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Avaliação do Projeto Mais Vida - Complementação Alimentar 

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 5º Coordenadoria de Controle Externo no Programa Bahia Urgente: Políticas 
Assistenciais, Compensatórias e Emergenciais, no que se refere ao Projeto Mais 
Vida - Complementação Alimentar, de responsabilidade da Secretaria de 
Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (SECOMP). O respectivo 
processo (TCE/ 00081712007) foi apreciado em Sessão Plenária de 20/09/ 
2007, sob a relatoria do Conselheiro Antonio França Teixeira, 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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Avaliação do Projeto Mais Vida - Complementação Alimentar 

o Projeto Mais Vida - Complementação Alimentar tem como objetivo combater 
a carência alimentar nutricional de famílias de baixa renda, visando reduzir a taxa 
de desnutrição infantil no Estado da Bahia. No Plano Plurianual (PPA) 2004
2007, representa uma das metas da Ação 3777 - Suplementação Alimentar e 
Combate à Fome, que faz parte do Programa 201 - Bahia Urgente: Políticas 
Assistenciais, Compensatórias e Emergenciais. 

o Projeto Mais Vida é coordenado pela Secretaria de Combate à Pobreza e às 
Desigualdades Sociais (SECO MP), por intermédio da Superintendência de 
Articulação e Programas Especiais (SPE). O Projeto ainda conta com a 
participação da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB) e da Secretaria 
da Indústria, Comércio e Mineração do Estado da Bahia (SICM), através da 
Empresa Baiana de Alimentos S.A. (EBAL), à qual cabe a operacionalização do 
processo logístico e a distribuição dos kits de complementação alimentar. Também 
prevê a participação da Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Esporte 
(SETRAS) e da Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (SEAGRI), 
por meio da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A. (EBDA), além 
das Secretarias Municipais de Saúde dos municípios contemplados pelo Projeto l

. 

O Mais Vida vem sendo operacionalizado desde 2003, por intermédio dos 
Convênios nOS O1012003 e 25012004, firmados entre o Estado da Bahia e a 
EBAL, através da SECOMP e da SICM. 

O Convênio nª" 25012004, atualmente vigente, visa à aquisição e distribuição 
mensal de kits de gêneros alimentícios de primeira necessidadeZ, no valor unitário 
de R$22,37, destinados a crianças desnutridas com idade de seis meses a sete 

I Por intermédio da Lei Estadual n' 10.549, de 28/1212006, a estrutura organizacional da Administração 
Pública do Poder Executivo Estadual foi modificada. Dessa forma, a SECOMP e a SETRAS tiveram 
suas denominações alteràdas para, respectivamente, Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate 
à Pobreza (SEDES) e Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE). 

2 Os kits são compostos por 4kg de feijão, 4kg de arroz, 2kg de macarrão, 1kg de farinha de mandioca 
e 900ml de óleo de soja. 
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EXERCÍCIO ~ EMPENHADO 

I(B) 
PAGO 

I(C) 

% 

(C/ A) 

2004 5.030.000 16.1 13.010 12.925.462 12.1 26.233 75,26 

2005 13.258.000 19.412.048 19.013.698 16. 127.289 83,08 

2006 13.560.000 11.674.529 11.615.378 11.510.888 98,60 

TOTAL 
! 31.8.f8.000 ! .f7.199.587! .f3.55.f.538! 39.76HlO ! 8.f,25 

Sumário Executivo 

anos, gestantes, nutrizes e portadores de tuberculose, integrantes de 30.158 famílias 
com grave carência alimentar, que sejam moradores dos municípios mais pobres 
da Bahia e onde tenham implantado o Programa Saúde da Família (PSF). 

Nesses municípios, as famílias são selecionadas, cadastradas e acompanhadas 
pela Secretaria Municipal de Saúde, através dos Agentes Comunitários de Saúde. 

Recursos alocados à Ação 

A SECOMP é a responsável pela execução orçamentária e financeira da Ação, 
custeada por meio da fonte 28 - Recursos do Fundo Estadual de Combate e 
Erradicação da Pobreza (FUNCEP), através da Diretoria Executiva do referido 
Fundo. 

A previsão e a execução dos recursos da Ação 3777 - Suplementação Alimentar 
e Combate à Fome, referentes aos exercícios de 2004 a 2006, estão detalhadas 
na tabela a seguir: 

Tabela 01 - Execução Orçamentária e Financeira da Ação 

Em R$l ,OO 

Fonte: SICOF Gerencial (consulta realizada em 22/0212007). 

