941, a Companhia Siderúrgica Nacional, que 

abriu as portas ao desenvolvimento de indústrias nacionais, tendo em vista que o 

aço é a base da industrialização; em 1943, criou-se a Companhia Vale do Rio Doce, 

e em 1945, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf).  
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Entretanto, com o passar do tempo, a demanda da sociedade por serviços 

públicos dignos crescia de forma exponencial, mas os recursos públicos, para atingir 

tais objetivos, já escassos e limitados, cresciam linearmente.  Assim, a contração de 

empréstimos tornou-se essencial para investimentos em infraestrutura e 

desenvolvimento social. 

 

Porém, na década de 80, houve escassez de recursos para empréstimos, 

Montoro Filho (2004, p.3) confirma assertiva: 

 
Na verdade, desde a década dos oitenta, o governo, em todos os seus 

níveis e em suas empresas, etapau a conviver com acentuadas 

restrições de crédito, praticamente inviabilizando os investimentos 

nestes setores. Houve assim uma drástica redução no volume de 

investimentos, gerada tanto pela incapacidade de financiamento como 

pelas dificuldades de geração de recursos próprios, em grande parte 

comprometidos no pagamento do serviço da dívida contraída 

anteriormente. 

 

Para se ter uma dimensão da importância do empréstimo para alavancar o 

desenvolvimento nacional, em 2008, o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), que tem como seu maior receptor de empréstimos o Brasil, disponibilizou US$ 

4,5 bilhões para nosso país, sendo que 70% para novos projetos de financiamento 

nas áreas de desenvolvimento social (SCHWIND, 2008). 

 

Outro fator limitante ao investimento público e atendimento aos anseios da 

sociedade, foi a aprovação da benéfica Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000). Mesmo assim, a demanda da 

sociedade não foi atendida, pois, dentre outros fatores, os empréstimos barram no 

limite de endividamento. 
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Surge, então, como alternativa, a assunção do papel de investir e administrar 

funções do setor público pelo setor privado de forma a dirimir problemas decorrentes 

da ineficiência da gestão pública, em termos administrativos e burocráticos, e da 

escassez de recursos, este repasse de atribuições, antes geridas, pelo Estado é 

denominado ”privatização” em sentido amplo. 

 

Di Pietro (2009, p. 5-6), observa que o conceito amplo de privatização 

abrange todas as medidas adotadas com o objetivo de diminuir o tamanho do 

Estado e que compreende, fundamentalmente: 

 
a. a desregulação (diminuição da intervenção do Estado do domínio 

econômico); 

b. a desmonopolização de atividades econômicas; 

c. a concessão de serviços públicos com a devolução da qualidade 

de concessionário à empresa privada e não mais a empresas 

estatais, como vinha ocorrendo; 

d. os contracting out (como forma pela qual a Administração Pública 

celebra acordos de variados tipos para busca a colaboração do setor 

privado, podendo-se mencionar, como exemplos, os convênios e os 

contratos de obra e prestação de serviços); é nesta última fórmula 

que entra o instituto da terceirização. 

 

Assim, os contratos de Concessão Pública e Parcerias Público Privada, objeto 

de estudo, são espécies de privatização, no sentido amplo da palavra, do Estado.  

 

Como tais contratos de PPPs modelados no Brasil exigem vultosos 

investimentos de recuperação, manutenção, operação, construção e prestação dos 

serviços, assumidos pela iniciativa privada, as parcerias entre os setores públicos e 

privados ganharam força. Os recursos da iniciativa privada passaram a ser um 

contraponto à crise de investimento do setor público da década de 80 e 90 e do 

século XXI, principalmente, após a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(Lei Complementar nº. 101), que exige um austero equilíbrio fiscal das contas 

públicas. 
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Cabe ressaltar que a monta mínima de investimento é de R$ 20 milhões para 

celebração de contratos de Parceria Público Privada, conforme dispõe a Lei 

Federal nº. 11.079, de 30 de dezembro de 2004. 

 

Di Pietro (2006) define a concessão pública, cujo marco legal se constitui 

pelas Leis nº. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e nº. 9.074, de 07 de julho de 

1995, como o contrato entre a Administração Pública e o particular, pelo qual o 

governo transfere ao segundo a execução de um serviço público, para que este o 

exerça em seu próprio nome e por sua conta e risco, mediante tarifa paga pelo 

usuário. 

 

Na concessão comum (concessão pública definida acima por Di Pietro) não 

há contrapartidas do setor público, a tarifa cobrada pelo serviço é suficiente e 

atrativa para que o setor privado assuma os riscos dos negócios e apresente 

lucratividade. As parcerias públicas privadas seguem as linhas traçadas pela 

concessão pública, no entanto, diferencia-se, em essência, pela existência de 

subsídio da Administração Pública e compartilhamento dos riscos previsto em 

contrato.  

 

O artigo 2º da Lei Federal nº. 11.079/07 define: Parceria Público Privada 

como um “o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou 

administrativa”. Nestas modalidades, os recursos públicos podem arcar com a 

integralidade dos serviços prestados (Modalidade Administrativa) ou parcialmente 

(Modalidade Patrocinada).  

 

Ademais, as concessões e a PPP na modalidade patrocinada prevêem a 

delegação do serviço público (serviços privativos do Estado), mediante cobrança de 

tarifa, a modalidade administrativa permeia também serviços não privativos do 

Estado, já que abarca, conforme §2º do art. 2º da Lei Federal nº. 11.079/07, 

“prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou 

indireta”. 
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Em geral, a experiência brasileira aduz que o repasse de atribuições à 

iniciativa privada, antes realizadas pelo Estado brasileiro, foi benéfico aos usuários 

dos serviços públicos, como exemplo, pode-se citar a expansão extraordinária dos 

serviços de telecomunicação por todo o pais, onde a quantidade total de celulares 

no Brasil alcançou a 175,6 milhões em janeiro de 2010 (STELZER, 2010), em 

detrimento aos tempos da telecomunicações estatizada, na qual, até uma linha fixa 

era cara e de difícil acesso. Ressalta-se que a análise efetuada não abarcou a 

razoabilidade entre os preços praticados e a qualidade dos serviços.  

 

No Reino Unido, 1992, John Major, primeiro ministro britânico de 1990 a 

1997, desenvolveu Private Finance Initiative (PFI), embrião da PPP, influenciado 

pelas limitações impostas pelo Tratado de Maastricht1 que estabeleceu fundamentos 

para a integração política da União Européia, assim como a confirmação de uma 

Constituição Política para a União Européia, a integração monetária e o disciplina da 

política fiscal dos países da Zona do Euro para a introdução de uma moeda única. 

Entre as medidas implantadas está o teto de 3% do PIB para o déficit público, para 

países membros da União Européia (LIMA, PAULA E PAULA, 2005) 

 

Desde a introdução do instrumento das PPP, o governo britânico já assinou 

564 projetos de PFI/PPP, que totalizaram um valor de capital de US$ 54 bilhões, o 

que representou 11 % de todo investimento público dos anos de 1998 a 2002. O 

Governo britânico assinou até 2003 compromissos superiores a ₤100 bilhões em 

contratos de PPP com vencimento até 2006. (CNI, 2004). 

 

Ressalta-se que o modelo inglês, diferentemente do brasileiro, engloba 

diversos tipos de parcerias entre o Estado e os entes privados, tais como: sociedade 

de economia mista, concessão, permissão, etc. Ou seja, a denominação inglesa 

“Parceria Público Privada”, por ser muito mais abrangente, é diferente da brasileira. 

 

 

                                                
1 O Tratado de Maastricht estabeleceu fundamentos para a futura integração política da União Européia (UE), onde se 
destacam acordos de segurança e política exterior, assim como a confirmação de uma Constituição Política para a União 
Européia, a integração monetária e o disciplinamento da política fiscal dos países da Zona do Euro para a introdução de uma 
tarifa única. Entre as medidas impostas, está o teto de 3% do PIB para o déficit público, para países membros da UE. 
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Segundo Meyer e Enei (2004), na Europa, além da Inglaterra, países como 

França, Portugal, Itália, Irlanda e Holanda, já adotaram com sucesso tal modalidade 

de parceria. Na América do Norte, o Canadá, também, já realizou tais parcerias. 

