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Apresentação 

Esta publicação integra uma série de sumários executivos que objetivam fortalecer 
o controle social por meio da divulgação, para órgãos governamentais, 
parlamentares, auditores, sociedade civil organizada e público em geral, dos 
resultados das auditorias operacionais realizadas pelo Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia. 

Tais auditorias abordam o desempenho da gestão pública em programas de 
governo, procedendo a uma análise qualitativa do gasto público. Assim, os sumários 
ora publicados apresentam, resumidamente, aspectos relevantes das auditorias 
realizadas e propõem melhorias à execução dos programas, em uma tentativa 
de se ampliar a transparência dos resultados obtidos na implementação das ações 
governamentais. 

A presente edição contempla as principais informações sobre a auditoria realizada 
pela 6Q Coordenadoria de Controle Externo no Programa Atendimento ao 
Cidadão: Foco na Qualidade, no que se refere à Ação Operacionalização de 
Unidade de Atendimento ao Cidadão, de responsabilidade da Superintendência 
de Atendimento ao Cidadão, órgão em regime especial vinculado à Secretaria da 
Administração do Estado da Bahia (SAEB). O respectivo Processo (TCEI 
00081912007) foi apreciado em Sessão Plenária de 09/1012007, sob a relatoria 
do Conselheiro Manoel Castro, cujo resultado da auditoria, na íntegra, e a versão 
eletrônica deste Sumário poderão ser acessados através do site www.tce.ba.gov.br. 

Antonio Honorato de Castro Neto 
Conselheiro Presidente 
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A\'aliaçJo da AçJo OperaciollalizaçJo dc Unidade de AtClldinlclllo ao Cid.dJo 

A Ação Operacionalização de Unidade de Atendimento ao Cidadão tem por 
objetivo assegurar as condições necessárias ao pleno funcionamento dos Postos 
de Serviço de Atendimento ao Cidadão, com vistas a garantir a presteza nos 
serviços públicos. No âmbito do sistema orçamentário do Estado da Bahia, 
equivale à Ação 2876, que integra o Programa 235 - Atendimento ao Cidadão: 
Foco na Qualidade. 

De acordo com o PPA 200412007, o referido Programa está inserido na estratégia 
"Gestão Solidária e Governo Competente", cuja implementação visa à 
desburocratização da administração pública, tendo como marca uma atuação 
pró-ativa e modernizante, através de uma estrutura administrativa ágil, enxuta e 
flexível. 

o Programa Atendimento ao Cidadão: Foco na Qualidade adota o Serviço de 
Atendimento ao Cidadão ( SAC) como referência de qualidade, tendo como 
objetivo "garantir um atendimento de qualidade, ágil e confiável aos cidadãos", 
devendo as suas ações possuírem as marcas da eficiência, agilidade e confiabilidade. 

o modelo de atendimento do SAC consiste na reunião, em um único espaço, da 
prestação de serviços de vários órgãos e entidades das esferas federal, estadual e 
municipal. 

Atualmente, a rede SAC conta com 25 postos fixos, sendo 8 na capital e 17 no 
interior, e duas unidades móveis, denominadas de SAC Móvel, que têm por 
objetivo expandir e facilitar o acesso das comunidades mais carentes aos serviços 
públicos. 

As relações de responsabilidade foram formalizadas através de Convênio de 
Cooperação Associa tiva, assinado entre o Estado da Bahia/SAEB, com a 
interveniência da Superintendência de Atendimento ao Cidadão, secretarias de 
estado, Tribunal de Justiça, Município de Salvador e demais órgãos e unidades 
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prestadoras de serviços públicos, objetivando viabilizar a operacionalização, 
funcionamento e manutenção dos postos fixos e móveis do SAC. 

A Superintendência de Atendimento ao Cidadão, órgão em regime especial 
vinculado à Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB), é a 
responsável pela execução da Ação, que tem como público-alvo o cidadão, 
beneficiário da prestação qualificada de serviço, abrangendo a eficiência, agilidade 
e confiabilidade na sua presteza. 

Recursos alocados à Ação 

o quadro a seguir demonstra os valores previstos e executados na Ação 2876 -
Operacionalização de Unidade de Atendimento ao Cidadão. 

Quadro 01 - Execução Orçamentária e Financeira 

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais, Contábeis e Finallceiras (ICF). 