A execução financeira do Projeto Mais Vida, meta da Ação 3777, apresentada na 
tabela a seguir, se dá por meio dos Convênios nOS01012003 e 25012004, sendo 
os recursos, provenientes da fonte 28, repassados mensalmente pela SECOMP 
à EBAL. 
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AvaliaçãO do Projeto Mais Vida - Complementação Alimentar 

Tabela 02 - Execução Financeira do Projeto Mais Vida, 2003-2006 

Em R$l,OO 

Fontes: Convênios, Termos e Demonstrativos 
SIGAP (consulta realizada em 22/0212007). 

o que o TCE avaliou 

o principal objetivo da Auditoria foi avaliar como o Projeto Mais Vida vem 
sendo operacionalizado, levando-se em conta a eqüidade ao contemplar os 100 
municípios mais pobres do Estado, não apenas com relação ao atendimento das 
necessidades emergenciais de alimentação de suas populações, mas, também, no 
que diz respeito ao acesso das famílias de baixa renda a outras políticas de suporte, 
com vistas à redução da taxa de desnutrição infantil no Estado da Bahia. 

o problema descrito foi investigado por intermédio da análise de quatro questões 
de auditoria, quais sejam: 

1. 	 A implantação do Projeto Mais Vida vem sendo realizada beneficiando 
os 100 municípios mais pobres do Estado da Bahia com cobertura do 
PSF? 

2. 	 Quais as causas das recorrentes interrupções e da suspensão da 
distribuição de kits de complementação alimentar e seus efeitos sobre as 
famílias cadastradas? 

3. 	 Em que medida a ausência de critérios claros para a definição do público
alvo vem prejudicando o cumprimento dos objetivos do Projeto? 

4. 	 Como o processo de implementação do Projeto e seus resultados vêm 
sendo monitorados e avaliados, considerando os critérios estabelecidos 
com vistas a corrigir rumos e aprimorar as práticas de gestão? 

Por que foi avaliado 

Os "Objetivos de Desenvolvimento do Milênio" são um conjunto de 08 
macro metas a serem atingidas pelos 191 Estados-Membros das Nações Unidas, 
inclusive o Brasil, até o ano 2015, através de ações concretas dos governos e da 
sociedade. 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 	 11 



Sumário Executivo 

o primeiro desses objetivos3, intitulado "Erradicar a extrema pobreza e a fome", 
tem como metas: . reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da 
população com renda inferior a um dólar PPC4 por dia e a proporção da 
população que sofre de fome. 

Assim, o Projeto Mais Vida foi selecionado para fins de auditoria, em face de 
sua relevância para o tema em foco, considerando que tem como objetivo principal 
combater a carência alimentar nutricional de famílias de baixa renda, visando 
reduzir a taxa de desnutrição infantil no Estado da Bahia. 

Como se desenvolveu o trabalho 

A auditoria foi executada pela 5' Coordenadoria de Controle Externo, no período 
de 01108 a 29/12/2006, por uma equipe multidisciplinar de cinco técnicos (um 
administrador, dois contadores, um advogado e um licenciado em artes 
industriais), e contou com suporte metodológico e estatístico de consultores, 
além da colaboração de membros da sociedade civil que se fizeram presentes 
em painéis de referência, oportunidades em que apresentaram sugestões para 
aperfeiçoar o planejamento do trabalho e as recomendações propostas. O escopo 
da auditoria abrangeu o exercício de 2005 e o 10 semestre de 2006. 

Na fase de planejamento da auditoria foram realizadas reuniões técnicas com o 
gestor estadual do Projeto, entrevistas com especialistas, bem como levantamento 
documental por meio de consultas à legislação aplicável, artigos científicos, 
trabalhos técnicos e portais temáticos na rede mundial de computadores (internet). 
Procedeu-se, também, à visita exploratória e ao teste-piloto nos municípios de 
Dom Macedo Costa e Varzedo. Por fim, foi realizado o painel de referência 
para discussão da Matriz de Planejamento. Essas atividades oportunizaram a 
validação das técnicas de diagnóstico, da metodologia proposta para a execução 
da auditoria e o aperfeiçoamento dos instrumentos de coleta de dados. 

3 	 Os demais objetivos são: atingir o ensino básico universal; promover a igualdade entre os sexos e a 
autonomia das mulheres; reduzir a mortalidade infanti~ melhorar a saúde materna; combater o HIV / 
AIDS, a malária e outras doenças; garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma Parceria 
Mundial para o Desenvolvimento. 

• Paridade do poder de compra, que elimina a diferença de preços entre os países. 
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Avaliação do Projeto Mais Vida - Complementação Alimentar 

A metodologia utilizada na análise das questões de auditoria contemplou a coleta 
direta e ocasional dos dados, sendo utilizado tanto o levantamento censitário 
como o amostraI, e tendo como principais instrumentos a entrevista não
estruturada, a análise documental, a observação participante e o questionário 
estruturado. 