Porém, a PPP não é exclusividade de países desenvolvidos, constituindo uma 

realidade importante nos países da Europa Central e na própria América Latina, 

onde se destacam México e Chile. 

 

As frutíferas experiências das Concessões brasileiras e da Parceria Público 

Privada na Europa alavancaram o extraordinário crescimento destes tipos de 

parcerias no Estado da Bahia. A concessão de “linha verde”, o transporte marítimo – 

Salvador/Itaparica, a Rodovia BA-093, o Estádio da Fonte Nova, o Emissário 

Submarino e o Hospital do Subúrbio são exemplos dessa alternância administrativa. 

 

Daí ascende assustadoramente à importância do acompanhamento da gestão 

pública destes entes privados, seja, pelas agências reguladoras, controle externo, 

órgãos setoriais, sociedade e o controle interno. Reforçam esta assertiva os 

longínquos prazos dos contratos de PPP que vão de 5 a 35 anos e o alto valor a ser 

investido pelo ente privado (mínimo de R$ 20 milhões). 

 

Outra vantagem destas modalidades está no foco. A contratação simples de 

serviços/mercadorias, mediante Lei de Licitações (Federal, nº. 8.666 de 21 de junho 

de 1993 e Estadual, nº. 9.433 de 03 de maio de 2005), baseia-se no objeto 

contratado, se as suas especificações solicitadas foram atendidas por preços 

compatíveis. Caso haja falha na determinação das especificidades do 

serviço/material requisitado, dificilmente o particular poderá ser acionado. Já a 

Parceria Público Privada prevê parte da remuneração do ente privado seja de 

acordo com seu desempenho financeiro e operacional. O foco é o resultado e não a 

forma. Claro, sempre atentando ao princípio da economicidade e da eficiência. 
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Como exemplo, pode-se citar os indicadores do Projeto Nova Fonte Nova, no 

qual são privilegiados aspectos relacionados à qualidade dos serviços prestados, 

conforme segue: Satisfação com atendimento bilheteria, conforto higiene e limpeza 

das instalações, organização e apoio de pessoal, sensação de segurança, gramado, 

vestiário, instalações de apoio, instalações elétricas, hidráulicas - sanitárias, 

drenagem pluvial, via de acesso interno, estrutura física, equipamento de combate a 

incêndio, equipamento de campo, estacionamento, sinalização, equipamento de 

segurança, limpeza e conservação, equipamento de suporte medico, cumprimento 

do escopo de intervenções previstas, cumprimento dos prazos do cronograma, 

atendimento ao calendário esportivo da FBF, CBF e clubes, show e espetáculos 

não-esportivos.  

 

Assim, as vantagens da PPP para o Estado são:  

 

 alavancar vultosos investimentos financeiros para gerar 

desenvolvimento econômico e social sem gastar imediatamente 

recursos públicos; 

 foco na gestão pública, tendo em vista que a responsabilidade da 

prestação de serviço é repassada ao ente privado. O Estado funciona 

como regulador e poderia focalizar no planejamento e desempenho do 

serviço público, ao invés do acompanhamento da gestão; 

 criar alternativas de gestão e implementação com foco no resultado. 

 

A fase de elaboração da modelagem econômico-financeira do negócio é 

essencial para estimar a viabilidade do projeto, os possíveis prazos contratuais e os 

valores das contraprestações públicas, de forma a atrair o setor privado. Para tanto, 

deve ser considerado a taxa de retorno do investimento, o risco pais, o risco do 

negócio, a taxa de retorno sem riscos, etc. 
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O estudo de viabilidade engloba valores futuros, chegam há 35 anos, e 

abarcam estimativas sobre as previsões de receita e despesa do negócio. É 

essencial uma análise de investimento do negócio bem esquematiza e justificada de 

forma a dirimir possíveis perdas ao erário, proveniente de contas ou indicadores mal 

dimensionados. 

 

Apesar dos grandes benefícios, as PPPs e concessões apresentam riscos ao 

governo. Nossa Carta Política consagra a manutenção das condições iniciais da 

proposta, todavia as exigências de taxa de retorno sobre o investimento do capital 

privado são mutáveis e variam de acordo com as condições do mercado. Seria 

inimaginável, por exemplo, obter-se investimento privado com taxas de retorno de 

8%, no tempo de inflação descontrolada, risco país elevado e juros altíssimos. Hoje 

isto é uma realidade. Então, urge como orientador atual e incipiente, a imposição de 

cláusulas que prevejam revisões contratuais de forma a atrelar o retorno sobre o 

investimento com o retorno de mercado à época vigente. Por isso, os contratos 

celebrados sem esta cláusula poderão acarretar em dificuldades, quer seja, do 

parceiro privado, quer seja, do Estado. 

 

Outro risco apresentado refere-se ao comprometimento da parcela 

representativa de orçamento futuro. Por isso, é salutar um criterioso modelo de 

escolha de qual projeto deve ser objeto de concessões e parcerias de forma a gerar 

desenvolvimento econômico e social. 

Decidindo-se pela importância e viabilidade econômico financeira de um 

projeto, é indispensável avaliação de um modelo financeiro comparativo que permita 

avaliar se qual a melhor opção contratual para o Estado. Essa avaliação permite a 

obtenção do valor limite a ser pago em toda a prestação do serviço. 

 

A denominação dada a esse modelo financeiro comparativo é “Custo Público 

Comparável” que tenta estimar se o custo da efetivação de um contrato de PPP, 

considerando os prazos previstos, o preço estimado da contrapartida estadual, os 

custos de operação e investimento, os riscos assumidos pelo particular serão 

superiores ao de contratação nos moldes da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos (Lei Federal nº. 8.666/1993). 
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Importante salientar que existe uma rotineira celebração de aditivos de valor 

próximos ao limite máximo imposto pela Lei nº. 8666/1993 (25%) nos contratos de 

obras de engenharia do Estado da Bahia, decorrentes, principalmente, de projetos 

básicos e executivos falhos. Tal problema é dirimido nos contratos de Parcerias 

Público Privada celebrados, tendo em vista que apenas são orçados os elementos 

básicos do projeto e o risco de um projeto executivo falho ser do particular. 

 

O modelo financeiro comparativo inglês, além das variáveis do “Custo Público 

Comparável” brasileiro, insere argumentos que se baseiem numa pressuposta maior 

eficiência do setor privado na operacionalização dos serviços. 

 

Por certo ângulo, a exigência do custo público comparável pode acarretar em 

um número inferior ao galgado pelo legislador de celebrações contratuais de PPP, 

pois, em decorrência de o Estado Brasileiro não prover, em regra geral, de uma 

contabilidade de custos avançada, existiria uma dificuldade de elaboração precisa 

deste estudo. Entretanto, tal exigência é essencial para pressionar, ainda mais, o 

desenvolvimento de uma ferramenta de custos avançada nos estados, que permitam 

reflexões e análises mais precisas. 

 

Como exemplo deste estudo, pode-se citar a o “custo público comparável” do 

Hospital do Subúrbio, realizado mediante levantamentos dos custos de 

procedimento similares ao da parceria no Hospital Geral do Estado, como intuito de 

estimar o preço máximo a ser aceito pelo Estado visando à celebração do contrato. 

 

Ressalta-se que a simples transferência de serviços públicos para entes 

privados, por si só, não garante eficiência, princípio consagrado pela nossa Carta 

Política, pois se faz necessário o acompanhamento preciso e rotineiro dos contratos 

celebrados, bem como uma política de regulação clara, que dirima brechas de 

atuação do setor privado em prol de seus interesse e contrário ao interesse público. 
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A Lei nº. 11.079, de 30 de dezembro de 2004, relata a indelegabilidade da 

função de regulação pela administração pública, em seu artigo 4º, vide: 

 
Nas contratações de parceria Público Privada serão observadas as 

seguintes diretrizes: 

[...] 

III – Indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do 

exercício do poder de policia e de outras atividades exclusiva do 

Estado; 

[...] 

 

O acompanhamento deve ser efetuado por diversos órgãos da Administração 

Pública, tais quais, agência reguladora, controle interno setorial responsável pela 

contratação, controle interno do poder executivo, controle externo, ministério público. 

Cada qual nas suas limitações de atuação.  