Com vistas a demonstrar as despesas mais significativas no exercício de 2006, 
relativas à operacionalização dos postos de atendimento, apresenta-se, no gráfico 
a seguir, o detalhamento por elemento de despesa: 
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AVdliação da Ação Operdciollalização de Unidade de Atendimento ao Cidadão 

Gráfico 01 - Despesas por Elemento - E xercício de 2006 
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FOllte: Sistema de Informações Gerenciais, Contábeis e Financeiras (ICF). 

Como se observa, os gastos com pessoal e serviços de terceiros foram os mais 
significativos, representando 90,57% da despesa total da Ação 2876, no exercício 
de 2006. 

o que o TCE avaliou 

o principal objetivo desta auditoria operacional foi avaliar em que medida a 
gestão da Superintendência de Atendimento ao Cidadão tem contribuído para 
otimizar o modelo operacional vigente, especificamente no que diz respeito à 
redução dos custos e à adequação dos critérios de avaliação da qualidade dos 
serviços prestados. Nesse sentido, foram formuladas as seguintes questões: 

1) Em que medida o modelo de pessoal adotado pela Superintendência de 
Atendimento ao Cidadão assegura a manutenção do conhecimento (know how) 
adquirido pelo corpo técnico na InstituiçãO, decorrente da experiência, dos 
investimentos e capacitações promovidas pelo Estado, considerando a mudança 
de gestão institucional ou governamental? 
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2) Em que medida os custos operacionais vêm sendo efeüvamente monüorados 
pela administração da Superintendência de Atendimento ao Cidadão, 
objetivando serem otimizados, através da adoção de modelos operacionais e 
práticas gerenciais favoráveis ao Estado? 

2,1) Em que medida os custos operacionais do SAC vêm sendo efetivamente 
monitorados com base em indicadores validados e confiáveis, através 
dos quais seja possível a afeúção do alcance dos resultados previstos? 

2.2) Em que medida os custos com locações de imóveis para instalação dos 
Postos SAC estão compatíveis com os custos das demais unidades da 
Federação? 

3) Em que medida os critérios adotados pela Superintendência de Atendimento 
ao Cidadão são suficientes e satisfatórios à avaliação da operacionalização das 
atividades do SAC, quanto aos aspectos da eficiência, eficácia e economicidade? 

Por que foi avalIado 

No PPA 200412007, O Governo do Estado da Bahia ressaltou o papel relevante 
que a qualidade dos serviços públicos tem na estratégia de desenvolvimento 
traçada para o Estado. O propósito de qualificar os serviços guarda estreita 
relação com o conceito de cidadania que permeia todas as ações previstas no 
PPA. O SAC insere-se nesse contexto, considerando que seu objetivo principal é 
justamente a melhoria da qualidade na prestação dos serviços públkos, com 
foco no cidadão. 

Como se desenvolveu o trabalho 

A auditoria operacional foi executada pela 6º Coordenadoria de Controle 
Externo, no período de 05/07/2006 a 28/02/2007, por uma equipe 
multidisciplinar de cinco técnicos (dois administradores, dois contadores e um 
turismólogo), e contou com suporte metodológico e estatístico de consultores, 
além da colaboração de acadêmicos que se fizeram presentes em painéis de 
referência, oportunidades em que apresentaram sugestões para aperfeiçoar o 
planejamento e as recomendações. O período objeto da auditoria abrangeu o 
exercício de 2005 e o 1 ~ semestre de 2006. 
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A metodologia utilizada consistiu em pesquisas bibliográfica e documental e em 
levantamentos dos tipos censitário e amostraI. As pesquisas bibliográfica e 
documental foram empregadas, principalmente, na fase de elaboração da Matriz 
de Planejamento e durante a elaboração do Relatório Final de auditoria. O censo 
permitiu levantar as informações sobre o SAC, disponíveis em fontes secundárias 
de dados. Por fim, o levantamento amostrai (sltrl'ry) foi empregado para coletar 
informações qualitativas e quantitativas relacionadas com as questões de auditoria 
previamente identificadas na Matriz de Planejamento. 

Na fase da execução foram constituídas duas sub-equipes, com dois técnicos 
cada, objetivando a realização dos trabalhos de campo em oito municípios da 
Bahia, contemplando cinco diferentes regiões econômicas do Estado. 