Foram levantadas, em campo, informações junto a 364 famílias, 50 agentes 
comunitários de saúde, 12 gerentes de lojas da Cesta do Povo e 12 coordenadores 
municipais do Projeto, em 12 municípios, a saber: Aratuípe, Banzaê, Barra do 
Choça, Cabaceiras do Paraguaçu, Lafayete Coutinho, Ipecaetá, Manoel Vitorino, 
Presidente Tancredo Neves, Ribeira do Amparo, São Felipe, São Miguel das 
Matas e Sátiro Dias. 

Além disso, foram enviados questionários postais aos municípios contemplados, 
porém, não visitados, e à totalidade dos municípios que, apesar de preencherem 
os requisitos exigidos para participar do Projeto, não foram beneficiados. Foram 
entrevistados, ainda, o coordenador estadual e a equipe técnica do Projeto, bem 
como dos órgãos parceiros. 

Por fim, na análise das questões de auditoria foram empregadas como estratégias 
metodológicas a análise de conteúdo e a análise estatística. 

Implantação do Projeto 

Considerando que o processo de seleção dos beneficiários do Mais Vida prevê 
que sejam contemplados os 100 municípios mais pobres do Estado da Bahia, de 
acordo com o Índice Geral de Desenvolvimento Socioeconômico (IGDS), 
apurado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), 
base 2002, e que contem com a cobertura do Programa de Saúde da Família 
(PSF), a auditoria buscou verificar se o Projeto vem considerando a eqüidade na 
sua implantação. 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 13 



Sumário Executivo 

• 	Atendimento a municípios que não se enquadram nos critérios estabe
lecidos no Projeto 

Dos 54 municípios atendidos pelo Projeto, 14 não se enquadram no perfil exigido, 
uma vez que não estão incluídos entre os 100 municípios mais pobres do Estado, 
identificados segundo o IGDSI2002. São eles: Almadina, Andaraí, Aratuípe, 
Barreiras, Bonito, Catolândia, Cravolândia, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, 
Irajuba, Jussiapê, Marcionílio Souza, São Miguel das Matas e Varzedo. 

Dentre esses 14 municípios, os de Formosa do Rio Preto e Barreiras foram 
beneficiados sob a justificativa de serem doadores de grãos. Os Termos de 
Adesão ao Convênio nª- 25012004 firmados com os referidos municípios não 
mencionam o compromisso de doação de grãos em qualquer de suas cláusulas. 
Ademais, conforme documento intitulado Mais Vida - Complementação 
Alimentar, fornecido pela SECOMP, essas doações não ocorreram. 

Quanto aos 12 municípios restantes, foram contemplados pelo Projeto sob a 
argumentação de fazerem parte do Programa Faz Cidadão. Todavia, a Auditoria 
não teve acesso a qualquer documento em que constasse tal critério de seleção 
dos municípios a serem atendidos pelo Mais Vida. Acrescente-se que, dos 
municípios que deixaram de ser contemplados pelo Projeto Mais Vida, 20 são 
beneficiários do Programa Faz Cidadão, ou seja, esses, sob a mesma justificativa, 
também poderiam ter sido incluídos. 

Isso posto, depreende-se que a inobservância de critérios fundamentais do Projeto 
para a seleção dos municípios, aliada a uma deficiência de avaliação e 
monitoramento, além de desvirtuarem os objetivos do Projeto, contribuem para 
a exclusão dos municípios mais pobres. 

• 	Atendimento a apenas 40% dos municípios previstos no Projeto 

No Projeto Básico e na Versão Atualizada do Projeto Mais Vida (2005) consta a 
previsão da concessão do benefício aos 100 municípios mais pobres do Estado 
da Bahia com cobertura do PSF. 

14 	 Tribunal de Contas do Estado da Bahia 



Avaliação do Projeto Mais Vida - Complementação Alimentar 

Dos 100 municípios mais pobres do Estado, identificados segundo o IGDS, 99 
possuem o PSF implantado, preenchendo, dessa forma, os requisitos necessários 
ao recebimento do benefício. Desses, desde 2003, ano de criação do Projeto, 
apenas 40 municípios foram contemplados pelo Mais Vida, enquanto que os 59 
restantes, que também atendem aos requisitos necessários, ainda não foram 

beneficiados, a saber: 

• Abaíra 
• Anagé 
• Antônio Cardoso 

• Aracatu 
• Arataca 
• Baianópolis 
• Barra da Estiva 

• Boa Nova 
• Bom Jesus da Serra 

• Caatiba 
• Caetanos 
• Cordeiros 
• Campo Alegre de Lourdes 
• Cansanção 

• Carrub as 
• Caturama 
• Chorrochó 
• Coronel João Sá 
• Érico Cardoso 

• Cotegipe 

• Filadélfia 

• Gongogí 
• Guajeru 
• lbipit~nga 

• l ramaia 
• Itaguaçu da Bahia 

• Itajibá 
• Itapicuru 
• Jaborandí 
• Lajedinho 
• Lamarão 
• Macururé 
• Maetinga 
• Matina 
• Mirangaba 
• Mirante 
• Monte Santo 
• Muquém do São Francisco 

