
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
S EC R ETA R IA DE INFRA EST RUTURA H íDRICA

DEPARTAMENTO DE OBRAS HÍDRICAS
COORDENAÇÃO GERAL DE SUPERVISÃO DE OBRAS

NOTA TÉCNICA N° 32/Z012/VOPF

Brasília. 28 de novem bro de 2012 .

Assunto: Audiência Pública . sobre obras e servi ços de
engenharia com indícios de irregularidades graves
constantes do PLOA 2013.
Programação:
I - Canal do Sertão de Alagoas - AL
11 - Macrodrenagem Tabuleiro dos Martins - AL
IH - Barragem do Rio Arraias - Arraias - TO

I - CO STRUÇÃO DO CANAL AD UTOR DO SE RTÃ O AL AGOANO - A L

Editalt2/20tO-Tt-CPLlAL

Edital 4112009-T2-CPLlAL

1. A obra do Canal do Sertão de Alagoas visa promover o uso múltiplo dos recursos
hídricos na região do sertão alagoano com água cap tada no Rio São Franci sco , especialmente no
desenvolvimento da agricul tura irrigada. abasteci mento hum ano e dessedentação animal.

2. O projeto tem início na tomada d' água j unto à represa de Moxotó. no Rio São
Francisco, e estende-se por 250 km, atravessando o sertão e o agreste de Alagoas até o mu nicípio de
Arapiraca, sendo beneficiados diretame nte 42 muni cípi os e uma pop ulação esti mada de um milh ão
de pessoas.

3. Em um prim eiro momento, o Governo do Estado de Alagoas, optou por impl ant ar a
Obra até seu ~r :~o, chegando ao município de Olho D' Água das Flores. Para o at ingime nto
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desta primeira fase de implantação, esses 150 km iniciais foram subdivid idos em cinco trechos já
licitados. .

4. O Ministério da Integração ac ionai firmou, até o momento, instrumentos com o
.Go verno do Estado de Alagoas somente para os três pri meiros trechos e para a eletrificação do
Canal Adutor do Sertão Alagoano, totalizando, aproximadamente, um bilhão de reais de recurso s da
União, relacionados a seguir:

a) Convênio n" 964/2001 (Trecho I) - Tomada d'água, Ensecadeira, Canal de aproximação.
Estação Elevatória, Linha de Recalque. Ca nais Trapezoidais e Retangulares, Comportas e
Obras Complementares, do KM O ao KM 45 , va lor aproximado de 450 mi lhõe s (União).
Executores, Construtora orberto Odebrecht e Co nstrutora Queiroz Galvão;

b) Termo de Compromisso n° 118/2009 (Trecho lI) - Canais Trapezo idais, Ca na is Retangulares.
Pontes Ca na l, Co mportas e Obras Co mpleme ntares, do KM 43 ao KM 64,7, va lor aproximado
de 250 milhões (União) . Exe cutor, Co nstruto ra Queiroz Galvão;

c) Termo de Compromisso n" 207/20 11 (T recho IIl ) - Canais Trapezoidais, Canais Retangulares.
Pontes Canal , Túnel, Comportas e Obras Co mplementa res, do KM 64,7 ao KM 77,82, valor
aproximado de 350 mi lhões (União). Executor, Construtora OAS. Ressal tamos que apesar do
Trecho III estar parando no KM 77,82, o mes mo irá até o KM 92,93;

5. O Edital 41 /2009-T2 -C PLlAL refere-se ao Trecho 4 do Canal Adutor do Sertão
A lagoano - trecho entre krn 92,93 e km 123 AO

6. O Edital 12/2010-TI -C PLlAL refere-se ao Trecho 5 do Canal Adutor do Sertão
Alagoano - trecho entre krn 123,4 e km 150 .

7. Ainda não foram firmados instrumentos de repasse de recursos federai s para os
citados Trechos 4 e 5 e ainda não foram em itidas as respectivas Ordens de Serviço pelo Governo do
Estado de Alagoas.

11 - MACRODRENAGEM NO TABULEIRO DOS MARTINS - AL p047

8. O Ministério da Integração Naciona l ce lebrou dois instrumentos de repasse. o
converuo 199/99 (processo n" 03900.00495 711999-38) e o convênio 003 /2005 (processo n"
59100.000002/2005-36), com o Governo do Estado de Alagoas por meio da Secretaria de
Infraestrutura, para a realização das obras referentes ao Contrato 01/97.

9. O convênio 199/99 foi formalizado para a dragagem de lagoas de estabili zaç ão .
construção de túneis não destrutivos ent re essas lagoas; para drenagem da área do Tabuleiro dos
Martins. Foram transferidos recursos federais da ordem de R$ 10.000.000,00. para execução do
objeto. A prestação de contas final foi aprovada por este Ministério, segundo os Pareceres Técnico c
Financeiro. Posteriormente à execução das obras do co nvê nio 199/99. foram ob servados problemas
de erosão de taludes na área de lançamento do sistema de drenagem. Segundo relatórios de auditoria
posteriores, chuvas intensas provocaram desliza me ntos que res ultaram no des moronamento da parte
final dos túneis.

10. A recornposiçao dos ta ludes na área de lançamento dos efl uentes de drenagem.
juntamente com a continuidade da execução de túne is qu e interli gariam as lagoas de estabilização
foram objeto então do co nvê nio 003 /2005. O co nvênio 003 /2 005 previa um tota l de recursos, para a
consecução de se u objeto , no va lor de R$ 5.500.000,00, sendo R$ 5.000.000,00 os rec ursos do MI e
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R$ 500.000,00 a contrapartida estadual. As duas primeiras parcelas desse convênio. que totalizam
R$ 3.410.000,00, foram transferidas respectivamente em 14/10/2005 e 15/12/2005.

11. Entretanto, indícios de irregu laridades fora m apontados pelo Tribuna l de Contas da
União, e os repasses restantes foram suspe nsos. A vigência do convênio encerrou-se em 10 de 2007,
e o Governo de Alagoas pres tou contas dos restantes transferidos. A execução física co rrespo ndente
a esses recursos, empregados na execução de parte dos túneis, não foi ace ita por este Ministério.

12. O convênio foi encaminhado para Tomada de Contas Especial, cujo relatório. de n?
38/2009, concluiu pela restituição integral do valor repassado no âmbito do convênio 003/2005.

IH - BARRAGEM DO RIO ARRAIAS - TO

13. Convênio n? 113/2007 foi firmado com o Ministério da Integração Nacional para a
execução das obras da Barragem de Arraias. .

14. O repasse de recursos para a execução do referido convênio foi paralisado por
determinação de Acórdãos do Tribunal de Contas da União.

15. O repasse de recursos federais foram suspensos e o Governo do Estado de Tocantins
foi notificado a prestar contas dos recursos rep~o .
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