A equipe de auditoria visitou, no período de 06 a 14/1112006, conforme mapa 
seguinte, 12 postos de atendimento localizados nos municípios de Alagoinhas, 
Candeias, Ilhéus, Jequié, Salvador (Boca do Rio, Cajazeiras, Comércio, Estação 
de Transbordo, Iguatemi), Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim e Vitória 
da Conquista, levantando informações junto a 417 usuários dos serviços, 12 
gerentes dos postos, 47 atendentes dos órgãos parceiros, bem como realizando 
entrevistas com os 3 coordenadores dos postos, lotados no SAC. 

Mapa 01 - Municípios Visitados 

.,, _.... 
~ 

"_., 
• 

.' 
..,. 

) 
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Cabe registrar que, durante a fase de execução, também foram realizadas visitas 
in loco às centrais de atendimento integrado dos Estados de Goiás e São Paulo, 
denominadas de Vapt-Vupt e Pouputempo, respectivamente, a fim de verificar e 
obter informações acerca de boas práticas operacionais, administrativas e 
financeiras na prestação do serviço, preponderantemente quanto à sistemática 
de contratação de pessoal e de administração de custos. 

Objetivando alcançar maior abrangência no que se refere à identificação de 
utilização de boas práticas, foram enviados questionários a vinte centrais estaduais 
de atendimento I integrado, envolvendo aspectos como: percentual de postos 
instalados em imóveis alugados, frente ao total de postos; percentual de postos 
instalados em shopping (enters; custo do m2 de aluguel de imóveis localizados em 
shopping (enters e em demais tipos de instalações; e custo individual de funcionário 
terceirizado, estagiário e demais vínculos contratuais. 

Vulnerabilidade na manutenção do conhecimento adquirido pelo corpo 
técmco 

O modelo de contratação de pessoal adotado para os postos de atendimento 
do SAC, desde a sua criação, tem se baseado em uma multiplicidade de regimes 
contratuais. Do total de 2.586 funcionários existentes em 2006, 800 são 
terceirizados, contratados através de empresa privada, representando 31%, 951 
são contratados através do REDA, representando 37%, e 835 têm vínculo 
permanente com o Estado, representando 32%. A participação de funcionários 
públicos efetivos restringe-se, principalmente, aos cargos de direção, ou seja, 
gerência e subgerências das unidades. 

I 	Alagoas, Amapá, Amazonas, Cea rá, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Non e, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Espíri to Santo e Distri to Federal. 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 



Especificamente na Superintendência, dos 83 funcionários lotados nas suas diversas 
diretorias, 76 foram nomeados para cargos comissionados, correspondendo a 
92%, e não têm vínculo permanente com o Estado. 

Potencialmente, a inexistência de vínculo permanente com o Estado e a 
conseqüente rotatividade de pessoal pode acarretar a perda do conhecimento 
adquirido, e, conseqüentemente, redundar em "solução de continuidade" do 
gerenciamento estratégico e operacional da Superintendência, bem como na 
diminuição da qualidade dos serviços prestados nos postos. 

Além disso, uma reconstituição do quadro de pessoal requereria a capacitação 
dos novos funcionários, qualquer que fosse a natureza do vínculo contratual 
através do qual viessem a ser preenchidas as vagas, o que demandaria tempo e 
custo financeiro para o Estado. 

Dessa forma, a Auditoria constatou que, além das implicações legais, o nlodelo 
de pessoal adotado para o SAC não assegura a manutenção, na Instituição, do 
conhecimento adquirido pelo corpo técnico, ao mesmo tempo em que se 
caracteriza como uma "gestão de alto risco potencial" na administração de pessoal, 
considerando os eventuais prejuízos financeiros (capacitação, dentre outros) e 
operacionais, podendo colocar em risco a credibilidade de um serviço público 
consolidado e bem conceituado perante a população. 

Insuficiência no monitoramento e na avaliação dos serviços prestados 

A Superintendência de Atendimento ao Cidadão tem por finalidade regimental, 
dentre outras, planejar, promover, coordenar, acompanhar e avaliar a prestação 
de serviços públicos estaduais, buscando a satisfação do cidadão. Para a 
consecução destas finalidades, foram elaborados procedimentos e documentos 
acerca das atividades inerentes à direção e ao controle da organização, foca dos 
na qualidade, consubstanciados no Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). 