• Nova Redenção 
• Novo Horizonte 

• Oliveira dos Brejinhos 

• Pé de Serra 
• Pedro Alexandre 
• Pilão Arcado 
• Pindobaçu 

• Piripá 
• Ponto Novo 

• Quijingue 
• RafaelJambeiro 
• Ribeirão do Lago 
• Santa Brígida 
• Tanque Novo 
• Santanópolis 
• São José da Vitória 
• Sítio do Quinto 
• Souto Soares 
• Tabocas do Brejo Velho 

• Tremedal 
• Várzea da Roça 

Ademais, conforme questionários enviados às prefeituras dos municípios não 
beneficiados, verificou-se que 62,5% dos respondentes desconhecem o Mais 
Vida e que 76,92% ignoram a razão de não terem sido incluídos no referido 
Projeto, o que indica deficiências na divulgação das atividades e na articulação"da 
coordenação estadual do Projeto junto aos municípios. 

o mapa a seguir demonstra a área de abrangência do Projeto, bem como aqueles 
municípios que, apesar de não se enquadrarem nos requisitos estabelecidos, foram 
contemplados pelo Mais Vida, conforme descrito anteriormente. 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 15 



Sumário Executivo 

Figura 01 - Abrangência do Projeto Mais Vida 

Legenda: 

Municípios contemplados, que não atendem aos requisitos 

Municípios contemplados, que atendem aos requisitos 

• Municípios não contemplados, que atendem aos requisitos 
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AvaliaçãO do Projeto Mais Vida - Complementação Alimentar 

Distribuição de kits de complementação alimentar 

Para o alcance do seu objetivo, o Projeto tem como base a distribuição de kits 
de complementação alimentar para suprir as deficiências nutricionais do público
alvo do Mais Vida. Considerando a relevância do tema, a Auditoria buscou 
verificar as causas das recorrentes interrupções e da suspensão da distribuição 
dos kits, bem como os seus efeitos sobre as famílias beneficiárias . 

• Interrupção da distribuição dos kits de complementação alimentar 

A distribuição dos kits de complementação alimentar aos 54 municípios 
contemplados pelo Projeto Mais Vida foi interrompida desde maiol2006. 

Conforme informações da SECOMP, a continuidade da execução do Projeto 
dependeria do aval da Procuradoria Geral do Estado (PGE), a quem caberia 
exarar parecer conclusivo sobre a possibilidade de novo aditamento ao Convênio 
nª- 25012004. 

Na opinião da Auditoria, não restou fundamentada razão que justifique a referida 
interrupção, sendo sinalizados como possíveis motivos a morosidade no trâmite 
processual para exame da minuta do mencionado aditivo, bem como a dúvida 
quanto à possibilidade de continuidade da distribuição dos kits em período 
eleitoral. 

A celebração do 3ª- Termo Aditivo, assinado em 06 de julho e publicado em Iª
de agosto de 2006, já seria motivo suficiente para a retomada da execução do 
Projeto, com a distribuição dos kits alimentares às famílias carentes, o que, de 
fato, não aconteceu até o final dos exames auditoriais, conforme se depreende 
das respostas de questionários aplicados em 39 municípios. 

Essa interrupção acarretou a permanência da situação de carência nutricional das 
famílias beneficiadas, pondo em risco a sustentabilidade e a eficácia do Projeto. 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 17 



Sumário Executivo 

• 	 Recorrentes atrasos na distribuição dos kits de complementação 
alimentar 

o processo de distribuição dos kits de complementação alimentar requer a 
articulação de um conjunto de ações, sob a responsabilidade de diferentes agentes 
envolvidos com o Projeto, quais sejam a SECO MP, SESAB e EBAL. Todavia, 
ocorreram recorrentes atrasos na mencionada distribuição, evidenciando 
descompasso na operacionalização do fluxo de atividades desenvolvidas pelos 
referidos entes. 

Dos questionários aplicados aos coordenadores municipais do Projeto Mais Vida, 
56,8% afirmaram a ocorrência de atraso na distribuição dos kits por mais de 
uma vez. Quanto aos gerentes das lojas municipais da Cesta do Povo, 58,3% 
informaram que a mencionada distribuição foi efetuada com atrasos no exercício 
de 2005. 

Corroborando essas informações, reiterados ofícios, encaminhados à SECOMP 
pelas prefeituras municipais, solicitam a prorrogação de validade dos cupons 
destinados ao fornecimento dos kits, referentes a diversas remessas. 

