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Avaliação do Projeto Especial Identidade Digital 

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 3d Coordenadoria de Controle Externo nos programas 
governamentais Educação para Todos: Universalização da Educação 
Básica e Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e ao Micro, Pequeno e 
Médio Empreendimentos, no que se refere às ações Operação de 
Infocentros, Inclusão Digital e Alfabetização Funcional em Informática, 
relativas ao Projeto Especial Identidade Digital, de responsabilidade da 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI). O respectivo 
processo (TCE/ 00124812007) foi apreciado em Sessão Plenária de 
03 / 0512007, sob a relatoria do Conselheiro Filemon Matos, cujo 
resultado da auditoria, na Íntegra, e a versão eletrônica deste Sumário 
poderão ser acessados através do Jite www.tce.ba.gov.br. 

Antonio Honorato de Castro Neto 
Conselheiro Presidente 
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Avaliação do Projeto Especial Identidade Digital 

o Projeto Especial Identidade Digital (PIO), iniciado em 2004, tem o objetivo 
de potencializar as oportunidades de desenvolvimento espacial equilibrado e de 
inclusão social, por meio da democratização do acesso da população aos recursos 
da informática e da rede mundial de computadores - internet, em todas as regiões 
do Estado e para todas as camadas sociais. 

No Plano Plurianual (PPA) 200412007 constam as ações Operação de Infocentros 
(4211), Inclusão Digital (5010) e Alfabetização Funcional em Informática (3942), 
relativas ao Projeto Especial Identidade Digital. Essas ações estão inseridas nos 
programas governamentais Educação para Todos: Universalização da Educação 
Básica, integrante da linha de intervenção Qualidade de Vida e Promoção da 
Cidadania, e Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e ao Micro, Pequeno e 
Médio Empreendimentos, pertencente à linha de intervenção Inclusão 
Socioeconômica. 

Em maio de 2004, o Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (SECTI), publicou o documento "Política de Ciência, 
Tecnologia e Inovação para o Estado da Bahia", que propõe um conjunto de 
ações para fomentar e fortalecer o desenvolvimento do capital humano e social 
e da infra-estrutura para ensinar, aprender, gerar, difundir, adaptar e gerir inovações, 
tendo em vista o desenvolvimento sustentável do Estado. Especificamente para 
o PIO, destacam-se as seguintes linhas de ação: 

• implantação de infocentros, em parceria com as instituições comunitárias, órgãos 
governamentais e prefeituras municipais, para viabilizar o acesso à internet e à 
informática nas diversas regiões do Estado da Bahia; 

• capacitação funcional 	em informática para a população de baixa renda, por 
meio de cursos básicos voltados à alfabetizaçãodigital, cursos avançados com 
fins profissionalizantes e cursos especiais para atender a demandas específicas 
de capacitação e reciclagem profissional; e 

• estímulo 	à adoção de sofilvare livre para facilitar o acesso à informática com 
baixo custo. 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 	 9 



0.421.928,94 
95.524,70 

Sumário Executivo 

Os infocentros são centros de acesso à informática, disponibilizados por órgãos 
públicos, prefeituras ou instituições não- governamentais, chamadas instituições 
mantenedoras. Os equipamentos de informática são fornecidos pela SECTI. Em 
cada unidade devem existir estações de trabalho (sem so/ávare instalado, pois não 
possuem nenhum dispositivo de armazenamento), uma impressora e um servidor, 
interligados em rede, assim como um Grupo de Mobilização Social (GMS), 
escolhido pela comunidade, um gestor designado pela instituição mantenedora e 
monitores indicados pela mesma e aprovados pela SECTI. 

A SECTI, por meio da Coordenação de Projetos Especiais, operacionaliza o 
PID, que atende ao público em geral, sem distinção, sendo que os cursos e oficinas 
previstos no Programa são voltados preferencialmente para a população de baixa 
renda. Os infocentros devem beneficiar, também, os profissionais autônomos e 
pessoas que estão fora do mercado de trabalho formal, especialmente jovens, 
estudantes de todos os níveis de ensino e estratos especiais da sociedade (portadores 
de necessidades especiais, idosos, turistas, entre outras). 

Para o referido Projeto foi prevista pela SECTI a implantação de 362 infocentros 
em 274 municípios baianos até 2006. Em 31/1012006 existiam 304 infocentros, 
dos quais 279 (92%) estavam em funcionamento. 