 

O Decreto Estadual nº. 7.921, de 02 de abril de 2001, aprovou o Regimento 

da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia que estabeleceu que compete a essa 

Secretaria exercer, por meio da Auditoria Geral do Estado, “auditoria operacional, 

administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial e contábil nos órgãos e 

entidades do Poder Executivo” 

 

O art. 7º deste regimento estabelece que a “Auditoria Geral do Estado, órgão 

do controle interno do Poder Executivo, que tem por finalidade proceder à análise 

dos atos e fatos administrativos e financeiros dos órgãos e entidades”, e que esta 

deve: 
 

a) examinar e avaliar os controles internos exercidos por órgãos da 

administração direta, fundos especiais, fundações, autarquias e 

entidades regidas pela Lei das Sociedades por Ações, vinculados ao 

Poder Executivo Estadual, verificando a eficiência, economicidade 
e eficácia da gestão operacional, administrativa, orçamentária, 
financeira, patrimonial e contábil; 
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b) verificar o cumprimento de acordos, convênios e contratos 
firmados pelo Estado com entidades governamentais e não-

governamentais, nacionais e estrangeiras; (grifos nossos) 

[...] 

 

Como o acompanhamento técnico das PPPs exige alto grau de complexidade 

decorrente de diversos indicadores financeiros específicos, e estudo de demanda 

com alta probabilidade de desvios devido aos prazos longínquos, de 5 a 35 anos, 

faz-se mister o desenvolvimento e treinamento do quadro de pessoal de controle da 

AGE de forma a atender os anseios do interesse público no controle da qualidade 

dos serviços prestados pela setor privado, com o atendimentos das normas 

contratuais e legais. Nestes quesitos, há de se ressaltar a importância da validação 

da modelagem econômico financeira do projeto, o qual define o retorno do 

investimento privado, bem como do acompanhamento dos indicadores de 

desempenho que afetam a remuneração da contratada, mediante as normas 

padronizadas de verificação. 

 

Ressalte-se a previsão da Portaria nº. 412, de 21 de novembro de 2006 que 

aprova as Normas de Auditoria Governamental da Auditoria Geral do Estado da 
Bahia, na SUBSEÇÃO III COMPETENCIA, item 19, regulamenta que a “equipe 
designada para realizar a auditoria deve possuir, coletivamente, o conhecimento, 

as habilidades e a experiência suficientes para desempenhar as tarefas 
exigidas (grifo nosso)”.  

 

A experiência da Bahia em controle de PPP é incipiente na Bahia, tendo em 

vista a primeira contratação de esta modalidade ter ocorrido em dezembro/2006. Já 

as concessões, possuem datas mais longínquas e por isto, servem de melhor 

orientação para avaliar o controle interno, até então exercido pela Administração 

Pública Estadual. 
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Apesar de a AGE já ter realizado auditoria em contratos de concessão, esta 

não foi completa, desde quando, inexiste conhecimento pleno dos colaboradores 

para validar planilhas de equilíbrio econômico financeiro destes contratos, por 

exemplo.  

 

A Auditoria Geral do Estado também não apresenta grandes experiências no 

controle de Parcerias Público Privada e Concessões, sendo localizados 

pouquíssimos relatórios de auditoria na ultima década sobre o assunto. 

 

A modelagem econômica financeiro do projeto também é ponto espinhoso 

que inclui a necessidade de treinamento especifico e direcionado em finanças 

coorporativas, até então não alcançada pelos colaboradores atuais da Auditoria 

Geral do Estado. 

 

Não há ainda um planejamento concreto dos órgãos setoriais para fiscalizar e 

controlar o cumprimento contratual das novas Parcerias Público Privada (Fonte Nova 

e Hospital do Subúrbio). 

 

Os relatórios da Auditoria Geral do Estado e do Tribunal de Contas do Estado 

da Bahia demonstram diversas fragilidades dos órgãos públicos no 

acompanhamento dos contratos. Muitas falhas, conforme expostos nos relatórios, 

decorrem da ausência de fiscalização e/ou conhecimento das normas contratuais 

pelo gestor público. Ocorre que tais falhas, além de descumprimento das normas 

legais, provocam uma sangria dos cofres públicos. 

  

As análises dos relatórios de auditoria das concessões, realizadas pela AGE, 

não englobaram questões cruciais, de suma importância, tal como: reequilíbrio 

econômico financeiro a favor do estado por descumprimento contratual da 

contratada e analise da modelagem econômica do projeto. Todas as auditorias 

ocorreram após a contratação, indo de encontro às boas práticas de controle 

preventivo, bem como a linha de pensamento dos funcionários da Secretaria de 

Fiscalização de Desestatização (Sefid) do Tribunal de Contas da União, responsável 

pela fiscalização dos contratos de PPP, no âmbito da União. 
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Independente do tipo de contrato assinado entre o ente público e o privado, 

as falhas existem, todavia, a inexistência de procedimento formalizado adequado de 

fiscalização e controle e a ausência de treinamentos elevam o índice de erros e, 

conseqüentemente, o prejuízo ao erário. 

 

Assim, cabe a AGE verificar os controles relativos aos contratos de PPPs, 

bem como dar suporte ao seu quadro técnico quanto às habilidades e padronizações 

requeridas para atingir excelência em acompanhamento e controle deste ajustes, 

visando sempre um alto padrão de qualidade na prestação dos serviços públicos, em 

consonância com os princípios da economicidade, eficiência, eficácia.  

 

b) Análise de Dados 
 

Cinco auditores dos 25 da AGE foram entrevistados para saber se estes se 

consideravam plenamente preparados e capazes de realizar uma boa auditoria em 

contratos de PPPs. Todas as respostas foram negativas, dando ênfase que a 

ausência de treinamento é o principal obstáculo para assegurar uma auditoria eficaz. 

Todos os cinco afirmaram que um manual padronizado auxiliaria os trabalhos, pois 

teriam um guia a orientá-los. 

 

Em discussão com o corpo técnico da AGE, foram comentadas inúmeras 

reportagens acerca dos problemas apresentados nas concessões da linha verde e 

do transporte marítimo Salvador-Itaparica, sendo informada pelos colaboradores 

(Informação Verbal2), que já realizaram auditoria na Agerba, a ausência de controles 

efetivos nesse órgão. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
2 Notícia fornecida pelo auditor fiscal José Atílio Cardoso Filardi e seu coordenador, responsáveis pela última auditoria da AGE 
na Agerba. 
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Entrevistas não estruturadas com os funcionários da Agencia Nacional de 

Transportes Terrestres enfatizaram a importância de um edital e modelagem 

econômico-financeira bem preparado, antes da licitação, como forma de dirimir os 

problemas futuros. Consideraram relevante também o acompanhamento das 

obrigações contratuais da contratada, bem como, o impacto financeiro dos 

descumprimentos contratuais e/ou equilíbrio econômico financeiro, tanto para o 

Estado como para o Parceiro Privado. Nesse ponto, cabe registrar que o Tribunal de 

Contas da União exige a análise previa do edital e a execução contratual, conforme 

Instrução Normativa TCU nº 52, de 4 de julho de 2007, que dispôs sobre o controle e 

a fiscalização de procedimentos de licitação, contratação e execução contratual de 

PPP. 

 

Os funcionários do Tribunal de Contas da União, por meio de entrevistas não 

estruturadas, consideraram essencial um guia de orientação, pois consideram o 

tema complexo e técnico, envolvendo matemática financeira, economia, projeções 

de investimentos, distribuição de riscos, garantias etc. 

 

Não se pode olvidar a contribuição de diversos doutrinadores sobre a parte 

geral da PPP que serviu de base para os estudos. Além da legislação que dá 

suporte as contratações e que baliza as relações entre o parceiro público e o 

privado. 

 

c) Definição do Problema 

 

O projeto busca a melhoria da qualidade da auditoria e do órgão central de 

controle interno no acompanhamento das PPPs o que, conseqüentemente, 

possibilita uma orientação mais adequada aos setores responsáveis pelo 

acompanhamento diário do contrato.  
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Cabe salientar a importância material destes projetos que possuem valores e 

prazos de execução elevados. (Contratos com valores superiores a R$ 20 milhões e 

prazo superior a cinco anos e máximo de 35 anos), além do grande beneficio social 

gerado, como ocorre no Hospital do Subúrbio, que atende, principalmente, a 

população carente dessa região.  