A ausência de uma regular distribuição dos alimentos compromete o alcance 
dos objetivos do Projeto, uma vez que propicia a permanência da situação de 
carência nutricional dos beneficiados. 

Cumprimento dos objetivos do Projeto 

No âmbito do objetivo do Projeto, o kit de complementação alimentar, a ser 
distribuído aos beneficiários, assume fundamental importância, na medida em 
que deverá ser capaz de suprir as suas deficiências nutricionais. Daí a necessidade 
de aprofundamento dos exames no sentido de verificar os critérios utilizados na 
definição do público-alvo . 

• 	Distribuição de apenas um kit por família independentemente da 
quantidade de integrantes com perftl de beneficiário 

o desenho do Projeto Mais Vida não considerou a possibilidade da ocorrência 
de um núcleo familiar possuir mais de um membro com o perfil exigido para o 
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Avaliação do Projeto Mais Vida - Complementação Alimentar 

recebimento dos kits de complementação alimentar, uma vez que não foi 
identificada, em qualquer documento, a previsão de fornecimento de mais de 
um kit por família. 

As respostas dos questionários aplicados aos coordenadores municipais do 
Projeto demonstraram que, na totalidade dos municípios pesquisados, apenas 
um kit de complementação alimentar é distribuído por família, 
independentemente da quantidade de pessoas com o perfil de beneficiário 
existente em cada núcleo familiar. 

Acrescente-se a esses dados que a composição do kit Mais Vida oferece, em 
média, 1.600 calorias diárias por um período de 30 dias, correspondendo, 
respectivamente, a 64% e 123% das necessidades energéticas de uma gestante ou 
nutriz e de uma criança na faixa etária de seis meses a sete anos, conforme o 
documento 'Justificativa Técnica da Composição Alimentar do Projeto Mais 
Vida." 

Considerando o nível de carência financeira dos beneficiários do Projeto, bem 
como a distribuição de apenas um kit por família, os alimentos destinados a 
crianças desnutridas, gestantes, nutrizes ou portadores de tuberculose acabam 
sendo consumidos por todo o núcleo familiar, uma vez que o kit é diluído pelos 
seus integrantes, não cumprindo o objetivo fundamental do Mais Vida. 

Sistemática de monitoramento, fiscalização e avaliação 

Os documentos oficiais do Projeto determinam, como competência da 
SECOMP, dentre outras atribuições, a de monitorar a execução e avaliar o seu 
impacto social, através de indicadores preestabelecidos, juntamente com os 
parceiros envolvidos. A esses cabe gerar e fornecer as informações necessárias à 
avaliação dos resultados, em apoio às atividades de monitoramento. 

Durante a fase de planejamento da auditoria, verificou-se a periodicidade anual 
,da realização das visitas de acompanhamento do Projeto nos municípios, o que 
contribui, dentre outros fatores, para a ocorrência e manutenção de falhas na sua 
execução. Assim, se fez necessária uma análise mais apurada quanto às atividades 
voltadas ao monitoramento do Projeto. 
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• 	 Falta de atualização dos dados cadastrais dos beneficiários pelos 
coordenadores municipais do Projeto 

Objetivando avaliar a fidedignidade dos dados cadastrais do público beneficiário 
do Projeto, efetuou-se comparativo entre as fichas de cadastro, preenchidas pelos 
agentes comunitários de saúde, e as informações colhidas em campo, pela 
Auditoria, por intermédio de questionários aplicados junto a 328 famílias atendidas 
pelo Mais Vida. 

A referida análise demonstra que 35,4% dos beneficiários não possuem mais o 
perfil constante da última atualização cadastral, em face da falta de agilização no 
tratamento dos dados, bem como da deficiência na validação, pela SESAB, das 
informações enviadas pelas unidades do PSF, como textualmente determina o 
Projeto Mais Vida em sua Versão Atualizada . 

• 	Divergência entre os controles de distribuição de cupons 

Para o fornecimento dos kits de complementação alimentar aos beneficiários do 
Projeto, os agentes comunitários de saúde efetuam o respectivo levantamento 
cadastral, sendo posteriormente informado, pela SECOMP à EBAL, a 
quantidade de cupons a serem confeccionados, visando à distribuição dos 
mencionados kits pelas lojas municipais da Cesta do Povo. 

Considerando que a situação cadastral dos beneficiários sofre alterações 
constantes, a ausência de um sistema informatizado de cadastramento exclusivo 
do Projeto Mais Vida, assim como a falta de uma melhor articulação entre a 
SECOMP, a EBAL, bem como os municípios beneficiados e a SESAB, esses 
últimos responsáveis pelo envio e validação dos dados, respectivamente, geram 
a ocorrência de cadastros desatualizados e possibilitam a emissão de cupons em 
duplicidade. 

