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1 OBJETIVO 

Estabelecer os critérios e os procedimentos para o planejamento, a execução e a 

fiscalização de obras e reformas que implicam a necessidade de elaboração de projeto. 

2 DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 

� Resolução do CNJ no 114/2010. 

3 ORIENTAÇÕES GERAIS 

Para efeitos deste manual, a obra – termo genérico para referir-se a construções e 

reformas – é caracterizada pela necessidade da elaboração de um projeto para sua 

execução. 

A obra pode ser executada diretamente (feita pelos órgãos e entidades da Administração, 

por meios próprios) ou terceirizada (obra contratada de terceiros, sob qualquer regime de 

empreitada ou tarefa). Nesse último caso, o TJAC é responsável pela fiscalização da 

execução. 

O projeto a que se referem estas orientações gerais pode ser, por exemplo, um dos 

listados a seguir, ou a combinação de mais de um deles: 

� Arquitetônico; 

� Estrutural; 

� Elétrico; 

� Hidrossanitário; 

� Cabeamento estruturado; 
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� Climatização; e 

� Sonorização. 

4 GERENCIAR OBRAS 

4.1 Planejamento de obras 

� Gerência de Instalações (GEINS) realiza, durante o período de janeiro a agosto de 

cada ano, o levantamento e a análise das necessidades de obras para o ano seguinte; 

� Recebe da Diretoria de Gestão Estratégica, também até agosto do ano corrente, as 

informações de demandas de obras necessárias às políticas estratégicas e aos 

projetos e ações da elaboração ou revisão do planejamento estratégico do TJAC; 

� Recupera as solicitações de obras não atendidas em exercício anterior por decisão 

superior de inclusão em orçamento posterior; 

� Classifica as necessidades levantadas e recebidas sob critério de prioridade e de 

risco, da seguinte forma: 

o Prioridade 1 --> necessidades ligadas às exigências legais definidas no capítulo 

Orientações Gerais deste Manual e ao planejamento estratégico; 

o Prioridade 2 --> outras necessidades; 

o Risco 1 --> necessidades cuja não realização implique riscos à segurança dos 

entes envolvidos (usuários, magistrados e servidores); e 

o Risco 2 --> necessidades com baixo impacto de risco aos envolvidos. 

� Apura o custo total estimado para cada obra relacionada, considerando também o 

custo de projetos complementares e outros insumos, com base no Sistema Nacional 

de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAP), nas tabelas do SICRO 

do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) ou em sistema 

equivalente, cujos custos sejam comprovadamente menores; 
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� Enquadra os custos apurados nas modalidades licitatórias Convite, Tomada de Preço 

e Concorrência definidas na legislação; 

� Nos casos em que julgar pertinente, verifica preliminarmente a documentação de 

terreno ou de local de obra pretendida, a fim de certificar-se de sua regularidade e 

liberação; 

� Elabora o Plano de Obras para o exercício seguinte, considerando a classificação de 

prioridade, risco e custo de cada obra prevista para execução no próximo ano civil e 

previsão de desdobramentos para os próximos exercícios; 

� Apresenta o Plano à Diretoria de Logística e chega a um consenso quanto a eventuais 

adequações de prioridades, ajustando a versão preliminar do documento; 

� A Diretoria de Logística submete o Plano de Obras à Presidência do TJAC, que 

encaminha o plano para aprovação do Tribunal Pleno Administrativo; 

� A Gerência de Instalações consolida com a Diretoria de Logística a versão final do 

documento aprovado até o final de outubro do ano corrente; 

� Encaminha à Diretoria de Gestão Estratégica para elaboração do orçamento do ano 

seguinte; 

� A Gerência de Instalações verifica, até a data de fechamento do orçamento, as obras 

previstas no Plano anterior e não realizadas durante o período de negociação do 

orçamento; 

� Providencia as inclusões no Plano, submetendo-o a um novo ciclo de aprovação; 

� Até o final de dezembro do ano corrente, a Diretoria de Gestão Estratégica divulga a 

aprovação do orçamento e o Quadro de Desdobramento da Despesa (QDD); e 

� A Gerência de Instalações divulga o Plano de Obras no Portal do TJAC e inicia as 

ações de execução do Plano. 