 

Diversos trabalhos realizados pela Auditoria Geral do Estado comprovam que, 

em regra geral, o setor público é inoperante quanto ao acompanhamento devido dos 

contratos celebrados com a iniciativa privada. Este fato deixa, muitas vezes, que 

obrigações contratuais onerosas, inseridas nas propostas de preços licitadas, ou 

seja, que o Estado contratou e vem pagamento normalmente, não são realizadas e, 

mesmo assim, não há qualquer sanção dada pelos administradores públicos à 

contratada.  

 

Muitos desses casos, conforme pode ser observado nas recomendações dos 

pontos de auditoria descritos nos relatórios da Auditoria Geral do Estado dos últimos 

quatro anos, que ocasionaram perda ao erário, poderiam ter sido dirimidos mediante 

controles sistematizados e organizados, tais como conferência periódica das 

cláusulas contratuais obrigatórias da Contratada, conciliação entre os valores gastos 

e o valor total do contrato. 

 

A AGE, órgão de controle interno do poder executivo do estado da Bahia, 

deve acompanhar tais ajustes aplicando as recomendações cabíveis de forma a 

proteger o erário estadual e, consequentemente, o bem estar da população. Todos 

os auditores da AGE, numa amostra de 20%, disseram não apresentarem 

conhecimento suficiente para uma auditoria de PPP em todos os seus aspectos. 
 

Outros órgãos federais e estaduais dispõem de manuais que auxiliam o 

trabalho do auditor de controle interno e externo, de forma a tornar seus trabalhos 

mais efetivos e completos. Também 100% da amostra pesquisada relataram que um 

manual orientador das auditorias em PPP poderia auxiliar os trabalhos, com ganhos 

de efetividade e eficácia. 
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Relatórios da Auditoria Geral do Estado, referentes a concessões públicas, 

cujo contexto é similar ao das PPPs, não abarcaram profundamente o tema em 

todos os aspectos considerados relevantes para o TCU e ANTT, como a questão da 

análise prévia da modelagem econômico-financeira do projeto. 

 

Desta forma, os problemas, de fácil identificação, são a ausência de 

capacitação dos profissionais da AGE acerca de tema em pauta e a ausência de um 

guia orientador para os auditores direcionarem os seus trabalhos, com a redução da 

possibilidade de erro (risco de auditoria). 
 

Sem capacitação nenhuma atividade intelectual de alta complexidade, como 

análise completa de um contrato de PPP requer, poderia ser laborada com 

efetividade, eficiência, eficácia.  
 

Desta forma, a elaboração de um manual de fiscalização e controle de PPP, 

padronizaria procedimentos, orientaria os auditores sobre quais são os etapas mais 

relevantes de uma auditoria que não podem ser esquecidos, sob pena de 

comprometer toda lisura do trabalho. Ou seja, atrelada ao treinamento do corpo seu 

técnico, permitiria que AGE auxiliasse a dirimir os erros incorridos na execução 

contratual e na elaboração de Editais de licitação para PPPs, o que, 

consequentemente, aumentaria a sua eficiência, eficácia do Estado na busca por 

seus objetivos.  

 

Caso tais ferramentas tivessem sido implantadas há vários anos, as falhas 

que resultaram na não duplicação completa da Linha Verde pela Concessionária 

Litoral Norte, conforme previa o contrato, bem como, a extensão do prazo de 

exploração da rodovia (decorrente de ajuste de reequilibrio econômico financeiro) 

poderiam ser evitadas, através de recomendações por parte dos auditores, antes da 

ocorrência dos problemas. 
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3) MARCO TÉCNICO E TEÓRICO 

 

A International Organization of Supreme Audit Institutions (Intosai) aprovou 

em 2001, a edição conjunta do “Código de Ética e as Normas de Auditoria”, 

traduzido para diversas línguas, é um guia/orientador mundial das auditorias. Nesse 

documento é reforçada a idéia de que o auditor deve apresentar competências 

necessárias para desenvolver o trabalho de auditoria. 

 

Esse documento enfatiza que a norma de auditoria “ajudará o auditor a 

determinar a amplitude da sua atuação e os procedimentos que devem ser aplicados 

na auditoria”. (2001, INTOSAI). 

 

Mais ainda, estabelece que se deve adotar procedimentos/manuais para 

realização de auditorias de forma a alcançar alto grau de qualidade: (2001,INTOSAI) 

 
Capítulo 2 
2.1 Normas Gerais de Auditoria Governamental 
[...] 

2.1.2 As normas gerais de auditoria estabelecem que as EFS devem adotar 
políticas e procedimentos para: 

[...] 

(c) Elaborar manuais e outros tipos de guias e instruções escritas 

referentes à realização de auditorias (vide parágrafo 2.1.13). 

[...]           

2.1.13 As normas gerais aplicáveis às EFS estabelecem: 

As EFS devem adotar políticas e procedimentos para elaboração de 
manuais e outros tipos de guias e instruções escritas referentes à realização 

das auditorias (vide parágrafo 2.1.2c) 

 

O parágrafo seguinte explica orientações escritas como normas de auditoria. 

 

2.1.14 Para que se mantenha um alto grau de qualidade nas auditorias, é 
importante que haja comunicação com o corpo funcional por meio de 

circulares, e um manual de auditoria atualizado, no qual se estabeleçam 
as políticas, normas e práticas aplicadas pela EFS (grifos nossos). 
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Importante salientar que Entidade Fiscalizadora Superior (EFS) é definida 

como o órgão público de um Estado que exerce a suprema função de auditoria 

pública desse Estado.  
 

Desta forma, fica patente que a elaboração de manual de auditoria eleva o 

grau de qualidade das auditorias. 
 

A Instrução Normativa TCU nº 52, de 04 de julho de 2007, que subdivide 

parte da análise dos técnicos do TCU, serviu/servirá como um dos alicerces ao 

desenvolvimento do Manual de Controle e Fiscalização para as Parcerias Público-

Privadas do Estado da Bahia: Guia e Roteiro Básico da Auditoria Geral de Estado. A 

instrução apresenta cinco estágios, onde devem ser analisados pelos auditores: 

 

 As informações sobre o pronunciamento prévio e fundamentado do Ministério 

do Planejamento sobre o mérito do projeto; a autorização competente para 

abertura de procedimento licitatório; os estudos de viabilidade técnica e 

econômico-financeira do empreendimento e descrição das obras, dos 

investimentos e dos serviços a serem realizados pela Sociedade de Propósito 

Específico (SPE), no primeiro estágio; 

 os documentos pertinentes à consulta pública e ao edital e a licitação, no 

segundo estágio; 

 os dados da habilitação e declaração do licitante de conhecimento de todas 

as informações necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação, no terceiro estágio; 

 o julgamento da licitação e da consistência do fluxo de caixa relativos ao 

objeto licitado, no quarto estágio, e; 

 o ato de adjudicação do objeto licitado, a constituição da SPE e a assinatura 

do contrato, no quinto estágio. 
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Ainda no âmbito do TCU, foram realizadas pesquisas de acórdãos que tratam 

das concessões e parcerias. O que chamou a atenção foi o nível técnico dos 

profissionais e dos documentos do tribunal e a acuidade na análise dos estudos e 

editais. Ressalta-se que em todos os acórdãos foram recomendadas alterações nos 

processos em face de impropriedades detectadas o que gerou, como conseqüência, 

redução do custo dos projetos. 