Ademais, a Auditoria identificou, nos 12 municípios visitados, divergência de 
141 cupons nos controles de distribuição mantidos pela EBAL e SECOMP, 
referentes ao mês de maiol2006. 
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• 	Relatórios de monitoramento enfatizando apenas os aspectos da área 
de saúde 

Os relatórios de monitoramento do Projeto, fornecidos pela SECO MP, possuem 
apenas dados e análises concernentes a itens relacionados com a área de saúde, 
quais sejam cobertura vacinal, pesagem, percentual de desnutrição, 
acompanhamento de gestantes, nutrizes e portadores de tuberculose, extraídos 
das fichas de cadastramento de beneficiários, preenchidas pelos agentes 
comunitários de saúde e do Sistema de Atenção Básica de Saúde (SIAB). 

Quanto aos demais aspectos - percentual de crianças nascidas durante a vigência 
do Projeto registradas civilmente, geração de oportunidades de trabalho e renda, 
atuação cooperativa da comunidade para geração de recursos e inclusão social 
através do acesso a bens e serviços-, as abordagens realizadas nos mencionados 
relatórios se mostram superficiais, assim como também são superficiais os 
comentários sobre as fragilidades operacionais no que pertine à não
implementação de ações previstas desde o início do Projeto, a exemplo da doação 
de grãos - uma iniciativa da Associação de Agricultores e Irrigantes do Estado 
da Bahia (AIBA), que consta do Projeto Básico. 

• 	 Falta de acompanhamento do cumprimento das recomendações 
decorrentes das avaliações periódicas 

Dentre as competências da SECOMP e da SESAB estão as de exercer as 
atividades de controle e fiscalização sobre a execução dos objetos pactuados e a 
participação no acompanhamento do Projeto, respectivamente. Ademais, existe 
a previsão de aplicação de sanções aos governos municipais, nos casos de não
cumprimento das cláusulas dos termos de adesão ao Projeto. 

Os relatórios de monitoramento do Projeto, fornecidos pela SECOMP, 
evidenciam que alguns aspectos operacionais, descritos a seguir, vêm sendo 
abordados desde o exercício de 2003, para os quais foram apresentadas sugestões 
de melhoria. 

• 	 indiSponibilidade de equipamentos adequados nos municípios; 
• 	 falta de padronização na coleta e registro de dados no que se refere ao 

acompanhamento da pesagem de crianças; 
• 	 necessidade de ampliação das atividades de geração de renda; 
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• 	 necessidade de reforço das atividades educativas; e 
• 	 efetiva implementação da Agenda de Compromissos com as famílias, com 

vistas a garantir aspectos básicos da cidadania, como documentação e 
freqüência à escola, bem como a articulação para as atividades produtivas 
comunitárias. 

A reincidência dos aspectos abordados nos mencionados relatórios demonstra a 
não-adoção de medidas eficazes, por parte dos governos municipais, na busca 
de melhorias na operacionalização do Projeto, ao tempo em que evidencia 
fragilidades do acompanhamento do Mais Vida, por parte da SECOMP e da 
SESAB, não tendo sido verificada a aplicação de sanções previstas pelo não
atendimento das responsabilidades assumidas na esfera municipal. 

• Falta de distribuição da caderneta específica do Projeto Mais Vida 

o Mais Vida prevê que as famílias assumam uma agenda de compromissos 
voltada à realização de atividades relacionadas com a área de saúde, além de 
freqüência de crianças em idade escolar na rede de ensino, participação das mães 
em cursos de educação nutricional, participação em atividades de geração de 
trabalho e renda, bem como registro civil de crianças nascidas durante a vigência 
do Projeto. 

Em dezembro12005 foram adquiridos, pela SECOMP, 52 mil exemplares do 
"Livreto Mais Vida", ao custo de R$19.000,OO, constituindo-se de caderneta 
específica do Projeto, visando ao registro dos compromissos constantes da agenda 
das famílias. 

Apesar de a distribuição dessas cadernetas, aos municípios participantes do Mais 
Vida, estar prevista na Versão Atualizada do Projeto, como um dos produtos 
esperados, até o término dos exames auditoriais, em dezembrol2006, os 
exemplares ainda encontravam-se na SECOMP. 

As fichas de cadastramento utilizadas pelos agentes comunitários de saúde, no 
âmbito do Mais Vida, registram, apenas, dados relativos às atividades de saúde, 
tais como acompanhamento pré-natal, aleitamento materno, controle da pesagem 
das crianças, cobertura vacinal e acompanhamento aos portadores de tuberculose, 
não constando os demais itens da agenda de compromissos da família. 
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Considerando que as cadernetas não foram distribuídas, os compromissos não 
relacionados com a área de saúde não puderam ser registrados, prejudicando o 
acompanhamento e monitoramento das atividades do Projeto . 