São peças integrantes do referido Sistema os seguintes documentos: Manual da 
Qualidade, Procedimentos da Qualidade, Manual de Procedimentos das Unidades 
de Serviço e Registros da Qualidade, elaborados em conformidade com os 
requisitos da Norma ISO 9001:2000. 
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Consoante procedimentos e normas constantes do SGQ a Superintendência de 
Atendimento ao Cidadão realiza a avaliação da qualidade da prestação dos 
serviços com base em pesquisa de satisfação do cidadão. 

Não obstante o amplo conjunto de variáveis que compõem as atividades de 
atendimento ao público, não foi identificado instrumento gerencial efetivo de 
aferição da eficiência, eficácia e economicidade que não a referida pesquisa, 
especificamente quanto à qualidade dos serviços prestados. 

Essa situação tem como conseqüências principais: 

• prejuízo da análise do comportamento operacional, e seus efeitos, na execução 
do atendimento ao cidadão; 

• restrição da avaliação da qualidade dos serviços prestados, cujo resultado não 
reflete a plenitude do sistema de atendimento, considerando as demais variáveis 
a serem monitoradas e racionalizadas, visando à necessária otimização da 
relação "custo x benefício"; 

• dificuldade de compreensão 	da interrelação das lógicas da instituição, do 
atendente e do cidadão; 

• prejuízo do diagnóstico dos fatores que sinalizam os entraves que interferem 
na qualidade do atendimento, a ser construído com base em dados e 
informações sistematizados e provenientes de indicadores validados como: 
tempo de espera, reclamações dos usuários, erros, repetição dos trabalhos, 
dentre outros. 

o aprimoramento da qualidade deve ser constante, fundamentada não somente 
nos índices de satisfação dos usuários, como também na economicidade, eficiência 
e eficácia, cabendo ao gestor modernizar as práticas, através da integração dos 
processos de gestão da qualidade e de administração dos custos, permitindo o 
atingimento de metas de forma satisfatória e eficiente. 

Insuficiência do acompanhamento dos custos operacionais 

o modelo operacional adotado para a Superintendência de Atendimento ao 
Cidadão, desde a sua concepção, prioriza a qualidade do atendimento ao cidadão, 
em detrimento da otiúlização dos custos envolvidos na consecução das atividades. 
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Em decorrência desse fato, não existem: estudos e análises sistemáticos dos custos 
operacionais, incluindo os relativos a pessoal; diagnósticos de causa e fixação de 
planos de ação direcionados a corrigir tendências operacionais indesejadas, 
identificadas a partir da análise de séries históricas mensais/anuais; e estudos 
comparativos em relação aos custos operacionais dos demais estados da 
Federação que possuem serviço similar ao do SAC/Bahia. 

Não obstante o Manual da Qualidade, o Planejamento Estratégico da SAEB/ 
SAC e o Plano de Ação da Superintendência de Atendimento estabelecerem 
indicadores de qualidade, observa-se a incipiência quantitativa de indicadores de 
aferição de custos, com o objetivo de permitir o efetivo monitoramento dos 
custos operacionais do SAC 

Dentre os custos operacionais do SAC, o relativo a locação de imóveis constitui 
parcela expressiva, tendo representado a média de, aproximadamente, 15% do 
total das despesas operacionais dos exercícios de 2005 e 2006. Tal expressividade 
deve-se, em parte, ao fato de a escolha para a instalação física dos postos incidir, 
basicamente, em shopping cen/ers com boa estrutura, localizados em áreas centrais 
e com grande afluxo de pessoas, nas quais, por conseqüência, o valor do metro 
quadrado do aluguel é reconhecidamente elevado. 

o resultado da pesquisa realizada por esta Auditoria sinaliza a indispensabilidade 
de realização de estudos comparativos de custos operacionais e modelos 
gerenciais com as demais centrais de atendimento, com vistas a viabilizar o 
estabelecimento de parâmetros fundamentais à criação de indicadores de 
balizamento da compatibilidade dos custos do SAC com os praticados no 
mercado imobiliário baiano e nacional. 