 

A seguir destacam-se algumas irregularidades e recomendações do TCU3 quanto da 

fiscalização das PPPs e das concessões comuns: 

 

a) Restrição à competitividade. As normas para formação de consórcios e as 

exigências para composição do capital subscrito e integralizado da 

concessionária, previstas no edital, restringiam a competitividade do certame. 

b) Ausência de penalidades contratuais diante do descumprimento de requisitos 

operacionais. Inexistência de cláusulas específicas que contemplassem a 

aplicação de penalidades pelo não cumprimento dos requisitos operacionais 

estabelecidos para as concessões rodoviárias. 

c) Superfaturamento nos preços de insumos e investimentos. Os preços da 

proposta da Rodonorte estavam cerca de 38% acima do praticado pelo mercado, 

o que resultaria, caso houvesse a inclusão de novos investimentos nos encargos 

da concessionária (Programa de Exploração da Rodovia - PER), em acréscimo 

indevido à tarifa cobrada dos usuários. 

d) Superestimativa dos valores orçados a título de investimentos em obras e 

serviços. O TCU requereu, para a correção das inconsistências nos estudos de 

viabilidade, a aplicação de desconto sobre os preços orçados com base na 

composição de custos do Sicro, para cada estado, equivalente ao percentual 

médio de desconto obtido em contratos do DNIT, conforme tabela apresentada 

pela ANTT na revisão dos estudos de viabilidade. 

e) Utilização indevida da taxa de fiscalização. O Poder Concedente utilizou-se de 

parcela da taxa de fiscalização cobrada das concessionárias para evitar ou 

minorar os efeitos de revisões ou adequações contratuais, em prejuízo do 

melhor aparelhamento da fiscalização. 
                                                
3 As irregularidades e recomendações do TCU foram obtidas a partir dos Acórdãos e da Cartilha “O Controle Externo das 
Agências Reguladoras”, 2005. 
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f) Falta de acompanhamento dos valores e quantitativos orçados de novos 

investimentos. O ente regulador não vinha realizando o devido acompanhamento 

de obras não previstas originalmente nos encargos da concessionária, abrindo a 

possibilidade para inclusão de eventuais investimentos não realizados no PER, o 

que poderia resultar em majoração da tarifa cobrada dos usuários. 

g) Inconsistências no cálculo do IR. Foram identificados casos em que o cálculo do 

imposto de renda não observava as regras estabelecidas na legislação vigente à 

época da proposta. 

h) Inconsistências no cálculo da depreciação. Foram identificados casos em que o 

valor total depreciado não coincidia com o valor total de investimentos e 

situações em que houve modificação da metodologia de depreciação 

apresentada à época da proposta. 

i) Não apropriação das receitas acessórias em prol da modicidade tarifária. As 

receitas acessórias auferidas por algumas concessionárias não vinham sendo 

consideradas para fins de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos 

termos da Lei nº 8.987/1995.  

j) Adoção de Taxa Interna de Retorno incorreta. A transformação do fluxo de caixa, 

originalmente projetado em ano concessão para coincidir com o ano civil, 

provocou alteração indevida na rentabilidade das concessionárias por não ter 

sido mantido o prazo de duração do contrato de concessão (300 meses). 

k) Alteração de investimentos já realizados. Foram identificadas situações em que 

os totais de investimentos já realizados pela concessionária foram 

indevidamente alterados no fluxo de caixa, para fins de manter indevidamente 

inalterado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

l) Inclusão no fluxo de caixa de obras realizadas fora da rodovia. Novos 

investimentos foram alocados no fluxo de caixa, com conseqüente majoração 

das tarifas cobradas, sem que representassem benefícios diretos para os 

usuários da rodovia. 
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m) Ganhos injustificados decorrentes de alterações na configuração original da 

rodovia. As alterações na configuração original da Rodovia Presidente Dutra 

(desmembramento, criação de novas praças e instalação de cabines de 

bloqueio), sem a existência de normas específicas de regulamentação, 

implicaram a apropriação indevida de receita extracontratual pela 

concessionária, bem como a redução do risco de tráfego por ela assumido no 

processo licitatório. 

n) Indisponibilidade de informações operacionais. O ente regulador não dispunha 

de livre acesso aos registros, aos documentos e às informações relativas à 

prestação dos serviços de transporte ferroviário, contrariamente ao que dispõe 

os contratos de concessão. 

o) Falta de monitoramento do tráfego real das rodovias concedidas. O 

desconhecimento do tráfego real pedagiado por parte do ente regulador 

aumenta a assimetria de informações entre os atores da regulação e impede o 

conhecimento exato das receitas auferidas pelas concessionárias. Esse fato 

pode dificultar a verificação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em 

especial quando a concessionária pleiteia a modificação da configuração original 

da rodovia. 

p) Os estudos de tráfego devem ser realizados no prazo máximo de 18 meses 

antes da entrega do estudo de viabilidade técnica e econômica. As contagens 

atuais, nos estudos de tráfego, assim entendidas aquelas realizadas há menos 

de 18 meses, efetuadas em mais de um período do ano, devem ser realizadas 

de forma a permitir uma maior segurança nas estimativas dos volumes anuais, 

assim como possibilitar a aferição destes levantamentos com os dados históricos 

de volumes de tráfego e de sazonalidade disponíveis. 

q) Coleta de informações sobre o volume de tráfego e sazonalidade. Determinar ao 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT que colete, em 

mais de um período do ano, informações sobre o volume de tráfego e 

sazonalidade nas rodovias incluídas nos programas federais de desestatização, 

dando publicidade das contagens volumétrica e classificatória de veículos de 

forma periódica. 
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r) Apresentação de declaração do ordenador da despesa. Os ordenadores de 

despesas, considerando a previsão de ocorrência de dispêndios com o contrato, 

devem apresentar declaração de que as obrigações contraídas pela 

Administração Pública no decorrer do contrato são compatíveis com a lei de 

diretrizes orçamentárias e estão previstas na lei orçamentária anual. 

s) Compartilhamento dos ganhos econômicos com os usuários. Recomendar à 

Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A que inclua no instrumento 

convocatório cláusula relativa à revisão tarifária periódica em favor da 

modicidade tarifária, objetivando compartilhar com os usuários os ganhos 

econômicos obtidos pela concessionária, em decorrência dos seguintes fatores: 

maior eficiência ou produtividade na operação; redução dos custos dos 

financiamentos; alterações tecnológicas e modernização, expansão ou 

racionalização dos serviços. 

t) Principais elementos de projeto. Os principais elementos de projeto, assim 

entendidos, as plantas, detalhes e memórias de cálculo que caracterizam os 

itens financeiramente mais relevantes do empreendimento, as especificações 

estratégicas para a prestação dos serviços e as informações essenciais para a 

elaboração das propostas pelos concorrentes, para a demonstração da 

eficiência e economicidade da proposta. 

u) Abordagem incompleta dos aspectos ambientais. O edital era omisso quanto à 

obrigatoriedade de recuperação e de proteção do meio ambiente afetado pelas 

rodovias durante a execução contratual, inclusive quanto à responsabilidade 

pela recuperação do passivo ambiental existente no início da concessão. 

v) Revisão extraordinária da tarifa somente após o término das obras. A revisão 

deve ser realizada mediante a devida mensuração do tráfego e se configuradas 

as condições legalmente exigidas para a alteração contratual sob o fundamento 

do reequilíbrio econômico-financeiro. 

w) Pormenorização das premissas financeiras adotadas. O Tribunal determinou ao 

Ministério do Planejamento que nos futuros estudos de viabilidade de 

implantação de PPPs envolvendo rodovias federais, pormenorize as premissas 

financeiras adotadas, indicando clara e expressamente, nas planilhas eletrônicas 

pertinentes, as implicações e condicionamentos provocados por tais premissas. 



29 

 
 

x) Privilegie o uso de informações de entidades públicas. Recomendar à Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que, por ocasião das futuras 

concessões, privilegie o uso de informações primárias oriundas de entidades 

públicas ou de instituições tradicionais de pesquisa, sempre que os dados 

colimados se afigurem disponíveis por esses meios. 