Recursos alocados ao Projeto 

O custo do projeto foi estimado em R$30.700.000,00, para um período de 
execução de 4 anos (2004 a 2007). Desses, foi aplicado o montante de 
R$13.369.860,66, nos exercícios de 2004 a 2006, conforme demonstrado no 
quadro a seguir: 

Quadro 01 - Gastos com o Projeto Especial Identidade Digital 
Em RS 

PROGRA~lAS/PROJETOS 

. ~ . .. ,g p 
Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos 

396.648,24 2.455.758,78 2.852.407,02 

TOTAL 7()~.241 ,.t! 5.9.;6.201,69 6.725.417,65 13.369.81>0,61> 

Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Financeiras Gerencial (SG). 
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Avaliação do Projeto Especial Identidade Digital 

o que o TCE avaliou 

Foi realizada auditoria operacional com foco na redução das desigualdades sociais, 
com o objetivo de avaliar se a gestão do projeto tem possibilitado que as ações 
relativas ao funcionamento e administração dos infocentros, à capacitação dos 
usuários e à adoção de sojÍJvare livre sejam planejadas e implementadas de forma 
satisfatória, contribuindo para permitir o acesso da população de baixa renda às 
tecnologias digitais. 

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

1. Como a linha de implantação dos infocentros tem contribuído para o aumento 
do acesso às tecnologias digitais pela população, principalmente de baixa renda? 

2. 	Como a coordenação do PIO contribui para a implementação da capacitação 
do usuário? 

3. Como os procedimentos adotados pelo PIO na seleção, capacitação e avaliação 
dos monitores e gestores estão contribuindo para que esses atores atendam às 
necessidades do usuário? 

4. 	Como a coordenação do PIO monitora e avalia os resultados e os impactos 
do projeto? 

Por que foi avaliado 

o Centro de Políticas Sociais (CPS) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) elaborou 
em abril de 2003 o Mapa de Exclusão Digital, onde foi revelado que, em 2001, 
12,46% da população brasileira dispunha de acesso ao computador em seus 
lares e 8,31 % à internet. Esse mapa demonstra, ainda, que a Bahia estava entre os 
10 estados brasileiros com menor índice de acesso às tecnologias digitais, onde 
apenas 5,01% da sua população tinha acesso ao computador e somente 3,50% à 
internet, sendo o município de América Dourada (420 km distante de Salvador) 
o mais excluído digitalmente do Brasil. 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
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No documento "Política de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Estado da 
Bahia", elaborado na direção das linhas de intervenção enunciadas no Plano 
Estratégico da Bahia - O Futuro a Gente Faz (até 2020), é mencionado que o 
conceito de inclusão digital é muito mais amplo do que o simples acesso ao 
computador e à internet. Ademais, deve-se destacar a relevância social do PID, 
notadamente no que concerne à capacitação de pessoas para inserção no mercado 
de trabalho. 

Assim, o Projeto Especial Identidade Digital (PID) foi selecionado para a realização 
de auditoria, considerando a sua relevância social e a situação de exclusão digital 
no Estado da Bahia, que impossibilita aos indivíduos utilizarem as mais recentes 
tecnologias digitais e impede a integração desses à nova sociedade da informação, 
podendo comprometer a mobilidade social e a empregabilidade. 

Como se desenvolveu o trabalho 

A auditoria foi executada pela 32 Coordenadoria de Controle Externo, no período 
de 01108 a 29/1212006, por uma equipe multidisciplinar de seis técnicos (três 
contadores, um arquiteto, um analista de sistema e um advogado) e contou com 
suporte metodológico e estatístico de consultores, além da colaboração de 
acadêmicos e estudiosos da área que se fIzeram presentes em painéis de referência, 
oportunidades em que apresentaram sugestões para aperfeiçoar o planejamento 
e as recomendações. 

Na fase de planejamento da auditoria foram realizadas reunlOes com a 
Coordenadora Executiva do Projeto e com os Coordenadores das áreas de 
capacitação e tecnologia da informação, além de entrevistas com especialistas e 
com um gestor de projeto semelhante, consulta a trabalhos técnicos sobre o 
tema, visita exploratória a infocentro, consultas a portais temáticos na internet, 
participação em seminário sobre software livre e discussões da Matriz de 
Planejamento, em painel de referência. Essas atividades serviram de base para a 
construção das técnicas de diagnóstico e para a adequação dos instrumentos de 
coleta de dados e aprimoramento da Matriz de Planejamento. 

O teste-piloto foi realizado nos municípios de Salvador e Camaçari, com os 
objetivos principais de aperfeiçoar os instrumentos de coleta de dados e mensurar 
o tempo necessário para a execução dos trabalhos em campo. 
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Na análise das questões de auditoria foram utilizados dados secundários (pesquisa 
documental), levantamento amostral de dados primários (questionários e entrevistas 
estruturadas) evisitas de estudo. Foram realizadas análise documental (legislação, 
convênios, termos de parcerias, relatórios, trabalhos acadêmicos, dentre outros) 
e observação direta das ações do projeto. 