Considerando a relevância dos custos em análise - aluguel de imóveis para 
instalação dos postos de atendimento - tal fragilização de controle poderá resultar 
em prejuízo financeiro ao Estado, influindo, diretamente, na relação "custo x 
benefício" dos serviços prestados pelo SAC 

Ademais, conforme será mencionado adiante, o estágio incipiente de 
implementação dos sistemas informatizados desenvolvidos para o controle e 
acompanhamento das atividades do SAC concorre, conjuntamente com as demais 
situações descritas, para a fragili zação da capacidade de mensuração e 
monitoramento dos custos operacionais do SAC 
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Assim, a Auditoria concluiu que os custos operacionais do SAC não vêm sendo 
efetivamente monitorados, uma vez que foi detectada a incipiência de instrumentos 
gerenciais que permitam a avaliação e o acompanhamento dos referidos custos, 
além de não existirem indicadores validados e confiáveis, através dos quais seja 
possível a aferição instrumentalizada e sistemática do alcance dos resultados 
previstos, bem como a identificação e adoção de modelos operacionais e práticas 
gerenciais mais favoráveis ao Estado. 

Descumprimento de procedimentos estabelecidos através do Sistema de 
Gestão da Qualidade (SGQ) 

Conforme mencionado anteriormente, a Superintendência de Atendimento ao 
Cidadão, com vistas a dar cumprimento às suas competências regimentais, 
elaborou procedimentos e documentos acerca das atividades inerentes à direção 
e ao controle da organização, focados na qualidade, consubstanciados no Sistema 
de Gestão da Qualidade (SGQ). 

Entretanto, das análises realizadas, cabem os comentários a seguir apresentados. 

a) Não-realização de avaliação da satisfação do funcionário 

De acordo com as normas adotadas, foi estabelecida a necessidade de, anualmente, 
ser procedida pesquisa dirigida, aplicada a todos os funcionários ativos da 
Superintendência e dos postos de atendimento (Procedimento PQ - 7.08 
Avaliação da Satisfação do Funcionário), com o objetivo de conhecer o grau de 
satisfação dos funcionários. 

Entretanto, consoante informações obtidas, apenas no exercício de 2004 foi 
procedida a referida pesquisa, tendo sido informado que a realização do 
procedimento está condicionada à finalização do Programa "Posso Ajudar?", 
implementado pela área de Recursos Humanos da Superintendência. 

A ausência de avaliações dessa natureza impacta na identificação das dificuldades 
enfrentadas pelos funcionários, no desempenho dos trabalhos, impossibilitando 
que a Superintendência atue na solução ou diminuição dos problemas que afetam 
a qualidade dos serviços prestados ao cidadão. 
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Avalidção da Ação Operacionalização de Unidade de Atendilllemo ao Cidadão 

b) Implantação incipiente de sistema de acompanhamento da prestação 
dos serviços 

Ainda de acordo com o estabelecido no Manual de Qualidade do SGQ (Item 7 
- Realização do Produto), são etapas do atendimento: a Produção e o 
Fornecimento de Serviços. 

Para essas etapas, a Superintendência prevê viabilizar os controles através do 
Sistema de Gestão e Comunicação Interativa (SAC Fácil), havendo, também, 
previsão de utilizá-lo para o Procedimento Gerenciamento do Fluxo de Usuários 
(PO 5.02). 

Dentre os principais objetivos do SAC Fácil, encontram-se os de: gerenciar as 
filas; controlar o desempenho dos atendentes; avaliar o tempo de atendimento 
gasto em cada processo; registrar o tempo de espera para o atendimento; emitir 
estatísticas de atendimento; redistribuir os recursos de máquina e o pessoal de 
acordo com o fluxo de atendimento; fornecer informações sobre os serviços, 
documentação necessária e horários de atendimento; agendar o horário de 
atendimento de maior conveniência para o usuário até o limite de cinco dias 
úteis. 

Atualmente, o Sistema está implantado nos postos da Barra, Iguatemi, Boca do 
Rio e Comércio, para os serviços de maior demanda (dentre eles a emissão de 
carteira de identidade/SSP, o seguro desemprego/SETRAS e a habilitação/ 
DETRAN), alcançando apenas 16% do total dos postos. Se considerada a 
totalidade dos serviços oferecidos, que ultrapassa os 600, a representatividade 
torna-se ainda menor. 