 

 Cabe, também, ressaltar outras falhas detectadas pelos organismos de 

controle externo nas PPPs celebradas em outros países:4 

 

a. falta de rigor na elaboração dos estudos técnicos e econômicos, cujas 

conclusões fundamentaram a celebração das PPPs; 

b. avaliação deficiente, repartição inadequada e má gestão do risco por parte do 

Estado; 

c. deficiência de acompanhamento da execução por parte do parceiro público; 

d. falta de coordenação das entidades de controle; 

e. não redução dos valores pagos aos parceiros privados em decorrência de falhas 

detectadas nos serviços oferecidos; 

f. maior capacidade negocial do setor privado, podendo ocasionar a celebração de 

acordos desfavoráveis para o setor público; 

g. ausência de mecanismos de repartição de benefícios entre os agentes públicos 

e privados; 

h. fixação de prazos para as concessões sem levar em conta o efetivo retorno 

financeiro oferecido pelas parcerias; 

i. celebração de PPP mais por razões orçamentárias e financeiras do que visando 

obter ganhos de eficiência; 

j. realização de licitações e celebração de contratos antes da obtenção das 

respectivas licenças ambientais; 

k. não consideração de benefícios fiscais ou creditícios, como, por exemplo, a 

concessão de empréstimos subsidiados; 

l. preponderância de critérios financeiros sobre os aspectos qualitativos das 

propostas apresentadas quando das licitações; 

                                                
4 Falhas registradas nas fls. 344/345 do livro O Controle Externo das Concessões de Serviços Públicos e das 

Parcerias Público-Privadas. Benjamin Zylmer e Guilherme Henrique de La Rocque Almeida. Editora Fórum. 2ª 
Edição. 
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m. inexistência de avaliação do impacto plurianual das obrigações assumidas pelo 

setor público e de demonstração da sustentabilidade econômico-financeira das 

parcerias; 

n. rigidez excessiva dos modelos financeiros utilizados; 

o. inadequação da remuneração do agente privado ao risco por ele assumido; 

p. inadequação do ordenamento legal quanto às formas alternativas de 

financiamento; 

q. ineficácia dos sistemas de premiação e de punição no que concerne à melhoria 

da qualidade dos serviços prestados; 

r. eventuais conflitos de interesses verificados quando um mesmo grupo atua 

como parceiro, financiador e consultor financeiro; 

s. não consideração das receitas acessórias. 

 

No Brasil, existem diversos órgãos que disponibilizam manuais que tratam de 

PPP. O Tribunal de Contas de São Paulo publicou um guia básico que relata os 

aspectos gerais de uma parceria. O Governo de Minas Gerais disponibiliza o manual 

de operações do programa estadual de PPP. Neste, existe a sistemática a ser 

utilizada pelas unidades do governo mineiro na contratação de um projeto de 

parceria. Ademais, não existe uma análise sobre o controle e a fiscalização das 

parcerias já contratadas. 

 

Órgãos internacionais de controle, como a Intosai e o Tribunal de Contas de 

Portugal, disponibilizam manuais para a fiscalização dos contratos de PPP. O de 

Portugal trata das linhas de orientação e procedimentos para o desenvolvimento de 

auditorias externas de PPP. Já o da Intosai dispõe sobre as melhores praticas para 

auditoria de riscos nos contratos de PPP. Ambos enfatizam a necessidade dos 

controles prévio, concomitante e a posteriori das parcerias firmadas pela 

administração pública. 
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4) PROGNÓSTICO 

 
a) Situação Pretendida 

 

A solução pretendida é prover a Auditoria Geral do Estado da Bahia de uma 

sistemática eficaz e padronizada de fiscalização e controle dos contratos de PPP 

mediante desenvolvimento de manual de procedimento e padronização de controle e 

fiscalização de parceria publico privada elaborada por equipe interna da Auditoria 

Geral do Estado, que possa ser útil a todos os auditores da AGE, quando de sua 

auditoria. Ademais, e atrelada ao tema, ter profissionais altamente capazes e 

treinados para poder realizar, em todos os aspectos, auditoria e orientação os 

demais órgão do Poder Executivo Estadual, acerca da temática abordada. Ou seja, 

ser um órgão referencial na Bahia sobre o assunto. 

 

Conforme relatado, os objetivos específicos deste projeto foram divididos em dois 

tópicos, um relativo à elaboração de manual de fiscalização de contratos de PPP no 

âmbito da AGE, e outro para prover os serviços do órgão central de controle interno 

do poder executivo de profissionais habilitados a exercerem eficazmente suas 

funções nesta questão. 
 

Esses dois eixos apresentam os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Manual de padronização da fiscalização dos contratos de PPP: 

 Orientação dos servidores da AGE e gestores dos contratos de 

PPP, quanto a normas e procedimentos; 

 maximizar os resultados dos serviços prestados pelos parceiros 

públicos; 

 dirimir possíveis perdas ao erário, proveniente de fiscalização e 

acompanhamento de contratos mal executados; 

 maximizar o tempo e eficácia dos trabalhos da AGE; 

 aperfeiçoar os controles internos dos órgãos gestores de contratos 

de PPP. 
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b) Programa de capacitação do servidor da AGE em PPP 

 

 Maximizar o tempo e eficácia dos trabalhos da AGE; 

 dirimir possíveis perdas ao erário, proveniente de fiscalização e 

acompanhamento de contratos mal executados; 

 dotar o servidor de habilidades específicas, tais como finanças, 

análise financeira, taxa interna sobre o investimento, premissas da 

análise econômico-financeira, matriz de riscos, equilíbrio econômico 

financeiro para PPP, teoria dos jogos, jurisprudências e doutrinas 

dos contratos de PPP, etc, para conduzir os trabalhos de 

fiscalização/orientação na área de auditoria em contratos de PPP. 

 

O manual trabalha com eficiência, eficácia e os prazos de execução, tendo 

como fulcro a orientação dos auditores sobre quais são as etapas mais relevantes 

de uma auditoria, que não podem ser esquecidos, sob pena de comprometer toda 

lisura do trabalho. 

 

O treinamento dos técnicos da AGE e a elaboração do Manual de Auditoria e 

Fiscalização de contratos de PPP irão permitir que AGE auxilie a dirimir os erros 

incorridos na execução contratual e na elaboração de Editais de licitação para PPPs. 

Por exemplo, se tais ferramentas tivessem sido implantadas há vários anos, as 

falhas que resultaram na não duplicação completa da Linha Verde pela 

Concessionária Litoral Norte, conforme previa o contrato, bem como, a extensão do 

prazo de exploração da rodovia (decorrente de ajuste de reequilibro econômico 

financeiro) poderiam ser evitadas, através de recomendações por parte dos 

auditores, antes da ocorrência dos problemas. 

 

Assim, há uma evidente necessidade de treinamento e elaboração de 

manuais de fiscalização de PPP e concessão para agilizar o processo de auditoria e 

avaliação do controles setoriais. Tais medidas facilitariam a elaboração de 

recomendações relevantes aos órgãos setores de forma a melhorar seu controle, e 

por fim, a prestação de um serviço público de qualidade. 

 



33 

 
 

b) Recomendação 

 

Primeiramente, deve-se escolher a equipe profissional capaz, interessada e 

hábil com matemática financeira e auditoria, para encabeçar o projeto visando obter 

qual conhecimento deve ser fulcro para o domínio do assunto. 

 

Assim, devem-se colocar os funcionários escolhidos em cursos, seminários 

genéricos acerca do tema, de forma a torná-los capazes de identificar por conceitos 

básicos acerca do tema, dando indicativos por onde o trabalho deva começar. A 

troca de idéia entre os profissionais participantes do curso/seminário é de suma 

importância para se criar uma rede de conhecimento que alcançará sucessos mais 

efetivos e rápidos. Dessa forma, os profissionais escolhidos devem ser 

preferencialmente também dinâmicos. 

 

A segunda etapa deve ser galgada de um estudo da doutrina acerca da 

temática, de forma a ampliar o conhecimento básico aprendido durante os 

seminários. Nesta fase, uma característica marcante para a equipe deve ser a 

capacidade de buscar de conhecimento e o gosto pela pesquisa e aprendizado. 

 

A terceira etapa deve ser a elaboração, mesmo que de forma preliminar, do 

Manual de Fiscalização e Controle de Auditoria em PPP, que contemple aspectos 

básicos de uma fiscalização do órgão de controle interno, baseados na legislação e 

na incipiente experiência da equipe designada. Os manuais de PPPs de outros 

entes federais, estaduais ou internacionais deverão servir de orientação. 

 

A quarta etapa deve ser a aplicação prática deste documento num processo 

de auditoria, com o relato das dificuldades encontradas, mediante emissão de ordem 

de serviço, orientada a seguir as etapas estabelecidas no Manual. 
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A quinta etapa deve ser a elaboração de curso especifico, acerca das 

habilidades não obtidas através da doutrina, estudo, seminários, manuais, os quais o 

corpo técnico apresentou dificuldades quando da operacionalização da auditoria, 

conforme descrito na quarta etapa. Tal treinamento tem como objetivo aprofundar o 

conhecimento e alavancar o manual de auditoria inicialmente elaborado, mediante, 

dentre outros, de um estudo dirigido para sanar as dúvidas ainda persistentes da 

equipe de auditoria responsável pela elaboração do manual. 