Durante a execução da auditoria, foram inspecionados 20 infocentros, localizados 
em 18 municípios (Alagoinhas, Aporá, Cipó, Conceição do Coité, Dias D'Ávila, 
Esplanada, Feira de Santana, Inhambupe, Ipirá, Lauro de Freitas, Mata de São 
João, Muritiba, Salvador, Santa Bárbara, São Félix, Simões Filho, Teodoro Sampaio 
e Terra Nova). 

Foram respondidos 665 questionários, sendo 556 por usuários dos infocentros, 
83 por monitores, 23 por gestores e três por representantes dos Grupos de 
Mobilização SoCial (GMS). 

Em Cipó e Aporá não foram aplicados questionários junto a usuários, em razão 
dos respectivos infocentros encontrarem-se fechados, quando das visitas. 

Infocentros implantados em desacordo com as normas estabelecidas pela 
SECTI 

Em 45% dos infocentros visitados constatou-se o descumprimento de requisitos 
estabelecidos em termos de convênio e no manual de implantação e 
operacionalização de infocentros, a exemplo de difícil acesso à sala do infocentro 
(barreiras com degraus e corredores), inexistência de ar condicionado e de linha 
telefônica e ausência de link para internet. 

Esses dois últimos aspectos citados dificultam a comunicação entre os gestores, 
monitores e a Coordenação do PID (SECTI). Além disso, os representantes das 
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instituições mantenedoras ficam sem acesso aos sistemas disponibilizados pela 
Secretaria, ferramentas importantes para a gestão do infocentro. 

As situações identificadas, que podem gerar desmotivação aos usuários e danos 
aos equipamentos de informática, podem comprometer o alcance dos objetivos 
do PIO. 

Infocentros funcionando em desacordo com os Termos de Convênio e 
normas estabelecidas pela SECTI 

Consoante os termos de convênio, bem como o Regimento Interno do infocentro, 
cabe às instituições mantenedoras administrar as atividades, zelando pelo seu 
bom funcionamento, garantindo o fornecimento de material de consumo e de 
expediente, a limpeza do ambiente, a segurança e a boa conservação dos 
equipamentos e mobiliários, bem como a excelência no atendimento aos cidadãos. 

Já à SECTI, no que se refere à manutenção dos infocentros, compete prestar 
suporte aos sojhlJares livres, bem como ao programa informatizado de gestão do 
infocentro, a capacitação dos monitores/gestores, o suporte técnico e operacional 
aos equipamentos, dentre outros. 

As principais constatações auditoriais podem ser assim resumidas: 

a) deficiências na infra-estrutura 

Alguns infocentros não dispunham de espaço adequado para os usuários em 
espera e para a realização das atividades do Grupo de Mobilização Social, bem 
como apresentaram as seguintes deficiências: 

• aparelho de ar condicionado quebrado (Alagoinhas/CSU); 
• forro de PVC danificado, assentado sobre cobertura de telha cerâmica (Simões 

Filho/Escola Enock Pimentel); 
• ausência de agentes de segurança (todos); 
• ausência 	de cobertura na parte externa de infocentros (Santa Bárbara, Ipirá, 

Terra Nova e São Félix). 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 



Avaliação do Projeto Especial Identidade Digital 

b) equipamentos de informática sem funcionar ou funcionando inadequadamente 

Equipamentos de informática, tais como monitor de vídeo, hardl1/are, impressora 
emouse não funcionavam em 8dos 20 infocentros visitados. Em 6 deles, impressoras 
não funcionavam por falta de tonner e papel e no infocentro de Alagoinhas não 
existia impressora. 

Em relação aos usuários entrevistados, 44% informaram que a impressora não 
estava funcionando quando necessário, 14% alegaram que o motivo para o não
funcionamento era a falta de papel e de tonner e 13% que a impressora estava 
quebrada. 

c) descumprimento do horário mínimo de funcionamento e infocentro paralisado 

o funcionamento diário dos infocentros de ConceiçãO do Coité, Ipirá e Teodoro 
Sampaio é inferior ao quantitativo de horas estabelecido no art. 98 do Regimento 
Interno, que determina a obrigatoriedade de funcionamento por 8 horas diárias. 

Além disso, nos municípios de Cipó e Aporá os infocentros encontravam-se 
fechados. O infocentro de Cipó foi reaberto, a partir de 07/1112006, com o 
objetivo apenas de recadastrar os usuários. 

A falta de visitas periódicas por parte da SECTI compromete o acompanhamento 
e contribui para essas ocorrências. 