Não obstante a gama de recursos e informações oferecidos por esse Sistema, o 
mesmo não foi implementado de forma efetiva e plena, como ferramenta 
facilitadora na tomada de decisão, refletindo a falta de priorização no 
estabelecimento de mecanismos de gerenciamento operacional sistemático das 
atividades inerentes ao SAC. 

Considerando a dimensão do SAC, em termos do volume de atendimentos 
prestados, a utilização de sistemas de gestão é de fundamental importância, de 
forma a permitir a organização do fluxo do atendimento, a supervisão em tempo 
real, a otimização de controles estatísticos, o controle da produtividade e o 
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favorecimento de ações pró-ativas, bem como a apuração e avaliação dos 
resultados e a identificação das deficiências e falhas na prestação dos serviços. 

Ademais, a não-implementação efetiva do SAC Fácil, com os seus controles, 
significa a não-observância às normas estabelecidas através do SGQ 

c) Não-implantação do Sistema de Ava liação de Desempenho 
Institucional (SADI) 

São também definidas como etapas do atendimento, segundo o Manual de 
Qualidade do SGQ (Item 7 - Realização do Produto), o Monitoramento e a 
Avaliação dos Serviços. Já o item 8.2 do referido Manual trata de como medir e 
monitorar o processo de atendimento ao cidadão para que possa ser verificado 
se os requisitos planejados estão sendo cumpridos. 

Para tanto, a Superintendência pretende utilizar o Sistema de Avaliação de 
Desempenho Institucional (SADI), que tem como objetivos principais: identificar 
indicadores de qualidade e produtividade que permitam a avaliação de 
desempenho dos postos de atendimento; definir padrões para a comparação 
com os indicadores de qualidade e produtividade; fixar metas de qualidade e 
produtividade a serem alcançadas pelos postos de atendimento; estabelecer critérios 
para auditoria da qualidade dos indicadores; propor programas de melhoria, 
decorrentes do acompanhamento e da análise dos resultados obtidos através 
dos indicadores de qualidade e produtividade. 

Não obstante o SADI ter sido desenvolvido, a sua utilização está condicionada à 
implementação do SAC Fácil nos demais postos e para os demais serviços. 

A não-implementação do referido Sistema, além de representar um 
descumprimento ao quanto estabelecido nas normas aplicáveis, impossibilita o 
adequado controle e acompanhamento das ações do SAC, importantes para 
determinar oportunidades de melhoria e aperfeiçoamento, visando maior 
eficiência e menor custo no processo de gestão da qualidade. 

Ressalte-se, além disso, a importância da definição, determinação e implantação 
de indicadores de desempenho, de forma a possibilitar a adequada gestão, a 
exemplo de como alocar e gerenciar os recursos humanos e financeiros de forma 
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integrada e coesa e utilizar mecanismos operacionais que garantam a qualidade 
do serviço prestado a baixo custo. 

Deficiências operacionais nos postos de atendiInento 

Como resultado das entrevistas realizadas com os gerentes e os prepostos dos 
órgãos parceiros dos postos SAC da Boca do Rio, Comércio, Iguatemi, Ilhéus, 
Jequié, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista, foram 
apontados entraves operacionais que comprometem a qualidade dos serviços 
prestados à população. Dentre os problemas citados, em função de sua natureza 
e da freqüência em que se repetiram, destacaram-se: 

• manutenção deficiente do ar-condicionado; 
• 	espaço físico dos postos incompatível com a demanda de atendimentos; 
• interrupções freqüentes na rede de comunicação e baixa velocidade!capacidade 

de transmissão dos dados; 
• dificuldade 	de operacionalização da manutenção dos equipamentos de 

informática dos postos do interior, haja vista a centralização do atendimento 
em Salvador; 

• divulgação insuficiente dos serviços disponibilizados pelo SAC no âmbito de 
atuação do Posto de Atendimento (unidades de Santo Antônio de Jesus e 
Jequié); 

• 	espaço físico do SAC empresarial desproporcional em relação aos demais 
órgãos; 

• capacidade 	de atendimento inferior à demanda (DETRAN, SAJ, SSP e 
INFOCENTRO); 

• insuficiência da cota diária disponibilizada pela SSP para emissão de RG; e 
• distribuição de senhas e seu controle realizados manualmente. 
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Com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento do modelo do SAC, 
foram propostas as seguintes recomendações: 

Quanto ao modelo de pessoal: 

