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ANTT e Ministério dos Transportes
destacam benefícios da atuação do TCU
O TCU participou de debate sobre o programa
de concessões de rodovias, em audiência pública na
Câmara dos Deputados. O secretário de Fiscalização
de Desestatização, Adalberto Santos de Vasconcelos,
apresentou aos deputados as medidas adotadas pelo
Tribunal que proporcionaram melhoria no modelo
de concessão de rodovias federais e redução de
tarifas de pedágio. Durante o encontro na Comissão
de Viação e Transporte, o presidente da Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Bernardo
Figueiredo, destacou os benefícios da atuação
em parceria com o Tribunal. “O novo modelo foi
amplamente discutido com o TCU. A qualidade do
primeiro processo era outra. Os estudos sofreram
aperfeiçoamento inequívoco e profundo pela atuação
do TCU”. Atualmente na terceira etapa, o programa
de concessões de rodovias federais prevê, nessa fase,
investimento de mais de R$ 8 bilhões nas BR 040/DFMG, 381/MG e 116/MG, segundo dados do Ministério
dos Transportes. Estudos do TCU introduziram
também a possibilidade de revisão quinquenal do
contrato, segundo a remuneração da concessionária,
destacada por Figueiredo.
Outras duas modificações propostas são adequação
do serviço às necessidades dos usuários, com os riscos
dessa adequação assumidos pela concessionária,

e possibilidade de inclusão de investimentos não
previstos, considerando o impacto na tarifa.
Apesar de estar na terceira etapa de concessões, os
contratos anteriores estão sendo revistos em razão do
aperfeiçoamento feito. Segundo o secretário nacional
de Política de Transportes, Marcelo Perrupato, “os
ajustes vêm dos dois lados: dos questionamentos
do TCU e de informações que vamos captando
em audiências”.
O objetivo do Tribunal é contribuir para a
qualidade do serviço ofertado e para que o custo
transferido ao usuário, por meio do pedágio, não
seja excessivo. Um exemplo, segundo o secretário da
Sefid, é a determinação do TCU para que o tráfego
adicional no trecho da Dutra em Jacareí, no Rio de
Janeiro, fosse repassado ao usuário em redução
de tarifa.
A taxa interna de retorno (TIR), que indica o
retorno financeiro esperado para as concessionárias,
está em 8%. O diretor-presidente da concessionária
Nova Dutra, Maurício Negrão, aponta que 70% da
receita da empresa vêm do pagamento de pedágio
por caminhões, que representam menos de 10%
do tráfego.

TCU contribui para transparência de
arrecadações e repasses tributários
O secretário de Macroavaliação Governamental
do Tribunal de Contas da União, Maurício Wanderley,
participou de audiência pública na Câmara dos
Deputados para discutir o processo de arrecadação
e fiscalização de tributos por parte da União. O
deputado Júlio César (DEM-PI), integrante da
Comissão de Finanças e Tributação, solicitou o
debate para pedir maior transparência e fiscalização

nas informações que são divulgadas em relação às
quantias arrecadadas pela União e repassadas para
os Estados e municípios. De acordo com ele, alguns
dados sobre arrecadações e repasses divulgados
pela Receita Federal não são equivalentes àquelas
divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) e pela Receita Federal do Brasil (RFB), o que
acaba por “gerar desconfianças”.
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