 

A sexta etapa é a revisão do Manual com os novos conhecimentos 

alcançados com o treinamento da quinta etapa. 

 

A sétima etapa consiste na atualização semestral de assuntos acerca do 

tema, como seminários, workshop, visita ao TCU, que tratem da experiência de 

órgãos do controle interno e externo nas auditorias de PPPs. Assim como 

experiência de implantação destes modelos de contratação por todo o país. 

 

A oitava e última etapa é a atualização anual dos procedimentos de auditoria 

elencados no manual. 

  

Assim, o Manual de Fiscalização e Auditoria em PPP deverá conter uma 

introdução sobre as PPPs, os limites e questões legais, e os procedimentos, etapa a 

etapa, do que fazer a fim de deixar o profissional de auditoria apto a realizar revisões 

de planilhas da modelagem econômica financeira, verificar se as premissas 

utilizadas estão razoáveis, criar um senso crítico capaz evidenciar desvios 

contratuais que possam gerar perdas ao erário. 

 

c) Envolvidos 

 

Dentre os atores relevantes teremos o Secretário da Fazenda e a Auditora 

Geral do Estado, os quais precisam ser mobilizados a fim de dar suporte aos 

trabalhos a serem desenvolvidos, mediante a liberação de recursos financeiros para 

capacitação e disponibilidade de tempo para execução dos serviços almejados. 
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Órgãos setoriais também são vitais e precisam ser entendidos como parceiros 

a fim de que possa existir melhoria da fiscalização e, conseqüentemente, da 

qualidade dos serviços prestados Parceiros Público-Privado.  

 

A unidade de PPP do Estado da Bahia, como órgão organizador do processo 

de Parceria Público Privada, deve ser também outro parceiro nas sugestões de 

melhoria dos controles internos, bem como na sugestão de treinamento. 

 

O Tribunal de Contas da União e Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT) devem passar, mediante reuniões, rotinas, cursos e decisões dos tribunais 

sua “expertise” relativa ao controle e fiscalização destes contratos, indicando os 

problemas vivenciados em seus ramos de atuação, bem como as sugestões de qual 

a melhor forma de dirimir os riscos da administração pública. 

 

Profissionais gabaritados, altamente treinados e contratados para ministrar 

cursos a fim de passar seu conhecimento acerca da temática aos funcionários da 

AGE. 

 

Todos os parceiros acima elencados serão o alicerce na capacitação do 

quadro da AGE, para que exista uma esquematização de como controlar os 

parceiros privados de forma ao alcance do valor publico gerados pelos contratos 

firmados. 

 

d) Definição das Responsabilidades 
 

Auditora Geral do Estado da Bahia e o Secretário da Fazenda do Estado da 

Bahia necessitam disponibilizar todos os recursos financeiros necessários ao 

treinamento e capacitação da equipe técnica que irá gerir todo o processo aqui 

explicitado.  

 

A Auditora Geral do Estado da Bahia, na abertura de Ordem de Serviço 

especifica, para tratar desta temática e para a liberação do corpo técnico para os 

treinamentos, inclusive com aprovação dos cursos requisitados. 
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A equipe técnica, definida na ordem de serviço, na assunção de suas 

responsabilidades de aprendizado e busca pelo conhecimento, assimilados tanto 

mediante estudos, cursos, seminários, visitas técnicas ao TCU, ANTT, etc. 

 

e) Limitações das Recomendações 

 

Devido à demanda crescente por investimento de contratos em PPP, urge a 

necessidade de aumento do quadro de pessoal que trate exclusivamente deste 

tema, entretanto, é difícil a liberação de mais profissionais, pela Secretaria da 

Fazenda, para que este atue na Auditoria Geral do Estado. 

 

Atualmente, apenas profissionais alocados na área financeira da Secretaria 

da Fazenda apresentam interesse em atuar na AGE (pelo regimento interno, apenas 

o auditor fiscal é apto a realização de auditorias). Todavia, quando requisitada, a 

transferência de setor não é aceita sob justificativa de que o quantitativo de 

profissionais da área financeira também ser insuficiente. 

 

Assim, com o quadro de pessoal limitado, somente 25 auditores para realizar 

auditorias em todos os contratos do Poder Executivo do Estado da Bahia, é 

impossível uma verificação efetiva e sistemática de todos os contratos de PPP em 

sua plenitude. 

 
5) CRONOGRAMA E RECURSO 

 

Até a presente data, já foi elaborado a versão inicial do Manual de Controle e 

Fiscalização para as Parcerias Público-Privadas do Estado da Bahia: Guia e Roteiro 

Básico da Auditoria Geral de Estado, estudo, participação em seminários e curso 

acerca da temática.  
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Importante salientar que já foram emitidas ordens de serviços relacionadas a 

uma PPP, referente à fase pré licitatória do contrato de acompanhamento da 

fiscalização das obras da Arena Fonte Nova. A auditoria recomendou a suspensão 

da licitação em função de diversos problemas identificados, a qual foi atendida. Com 

essa ação, o orçamento inicial da licitação foi reduzido de R$ 16,8 milhões para, 

aproximadamente, R$ 9 milhões. Entretanto, este trabalho não contemplou uma 

auditoria de PPP, mas, com sua análise, pode-se ter uma dimensão dos ganhos que 

trabalhos nesta modalidade de contratação terá com a implementação deste projeto. 

 

Ainda faltam programar as etapas 4, 5, 6, 7, 8 para finalizarmos o projeto aqui 

proposto. 

A quarta etapa, a emissão de ordem de serviço para auditoria em uma PPP, 

visa a identificação das dificuldades de implementação do Manual, assim como 

identificação de quais treinamentos e capacitação adicionais são necessárias aos 

auditores da AGE. 

 

A quinta etapa prevê um treinamento a fim de desenvolver as habilidades 

técnicas dos auditores da auditoria geral do estado. Foi realizado um esboço inicial 

de quais seriam os temas do curso, que poderá ser alterado com a finalização da 

quarta etapa. 

 

O esboço de treinamento foi divido em duas partes, tendo em vistas as 

ofertas de mercado e disponibilidade dos profissionais. A primeira parte seria 

composta de 6 módulos, com carga de 48 horas seriam assim divididos: 

 

Módulo I - Conceitos básicos a para análise das concessões e Parcerias 

Público-Privadas 

  

Objetiva fornecer os aspectos básicos, jurídicos e econômicos, assim como as 

melhores práticas das Parcerias Público‐Privadas, incluindo, também, a regulação 

dos contratos e outras questões gerais de interesse da Auditoria. 
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Tópicos 

Aspectos essenciais da lei das PPP 

Estrutura econômica das PPP 

A lei de PPP, a experiência brasileira com concessões e as melhores práticas 

Obra, concessão administrativa, concessão patrocinada e concessão comum 

Cláusulas necessárias dos contratos de PPP: compartilhamento objetivo dos 

riscos, prazos máximo e mínimo, valor mínimo do contrato, etc. 

A escolha entre obra pública, concessão comum e PPP 

A viabilidade da PPP por critérios legais, quantitativos e qualitativos 

A regulação dos contratos 

Aspectos fundamentais do (re) equilíbrio econômico‐financeiro 

 

Módulo II - Compreensão dos aspectos econômico-financeiros e de 
modelagem da PPP 

 

Objetiva introduzir os conceitos básicos de análise de projetos e de fluxo de 

caixa descontado com o auxílio de um exemplo simplificado de um modelo 

financeiro. 

Tópicos 

O valor do dinheiro no tempo; 

Métodos para avaliação de projetos: NPV, TIR e Pay Back; 

Exemplo do “modelo” financeiro; 

Lucro não! Fluxo de caixa; 

Como considerar inflação. 