• 	 estudar a possibilidade de que o quadro de pessoal seja composto, 
preponderantemente, por cargos de provimento permanente; 

• avaliar, como alternativa para substituição do modelo atual, a possibilidade de 
relocação de servidores de outros órgãos, que receberiam gratificação criada 
por lei, em complemento ao salário pago pela instituição de origem, cujo 
critério para a sua concessão seria o nível de satisfação do usuário em relação 
ao serviço que foi prestado; 

• considerar modelo 	de quadro de pessoal através da cessão de servidores 
municipais, cabendo ao Estado a capacitação correspondente, bem como o 
pagamento da gratificação em complemento ao salário pago pelo Município; 
e 

• avaliar a possibilidade de promover medidas junto aos órgãos governamentais, 
no sentido de viabilizar mudanças na legislação do Estado da Bahia, com 
vistas à criação do emprego público na administração direta, como alternativa 
para a substituição do modelo atual do SAC, o que possibilitaria maior 
flexibilidade na relação de trabalho, a exemplo do que ocorre com a 
administração pública federal, a partir da edição da Lei n~ 9.962/00, uma vez 
que o regime jurídico único dos servidores públicos deixou de ser obrigatório, 
por força da redação atual do art. 37 da Constituição Federal. 

Quanto ao monitoramento dos custos operacionais: 

• realizar estudos que demonstrem 	a viabilidade econômico-financeira da 
manutenção do modelo operacional e de pessoal; 

• realizar estudos comparativos dos modelos gerenciais e custos operacionais do 
SAC/Bahia, em relação aos dos demais estados da Federação; 
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• buscar alternativas para redução dos custos operacionais como a revisão dos 
contratos de locação dos imóveis, locação de área para iniciativa privada (caixas 
eletrônicos e prestação de serviços de apoio), parcerias com os municípios, 
venda de espaço publicitário, patrocínio, entre outras; 

• estabelecer padrões e referenciais de custo que norteiem a fixação 	de metas a 
serem alcançadas; 

• desenvolver, implantar e implementar indicadores, através dos quais seja possível 
o monitoramento sistemático das operações e custos do SAC; 

• realizar estudos comparativos entre modelo/lógica de localização física dos 
postos SAC/Bahia com os das demais centrais estaduais de atendimento; 

• realizar estudos comparativos entre 	os custos de aluguel dos postos SACI 
Bahia com os das demais centrais estaduais de atendimento; 

• avaliar a possibilidade de negociação dos valores dos aluguéis, considerando, 
até mesmo, a possibilidade de rescisão dos contratos com os locatários atuais, 
em caso de insucesso nas negociações; 

• avaliar a possibilidade de relocação dos postos para outros imóveis privados 
ou do próprio Estado; 

• avaliar a possibilidade de firmar convênios com prefeituras para a cessão de 
imóveis municipais; e 

• avaliar a possibilidade de construção dos postos pelo Estado ou em parceria 
com entidades privadas. 

Quanto à sistemática de monitoramento e avaliação: 

• realizar análise de comportamento operacional e de seus efeitos na execução 
do atendimento ao cidadão, objetivando avaliar também os aspectos de 
eficiência e economicidade, viabilizando a identificação e solução dos problemas 
que interferem na qualidade do atendimento ao cidadão, bem como na eficiência 
e economicidade das operações; 

• implantar o SAC Fácil em 	todos os postos SAC, de forma a abranger a 
completude dos serviços disponibilizados ao cidadão, possibilitando a 
implementação do SADI, com vistas a aprimorar a gestão da qualidade, com 
garantia de tomada de decisões coerentes e embasadas em dados sistêmicos, 
para assegurar a qualidade e sustentabilidade do serviço prestado; e 

• implantação efetiva de instrumentos de avaliação e monitoramento sistemáticos 
da qualidade dos serviços prestados. 
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Espera-se que a implementação das recomendações propostas possa contribuir 
para o aperfeiçoamento e a otimização do SAC, seja através de mudanças nos 
modelos de pessoal, de monitoramento dos custos operacionais, sobretudo de 
pessoal e locação de imóveis, por constituírem parcelas expressivas da despesa 
da Unidade, ou através da implantação efetiva de instrumentos de avaliação e 
monitoramento sistemáticos da qualidade dos serviços prestados. 