4.2 Processamento das solicitações emergenciais 

� A Gerência de Instalações registra as necessidades de projetos de obras decorrentes 

de manutenções complexas realizadas nas diversas unidades do TJAC; 
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� Apura o custo total estimado da obra sob os mesmos critérios estabelecidos na 

formação do Plano de Obras; 

� Verifica no QDD a disponibilidade de recurso orçamentário que suporte a despesa; 

� Caso não haja suporte orçamentário para a despesa, submete a demanda à Diretoria 

de Logística, a quem cabe buscar a autorização de continuidade do processo de obra 

junto à Presidência do TJAC; 

� Os processos não autorizados são instruídos pela Gerência de Instalações, conforme 

a decisão de cancelamento ou arquivamento para inclusão no planejamento de obras 

de exercício posterior; 

� Os processos com despesa prevista no QDD e os processos autorizados pela 

Administração Superior são classificados em termos de prioridade, risco e custo, 

sendo inseridos no Plano de Obras em curso; 

� Em qualquer um dos casos, a Gerência de Instalações atualiza o Plano de Obras em 

função das inserções; e 

� Divulga a versão atualizada no portal do TJAC na internet. 

4.3 Execução do Plano de Obras 

� A Gerência de Instalações elabora o Mapa de Execução de Obras, promovendo sua 

atualização a cada alteração do Plano de Obras; 

� O mapa deve prever para cada obra o tempo de cinco conjuntos de atividades 

sequenciadas: 

Conjunto  Descrição  

Preparatórios Vistoria do local, análise documental de regularidade de terreno, providência de laudos 
técnicos, legais, ambientais, de solo etc. 

Projetos Elaboração de projeto de obra e complementares, além de projeto executivo e projeto básico. 

Compatibilidade Análise de projetos e compatibilização de soluções. 

Contratação Contratações de projetos e da obra, incluindo as fases licitatórias externas à Gerência de 
Manutenção e Obras. 

Execução Realização e fiscalização da obra, até a conclusão total ou de etapa no ano civil. 
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� Inicia as providências para o cumprimento do Plano de Obras, de acordo com o 

cronograma estabelecido no mapa; 

� Verifica as condições e autorizações para o início da obra, inclusive decisão contrária 

da Administração Superior, promovendo a atualização do Plano de Obras e reserva da 

eventual suspensão da execução para reavaliação e replanejamento no mesmo 

exercício ou em um próximo; 

� Nos casos em que as condições estejam completas para a execução, autua ou 

impulsiona o processo administrativo de cada obra que esteja sendo iniciada; 

� Verifica a necessidade de vistoria dos locais envolvidos nas obras planejadas; 

� Caso haja necessidade de vistoria, escala a equipe qualificada dentre o corpo de 

servidores da unidade; 

� Instrui solicitação de recursos para as vistorias e demais necessidades de 

deslocamento; 

� A equipe realiza a vistoria e elabora um relatório da situação; 

� No caso de construção em terreno novo, submete à Gerência de Bens e Materiais 

(GEMAT) o processo para a confirmação de regularidade patrimonial e desembaraço 

de terreno; 

� A Gerência de Instalações analisa o relatório e verifica a necessidade de contratação 

de laudos técnicos, sondagem etc.; 

� Nos casos em que não tenha havido vistoria, também verifica o indicativo de 

necessidade de laudos; 

� Instrui e acompanha processo administrativo de contratação dos laudos e 

procedimentos apontados; 

� Analisa os laudos e identifica os tipos de projetos adequados à necessidade; 

� Elabora ou contrata projeto arquitetônico e submete à aprovação da unidade 

diretamente interessada e de outras unidades envolvidas na obra, buscando o 

entendimento e a satisfação dos interessados, à luz das diretrizes da Instituição; 
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� Instrui o processo de contratação dos projetos complementares; 

� Analisa e compatibiliza os projetos elaborados ao projeto arquitetônico e entre si 

mesmos, determinando os ajustes necessários em cada projeto; 

� Providencia a elaboração ou contratação do projeto executivo; 

� Realiza a pesquisa de materiais e o planilhamento de obra; e 

� Elabora o cronograma físico-financeiro da obra. 