Risco e diversificação 

O modelo CAPM e o custo do capital próprio em projetos públicos no Brasil; 

Outros aspectos financeiros e de risco 

 

Módulo III - Riscos contratuais e reequilíbrios 

 

Objetiva analisar os riscos financeiros e os riscos contratuais, assim como o 

problema de sua locação adequada e a questão do reequilíbrio econômico‐financeiro 

de contratos. 
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Tópicos 

 

A identificação e alocação adequada dos riscos 

Riscos distribuídos no contrato (risco de demanda, de construção, risco 

cambial).  

Exemplos práticos de distribuição de riscos em PPPs 

Distribuição de riscos e equilíbrio econômico-financeiro do contrato de PPP 

Como a alocação inicial dos riscos deve ser considerada no eventual 

reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 

 

Módulo IV - Aspectos do financiamento de um projeto de PPP 

  

 Objetiva dotar o auditor de conhecimento sobre para o financiamento do 

projeto, introduzindo os elementos básicos e relevantes de Finanças e aspectos de 

sua aplicação em PPP. 

 

Tópicos 

Capital próprio e capital de terceiros 

WAAC: o custo médio ponderado do capital 

Critérios para definir a alavancagem ideal 

 

Módulo V - Aspectos do financiamento de um projeto de PPP 

 

 Objetiva discutir os aspectos fiscais que são essenciais para a compreensão 

dos diversos aspectos de uma PPP. 

 

Tópicos 

Questões fiscais da Lei de PPP e a Lei de Responsabilidade Fiscal 

PPP: dívida ou despesa de caráter continuado? 

Contabilização pela essência econômica: analogia com os critérios para a 

contabilização de leasing pelas empresas privadas. 

A Portaria nº 617 da Secretaria do Tesouro Nacional 

Questões práticas de contabilização das PPPs pelos estados. 
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Módulo VI - Análise de casos práticos e discussão de aspectos do controle de 

contratos de PPP 
 

Objetiva fomentar a discussão mediante análise de casos selecionados, tal 

como Hospital do Subúrbio, Arena Fonte Nova, Concessão da Linha Verde, 

Emissário Submarino, sob a ótica da fiscalização e controle. 

 

O custo deste curso com os 6 módulos foi estimado em R$ 48 mil, incluindo 

despesas de transportes, e alojamento dos professores, material didático (apostila 

de até 250 paginas). Não inclui instalações físicas, equipamento de informática e 

apoio, e coffe-break. Ressalta-se que a Sefaz, possui em sua estrutura, a 

universidade corporativa, não necessitando de gastos adicionais com locação de 

espaço e equipe de informática e apoio. O número de participantes deve ser definido 

pela AGE, tendo em vista que o curso seria contratado diretamente pela Sefaz. 

Sugere-se que pelo menos oito auditores, além dos coordenadores, participem deste 

treinamento. 

 

A segunda parte da capacitação, a ser implementada até março/12, seria 

voltada mais para análise financeira e econômica, crucial ao processo de auditoria, 

iniciada somente após a realização da primeira etapa, apresentaria dois módulos, 

cada um com 20 horas. Este curso é ministrado pela Fupai-MG e se adéqua as 

necessidades até aqui requisitadas. 

 

Modulo I 
 
Conteúdo: Introdução. Noções de matemática financeira. Análise de alternativas de 

investimentos: taxa mínima de atratividade, valor presente líquido, valor anual, taxa 

interna de retorno, análise incremental. Investimentos com vidas diferentes, vidas 

infinitas, restrição de capital e priorização de investimentos. Depreciação e imposto 

de renda. Análise de sensibilidade. Análise de investimentos sob condições de 

inflação. Análise da viabilidade econômica de um projeto industrial. Caso prático. 

Uso de planilha eletrônica Excel. 
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Modulo II 

Conteúdo: Considerações Sobre Critérios de Decisão; Análise de Investimento em 

Situação de Incerteza; Análise de Sensibilidade usando macros do Excel; Métodos 

Baseados na Teoria dos Jogos; Método Multicriterial de Análise Hierárquica (AHP); 

Programação Linear em Investimentos; Análise de Investimento em Situação de 

Risco; Probabilidade da Inviabilidade de Investimentos; Simulação de Monte-Carlo; 

Árvores de Decisão; Opções Reais; Determinação da Taxa Mínima de Atratividade 

pelo WACC e CAPM. 

 

O custo desta segunda parte foi estimado em R$ 2.400 da inscrição, R$ 1.600 

passagem Itajubá, Minas Gerais, R$ 1.000 de diárias por participante. Considerando 

três auditores capacitados, o custo total seria de R$ 15.000. 

 

Portanto, todos os cursos para implantação do projeto foram orçados em                 

R$ 63.000,00. 

 

A sexta etapa do projeto consiste na revisão do manual com base no 

conhecimento adquirido no treinamento da quinta etapa. 

 

O aperfeiçoamento semestral (sétima etapa), visando a atualização anual do 

manual (oitava etapa) teria custos estimados em R$ 5.000,00 anuais para cada 

funcionário. Considerando uma equipe de três auditores. A estimativa é de R$ 

15.000 semestrais. 

 

O cronograma de implantação está orientado a ordem de serviço a ser 

expedida pela Auditora Geral do Estado da Bahia, para inicio da elaboração de uma 

auditoria completa de PPP, com base no Manual de Auditoria e Fiscalização de 

Contratos de Parceria Público Privada elaborado. 

 

Portanto, o projeto de intervenção organizacional obedecerá aos seguintes 

prazos: 
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Cronograma de implantação das atividades 
2011/2012 

ATIVIDADE MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 

Etapa 4  
Auditoria de PPP com base 
no Manual Preliminar 

                 

Etapa 5  
Treinamento e ajustes do 
Manual 

                 

Etapa 6  
Revisão do Manual 

                 

 

 Ressalte-se que as etapas 1, 2 e 3, por já estarem concluídas, não 

ingressaram neste cronograma. 

 

A sétima segue orientada à manutenção semestral do conhecimento 

adquirido, mediante cursos, palestras, etc. A oitava visa à atualização anual do 

manual, caso necessária.  

 

7) CONSIDERACÕES FINAIS 

 

Os contratos de Parceria Público Privada afloram, cada vez mais, no cenário 

nacional, muito em decorrência da pouca capacidade de investimento do setor 

publico, bem como, pelo fato de focar na qualidade da prestação de serviços ao 

invés do aspecto físico e material. 

 

A materialidade dos gastos a serem efetivados (o Estado só paga após a 

disponibilização do serviço contratado) torna imperativo controle e fiscalização mais 

efetivos por parte da Administração Pública. 

 

O Estado da Bahia, na figura da Auditoria Geral do Estado, conforme orienta 

legislação, que tem por finalidade proceder à análise dos atos e fatos administrativos 

e financeiros dos órgãos, dessa forma, precisa zelar pela eficácia do controle interno 

no Poder Executivo, e conseqüentemente, pela fiscalização e orientação dos 

gestores públicos quantos às práticas de PPPs. 
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Entretanto, a AGE não apresenta quadro técnico suficientemente treinado 

para fiscalizar os contratos de PPPs, em todos os seus horizontes, principalmente 

quanto aos aspectos técnicos financeiros e de análise de premissas. 

 

Ademais, não há padronização e rotina de procedimento quando de auditorias 

em contratos de concessão e parcerias publico privadas no âmbito do estado da 

Bahia, o que pode acarretar em falhas de procedimentos de fiscalizações dos 

auditores de campo. 

 

A padronização dos procedimentos de auditoria nos contratos de PPPs, de 

forma a ensinar cada etapa de trabalho ao auditor desenvolverá mecanismos que 

auxiliem e sejam alicerces para fiscalização com efetividade dos gastos públicos.  

 

Outro aspecto que pode atrapalhar o cronograma, aqui apresentado, é o 

quantitativo reduzido de pessoal, que poderá atrasar o planejamento proposto, tendo 

em vista que existem diversas áreas da Administração Pública que necessitam, com 

urgência, da presença da Auditoria Geral do Estado. 

 

Todavia, mesmo diante das dificuldades relatadas, a equipe de trabalho 

obteve sucesso ao iniciar o projeto, aqui relatado, tendo já concluído a versão inicial 

do Manual de Controle e Fiscalização para as Parcerias Público-Privadas do Estado 

da Bahia: Guia e Roteiro Básico da Auditoria Geral de Estado, anexo ao trabalho. 
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