• 	Ausência de Comissão Local ou de Conselho de Segurança Alimentar 
nos municípios 

o Projeto Básico determina que, para habilitar-se a participar do Mais Vida, o 
município deveria constituir uma Comissão Local ou Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar, em harmonia com as diretrizes do Governo Federal, aos 
quais caberia atestar as informações dos beneficiários constantes nas fichas de 
cadastro. Na sua "Versão Atualizada", entretanto, o Projeto não menciona essa 
exigência, que asseguraria, conforme se infere do documento inicial, o 
fortalecimento do controle social por intermédio das representações legítimas 
da sociedade civil. 

Em 74% dos municípios pesquisados inexiste Comissão Local ou Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar, indicando a inobservância de critério 
fundamental do Projeto para a seleção e manutenção dos municípios como 
beneficiários, além de uma deficiência de avaliação e monitoramento capazes de 
detectar esta falta, em prejuízo do controle social sobre o Projeto Mais Vida. 

Outras constatações auditoriais 

Durante os exames auditoriais, foram observados outros fatos relacionados com 
a execução físico-financeira do Convênio n° 25012004, destacados na seqüência . 

• 	Descumprimento da sistemática de repasse e prestação de contas das 
parcelas do Convênio 

A EBAL, após adquirir os gêneros alimentícios e distribuir os kits de 
complementação alimentar entre os beneficiários do Projeto, prepara e envia a 
prestação de contas à SECOMP, configurando tal operação como uma espécie 
de reembolso dos recursos utilizados. . 

A sistemática empregada vai de encontro à cláusula sexta, parágrafo segundo, do 
Convênio nª' 25012004, que condiciona a liberação das parcelas subseqüentes ao 
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Cronograma de Desembolso do referido instrumento, desde que apresentada 
prestação de contas parcial referente à parcela anterior, implicando em risco de 
prejuízo financeiro para o Estado. A seguir, demonstra-se a situação encontrada: 

Quadro 01- Liberação de parcelas contrariando a sistemática de prestação 
de contas 

DI.~CIW.: \0


"' .. DO I' .\{; \:\1 "::'\'1'0 

I'HOCI ':~~O I 

l ' parcela do 2° Termo Aditivo 
50480/05 16. 11.05 05.12.05IJ' do Convênio) 


2' parcela do 2° Termo Aditivo

54540/ 05 07. 12.05 14.1 2.05

(8' do Convênio) 

3' parcela do 2° Termo Aditivo 


01470/ 05 18.01.06 07.02.06
(9' do Convênio) 

4' parcela do 2° Termo Aditivo


13931 / 06 18.04.06 09.05.06 (10' do Convênio) 

5' parcela do 2° Termo Aditivo


18844/ 06 22.05.06 24.05.06
(11' do Convênio) 

6' parcela do 2° Termo Aditivo 


18860/ 06 22.05.06 26.05.06
(12' do Convênio) 

Fonte: Processos de Prestação de Contas do Convênio n' 250/ 2004 . 

• Pagamento a maior 

Apesar de a EBAL ter comprovado a distribuição de 17.963 kits de 
complementação alimentar aos beneficiários do Projeto, por meio da prestação 
de contas da 6" parcela do Convênio n-ª- 25012004, a SECOMP efetuou 
pagamento de 30.158 kits, equivalentes ao quantitativo total previsto no referido 
instrumento, gerando um desembolso a maior no montante de R$272.802,15. 

Consta do processo indicado "Nota Explicativa" assinada pelo Gerente Financeiro 
da EBAL, salientando que, embora tenham sido apresentados, pela empresa, 
cupons em número inferior ao programado, o recurso foi repassado na sua 
totalidade. 
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Avaliação do Projeto Mais Vida - Complementação Alimentar 

Com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento do Projeto Mais Vida, a 
auditoria do TCE identificou diversas oportunidades de melhoria, sendo 
propostas as seguintes recomendações: 

À SECOMP: 

• 	 rever a estratégia de condução das ações, a fim de cumprir os critérios 
estabelecidos no Projeto, contemplando com eqüidade os 100 municípios 
mais pobres do Estado, com cobertura do PSF, estabelecendo, para tanto, 
cronograma para a implantação; 

• 	 elaborar e executar estratégia de articulação e divulgação do Projeto junto 
aos municípios não atendidos; 

• 	 regularizar a distribuição dos kits de complementação alimentar, com a 
necessária revisão da estratégia de condução das ações, a fim de garantir o 
cumprimento dos objetivos do Projeto; 