4.4 Preparação da execução e fiscalização da obra 

� Gerência de Instalações elabora a planilha de acompanhamento de Obra e inicia os 

preparativos para a execução da obra; 

� Verifica as providências logísticas, operacionais, legais e outras necessárias ao início 

das atividades, tais como: deslocamento de servidores ou atividades do TJAC, 

isolamento de área pela Prefeitura, cortes em rede elétrica, hidráulica etc.; e 

� Reúne a equipe de fiscalização e coordena a transmissão de responsabilidades de 

acordo com o Acompanhamento da Obra. 

4.5 Medição e ateste das etapas 

� Fiscal da obra realiza as medições, conforme definido na Guia de Fiscalização de 

Contratos (GFC) e na planilha Acompanhamento da Obra; 

� Caso a medição não demonstre a conclusão da obra ou etapa prevista, registra a 

inadimplência na GFC e no formulário “Acompanhamento da Obra”; 

� Verifica com o contratado a possibilidade de correção do desvio; 

� Caso não haja possibilidade de correção do desvio, sem prejuízo ao TJAC, comunica 

à Gerência de Contratação para a instauração de procedimento apuratório, 

procedendo aos registros dos resultados que impliquem alterações nas próximas 

medições; 
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� As medições julgadas adequadas são atestadas e registradas no processo de 

fiscalização e pagamento; 

� Atualiza o Acompanhamento de Obras com relação às etapas concluídas ou 

pendentes; 

� Após o ateste, recebe do contratado a nota fiscal e os demais documentos previstos 

na GFC; 

� Confere a documentação e registra no processo; 

� Encaminha à Gerência de Pagamento o processo de fiscalização e pagamento; 

� Havendo outras etapas da obra a realizar, ou seja, se o ateste for parcial, atualiza o 

formulário “Acompanhamento de Obras” e arquiva na respectiva pasta aguardando 

nova data de medição; 

� Para as medições finais, ou seja, quando a obra estiver concluída, providencia o 

encerramento do processo administrativo e entrega da obra ao usuário; e 

� Na hipótese de constatação de necessidade, não prevista no contrato ou modificada 

por superveniência de algum fator, comunica à Gerência de Contratação e negocia a 

solução ou ajuste de contrato com o fornecedor. 

5 GESTÃO DO PROCESSO 

� Gerência de Instalações (GEINS) consolida durante o mês os indicadores do processo 

nas planilhas existentes na unidade; 

� Encaminha para a Gerência de Processos (GEPRO), até o quinto dia útil de cada mês, 

o resultado consolidado dos indicadores; 

� Acompanha regularmente os indicadores para verificar tendências nas demandas e 

possibilitar o gerenciamento da equipe; 

� Realiza, a cada dois meses, Reunião de Equipe (RE) para discutir questões 

relacionadas à melhoria e à gestão do processo; 

� A RE é documentada para evidenciar a análise dos processos; e 
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� Arquiva os formulários nas respectivas pastas e realiza o controle de sua 

temporalidade. 

6 INDICADORES 

Nome Fórmula  Período de 
apuração  Fonte  

Percentual de conclusão 
de obra no prazo 

(Total de obras concluídas no prazo / Total 
de obras realizadas) x 100 Mensal Acompanhamento 

da Obra 

Percentual de 
cumprimento do Plano de 
Obras 

(Total de obras realizadas no prazo do 
Plano de Obras / Total de obras inseridas 
no Plano) x 100  

Mensal Acompanhamento 
da Obra 

Percentual de ineficácia 
do planejamento 

(Total de obras inseridas após a conclusão 
do planejamento / Total de obras 
consideradas na versão atualizada do 
planejamento) x 100 

Mensal Plano de obras 

7 REGISTROS 

Identificação  Armazenamento  Tempo de Guarda  Destinação  

Levantamento de 
necessidades de obra Pasta 5 anos Eliminação 

Plano de Obras Pasta 5 anos Eliminação 

Processo administrativo 
de obra Armário 5 anos após o 

encerramento da obra Arquivo 

Mapa de Execução de 
Obra Pasta 5 anos Eliminação 

Acompanhamento de 
Obra Pasta 5 anos Eliminação 

8 ANEXOS 

� Anexo 1: Fluxograma do processo de obras. 
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