Para que o modelo de atendimento integrado do SAC se mantenha como 
paradigma de qualidade na prestação de serviços públicos é importante o 
aprimoramento permanente do projeto, buscando continuamente padrões de 
excelência no atendimento. Dentro deste contexto, é que a Auditoria propôs 
recomendações em áreas que certamente são um desafio para a consolidação do 
modelo do SAC, como as questões dos custos, de gestão de pessoal, bem como 
da efetivação de instrumentos que mensurem o desempenho e quantifiquem os 
resultados. 
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Processo TCEJ00081912007 - Auditoria Operacional 
Programa Auditado: 235 - Atendimento ao Cidadão: Foco na Qualidade 
Ação: Operacionalização de Unidade de Atendimento ao 

Cidadão 
Vinculação: Secretaria da Administração do Estado da Bahia - SAEB 
Período: 2005 e 1!! semestre de 2006 
Órgão Executor: Superintendência de Atendimento ao Cidadão - SAC 
Natureza Jurídica: Órgão em Regime Especial vinculado à SAEB 
Responsável: Cristiane Carneiro de Campos Costa 
Relator: Cons. Manoel Castro 

RESOLUÇÃO N.o 96/2007 

EMENTA: 

"Auditoria operacional realizada no Programa de Aten
dimento ao Cidadão: Foco na Qualidade, executado pela 
Superintendência de Atendimento ao Cidadão, Órgão em 
Regime Especial vinculado à Secretaria da Administra
ção do Estado da Bahia - SAEB. Ocorrências significa
tivas, cientificadas à gestora, que prestou esclarecimentos. 
Recomendações. Envio de cópia do relatório ao gestor 
da entidade envolvida para conhecimento das recomen
dações e adoção de providências, e ao titular da SAEB, 
para conhecimento. Juntada de cópia da auditoria e des
ta ResoluçãO aos autos de Prestação de Contas do SAC, 
correspondentes aos exercícios auditados. Decisão não 

f\'unall1me" . 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 25 



,)ullIário becuti\'o 

Vistos, etc., 

Considerando haver a 6º Coordenadoria de Controle Externo deste Tribunal de 
Contas realizado Auditoria Operacional na Superintendência de Atendimento 
ao Cidadão - SAC, Órgão em Regime Especial vinculado à Secretaria de 
Administração do Estado da Bahia, no período de 2005 e 1! semestre de 2006, 
tendo por objetivo "avaliar em que medida a gestão da Superintendência de 
Atendimento ao Cidadão, especificamente no que diz respeito à redução dos 
custos e aos critérios de avaliação da qualidade dos serviços prestados, tem 
contribuído para a otimização do modelo operacional vigente"; 

Considerando que a gestora foi cientificada do teor dos achados de auditoria e 
ofereceu esclarecimentos e justificativas perante a equipe de auditoria e, 
posteriormente, foi notificada por este Tribunal e ofereceu justificativas 
acompanhadas de documentos, devidamente apreciadas pelos técnicos 
encarregados da auditoria: (fls. 251/256 e 261/267). 

RESOLVE o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, em sessão plenária, por 
maioria, ao tomar conhecimento do resultado da presente auditoria, determinar: 

a) o envio de cópia do relatório de auditoria à Superintendência de Atendimento 
ao Cidadão - SAC, para que tome conhecimento das recomendações sugeridas 
pelos técnicos deste Tribunal, e adote as providências cabíveis, bem como ao 
titular da Secretaria da Administração do Estado da Bahia - SAEB, para que 
S. Ex.º tome conhecimento dos fatos ali contidos; 

b) a juntada de cópia do relatório de auditoria e desta Resolução, pela 6º 
Coordenadoria de Controle Externo deste Tribunal, às contas da entidade 
envolvida, relativas aos exercícios de 2005 e 2006, recomendando-se que se 
proceda à avaliação das providências sugeridas, quando da realização da 
auditoria nas referidas contas. 
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Vencidos, em parte, o Exm.-ª- SI. Conselheiro Pedro Lino, que não concordou 
com as recomendações sugeridas pelos técnicos na presente Auditoria, e, 
integralmente, o Exm.-ª- SI. Conselheiro França Teixeira, que votou pelo 
arquivamento do relatório de auditoria, sem baixa de responsabilidade. 

Sala das Sessões, 09 de outubro de 2007. 
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