• 	 cobrar o ressarcimento dos pagamentos efetuados a maior à EBAL, no 
montante de R$272.802,15; 

• 	 intensificar a articulação com a SESAB e EBAL, com vistas ao fiel 
cumprimento do cronograma físico-financeiro do Convênio n! 25012004; 

• 	 reavaliar os critérios, de modo a considerar a possibilidade da ocorrência de 
um núcleo familiar possuir mais de um membro com o perfil exigido pelo 
Projeto; 

• 	 aprimorar os controles sobre a agenda de compromissos das famílias quanto 
aos itens não relacionados à área de saúde, ampliando o monitoramento 
sobre as ações sócio-educativas e de geração de trabalho e renda; 

• 	 intensificar a articulação institucional com as coordenações municipais, 
visando à integração e sistematização das informações; 

• 	 distribuir os livretos confeccionados e implementar a sua efetiva utilização. 
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À SECOMP e à SESAB: 

• 	 corrigir as distorções, de modo a que só permaneçam como beneficiários 
os municípios que se enquadrem nos critérios estabelecidos pelo Projeto; 

• 	 implantar sistema informatizado para acompanhamento e atualização do 
cadastro de beneficiários; 

• 	 promover uma maior articulação entre os órgãos executores e os municípios, 
com vistas a aprimorar a qualidade dos controles; 

• 	 acompanhar regularmente o cumprimento das recomendações, com 
aplicação, no que couber, das sanções previstas; 

• 	 fazer cumprir o previsto no Projeto Básico, quanto à implementação das 
Comissões Locais ou Conselhos de Segurança Alimentar nos municípios 
contemplados. 

À SECOMP, SESAB e EBAL: 

• 	 compatibilizar o fluxo de atividades entre os órgãos, visando à regularização 
da distribuiçãO dos kits de complementação alimentar em todos os 
municípios. 

Espera-se que a implementação dessas recomendações contribua para o êxito 
do Projeto, como forma de garantir o efetivo cumprimento do seu objetivo de 
combater a carência alimentar de famílias de baixa renda, visando, assim, reduzir 
a taxa de desnutrição infantil no Estado da Bahia. 
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Processo: 

Natureza: 

Objeto: 

Unidades e 
Responsáveis: 

Vinculação: 

Responsável: 

Outros Órgãos 
Parceiros: 

TCE/000817/2007 

Auditoria Operacional 

Projeto Mais Vida - Complementação Alimentar 

Superintendência de Articulação e Programas Especiais (SPE) 
Elisa Cristina Guimarães Pellegrini 
Coordenadora de Programas de Segurança Alimentar e 
Nutricional Zélia Maria de Oliveira Fajardini 

Secretaria de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais 
(SECOMP) 

Pe. Clodoveo Piazza S.J. 

Secretaria da Saúde (SESAB): José Antônio ' Rodrigues Alves 
Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração (SICM): José 
Luiz Perez Garrido 
Empresa Baiana de Alimentos SIA (EBAL): Ornar Antônio 
de Britto 
Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Esporte 
(SETRAS): Eduardo Oliveira Santos 
Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária 
(SEAGRI): Pedro Barbosa de Deus 
Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola SIA (EBDA): 
José Joaquim Santana e Silva 

Período Auditado: 2004/2006 

Relator: Cons. França Teixeira 
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RESOLUÇÃO N.o 088/2007 

EMENTA Auditoria Operacional. Falhas de controle in
terno e deficiências na execução do Projeto. Recomendação 
e rigorosas ressalvas aos Responsáveis. Anexação à Presta
ção de Contas da SECO MP, SESAB, EBAL e dos Secretári
os da SECOMP e SESAB, exercício de 2006. Determinação 
à Coordenadoria. Encaminhamento de cópia do Relatório 
de Auditoria aos Exmos. Srs. Secretários da Saúde e de Com
bate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, ao Ministério PÚ
blico e à Auditoria Geral do Estado. Decisão unânime. 

RESOLVEM os ExmOS Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Es
tado da Bahia, à unanimidade, considerando as falhas de controle interno e as 
deficiências verificadas na implementação do Projeto, recomendar e ressalvar a 
regularização dos fatos apontados pela Auditoria, determinar a anexação deste 
processo aos autos da prestação de contas da SECOMP, SESAB, EBAL e dos 
Secretários da SECO MP e SESAB, exercício de 2006, e o acompanhamento das 
ocorrências pela 5º CCE. Decidiram, ainda, os ExmOS Srs. Conselheiros, à unani
midade, encaminhar cópia do Relatório de Auditoria e desta decisão aos Exmos. 
Srs. Secretários da Saúde e de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais do 
Estado da Bahia, ao Ministério Público e à Auditoria Geral do Estado. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2007. 
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