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Atribuições
Em cumprimento ao disposto no artigo 61-A do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – CFFC aprovou o Plano Anual de Fiscalização e Controle
– PAFC para o ano de 2019, em reunião deliberativa na data de 10 de julho de 2019.
O §1º do mesmo artigo prevê a apresentação e aprovação do Relatório Anual de Fiscalização e
Controle – RAFC, que conterá as ações de fiscalização e os resultados delas decorrentes para cada exercício
de vigência do PAFC.
O PAFC 2019 previu a realização de três (03) auditorias, com auxílio do TCU, nas áreas de
infraestrutura e educação; duas (02) visitas técnicas em obras de infraestrutura rodoviária; e quatro (04) audiências públicas nas áreas de infraestrutura, saúde e segurança.
Cumpre ressaltar a colaboração do Tribunal de Contas da União e da Consultoria de Orçamento
e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados nesse importante projeto.
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RELATÓRIO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – RAFC 2019
ÁREA / OBJETO

INFRA ESTRUTURA

Concessões de
rodovias federais

AÇÕES PROPOSTAS

AÇÕES REALIZADAS

1. Requerimento de Auditoria
com o objetivo de fiscalizar a
execução de obras previstas
nos contratos de concessão de
infraestrutura rodoviária.

Os Requerimentos de nº 64 e 65, de 2019,
desta Comissão, que tratam dos itens 1
e 2, foram aprovados na reunião do dia
10 de julho. A respectivas auditorias foram autuadas no TCU, por meio do Ofício nº 96/2019/CFFC, nos processos TC
021.040/2019-2 e TC 021.042/2019-5,
e estão em implementação. O reajuste
tarifário foi também objeto do Acórdão
2246/2019-TCU-Plenário, com recomendações à ANTT.

2. Requerimento de Auditoria
com o objetivo de fiscalizar os
processos de revisão tarifária
dos contratos de concessão de
infraestrutura rodoviária.
3. Requerimento de Audiência
Pública com o objetivo de debater com os gestores públicos,
órgãos de controle e concessionários de infraestrutura rodoviária os processos de caducidade
e relicitação, bem como discutir
as ocorrências apontadas pelas
auditorias.

EDUCAÇÃO
Fundeb

4. Requerimento de Auditoria
operacional com o objetivo de
avaliar a equidade da oferta,
qualidade e transparência no
uso dos recursos da educação
básica, bem como os mecanismos de financiamento da educação pública relacionados, tendo
em vista, em especial, a oportunidade em função das discussões no Congresso Nacional a
respeito do novo Fundeb.

Foram realizadas audiências públicas sobre concessões de rodovias federais, conforme temática do item 3, nos dias 03/07
(BR-060/153/262/DF/GO/MG,
CONCEBRA) e 14/08 (BR-040, Via 040). A
audiência pública genérica proposta não
foi realizada, tendo em vista que há particularidades em cada concessão, especialmente aquelas pertencentes à 2ª Etapa de
Concessões Rodoviárias, em que foram
apontadas inexecuções contratuais de diversas ordens.
O Requerimento de nº 67/2019 CFFC
foi aprovado na reunião de 10 de julho
de 2019. O TCU, por meio do Aviso nº
438-GP/TCU, comunicou a autuação
do processo TC 021.043/2019-1. Ademais, foi encaminhado cópia do Acórdão
2240/2019-TCU-Plenário, proferido em
18 de setembro de 2019, informando as
fiscalizações realizadas sobre o Fundeb,
bem como esclarecendo que a solicitação em tela está em execução e será integralmente atendida por meio do TC
018.856/2019-5.
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INFRA ESTRUTURA

5. Requerimento de Audiência O Requerimento nº 68/2019 CFFC foi

Pública com o objetivo de debater a situação das obras de implantação da Ferrovia Transnordestina PE/CE/PI com os
Ferrovia
gestores públicos, órgãos de
controle e os concessionários
contratados.
6. Requerimento de Audiência
SAÚDE
Pública com o objetivo de debater com os gestores públicos
e os órgãos de controle o aporte
Centro de Proorçamentário federal e as ações
cessamento Final
do gestor no Novo Centro de
de ImunobiológiProcessamento de Imunobiocos de Bio Manlógicos de Bio-Manguinhos.
guinhos / RJ

INFRA ESTRUTURA

7. Requerimento de Visita Técnica com o objetivo de verificar
o estado das obras no lote 5 da
rodovia BR 116/BA (quilômetros 334,23 a 387,41) – próximo
a Feira de Santana

aprovado na reunião de 10 de julho de
2019. Reunião de trabalho da Comissão
firmou acordo de retomada desta importante obra (Piauí em 16 de agosto; CE em
16 de setembro; e Pernambuco em 22 outubro). Audiência pública foi convocada
para 04 de dezembro de 2019.
Reunião de trabalho na Presidência da
Comissão foi realizada no dia 08 de maio
de 2019, em que o Vice-Presidente da
Fiocruz, Dr. Marco Krieger, apresentou
propostas para viabilizar o Novo Centro
de Processamento Bio-Manguinhos, com
a presença de representantes do Tribunal
de Contas da União e da Consultoria de
Orçamento e Fiscalização Financeira da
Câmara dos Deputados.
O Requerimento de nº 70/2019 foi aprovado na reunião de 10 de julho de 2019. A
Visita Técnica de fiscalização foi realizada no dia 29 de agosto de 2019, conforme
relatório produzido por esta Comissão.

Obra em Rodovia
sem concessão

Deputado LEO MOTTA
Presidente da CFFC
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