Ademais, a auditoria constatou que tais fatos se constituíram em descumprimento 
do Regimento Interno, por parte das instituições mantenedoras, e ocasionam 
desconforto para os usuários, colocam em risco a sua integridade física e expõem 
o patrimônio do Estado a danos, em função da falta de segurança e da climatização 
inapropriada, além de desmotivarem os usuários a freqüentar o infocentro. 

Divulgação deficiente dos infocentros 

A maioria dos infocentros situa-se em locais centrais. Entretanto, diversas pessoas 
não os conhecem ou, quando os conhecem, não sabem a sua localização. 

Não obstante, constar dentre as obrigações das instituições mantenedoras, assegurar 
a padronização visual, no que tange às placas e elementos de sinalização interna e 
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externa, há infocentros sem visibilidade para a comunidade, a saber: dentro de 
sede de prefeitura (Inhambupe), em escolas (Cadetes Mirins/Lauro de Freitas e 
Escola Enock PimenteVSimões Filho), em secretaria municipal (Dias D'Ávila), 
em centro social urbano (Alagoinhas) e unidades sem identificação externa (Aldeias 
SOS/Lauro de Freitas e Organização de Auxílio Fraterno - OAF/Salvador). 

De acordo com a pesquisa realizada, foi evidenciado que a maioria dos 
entrevistados tomou conhecimento do infocentro informalmente (72% por 
meio da indicação de amigos e 12% de forma eventuaVpessoalmente). 

A SECIT infonllou que muitos parceiros admitem que não realizam ações de 
divulgação do iI:ifocentro, com vistas a evitar congestionamento de usuários. 
Argumentam, ainda, que, mesmo sem divulgação, a demanda atual já é elevada. 
Todavia, a auditoria não identificou filas em 11 das 20 unidades visitadas. 

A inexistência ou baixa atuação dos Grupos de Mobilização Social (GMSs) 
contribui, também, para a divulgação deficiente, uma vez que esses têm a atribuição 
de promover a participação ativa da comunidade nos processos decisórios dos 
infocentros. 

Tais fatos comprometem a utilização satisfatória dos infocentros pela comunidade. 

Capacitação deficiente para os usuários 

Uma das linhas de ação do PID é a capacitação funcional em informática para a 
população de baixa renda. 

Confonne o Regimento Interno dos infocentros, uma das suas finalidades é a 
realização de oficinas de inclusão digital (infonnática básica e de mobilização 
social), cujo custo deve ser absorvido pela SECIT, pelo infocentro e por outras 
entidades parceiras. 

As oficinas de mobilização social são atividades de cunho educacional e cultural 
que devem ser constantemente desenvolvidas nos infocentros, podendo ser 
propostas pelos GMSs, pelos seus gestores e monitores. 

Consoante disposição regimental, essas oficinas são programadas mediante 
apresentação de propostas à Coordenação de Capacitação Digital para 
autorização prévia. 

Tribunal de Contas do I!stado da Bahia 



Avaliação do ProjelO Especial Identidade Digital 

Segundo a Coordenação do PID (SECTI), para a linha de capacitação ser 
completamente implantada, faz-se necessária a contratação de empresa que 
elaborará e realizará os cursos de informática. Foi mencionado, também, que já 
foi iniciado processo licita tório para a contratação da empresa, e que, enquanto 
isso não ocorre, estão sendo realizados cursos de informática por iniciativa dos 
monitores, que elaboram o projeto, submetendo-o à aprovação da SECTI, e o 
ministram. 

A SECTI informou, em 30/1112006, que o processo licita tório encontrava-se 
paralisado no estágio de análise das propostas técnicas, devido ao 
contingenciamento orçamentário imposto pela Secretaria do Planejamento. A 
alternativa adotada para a obtenção de recursos foi por meio do orçamento da 
União, porém não houve os repasses previstos até o encerramento do exercício 
de 2006. 

Dos usuários que responderam ao questionário, 80% informaram nunca haver 
participado de quaisquer cursos de informática realizados no infocentro. Dos 83 
monitores entrevistados, 49% informaram que não realizaram cursos/oficinas 
para usuário. Ademais, os cursos realizados atingiram menos de 3% do total dos 
usuários cadastrados. 

Dessa forma, o PID não vem atendendo aos objetivos específicos relacionados 
à capacitação do usuário. Conseqüentemente, os usuários, na sua maioria, vêm 
utilizando os infocentros somente para o acesso livre, o que pode comprometer 
a eficácia do processo de inclusão digital. 

Inexistência ou baixa atuação dos Grupos de Mobilização Social (GMSs) 

Conforme planilha fornecida pela SECTI, em 31/1012006, dos 279 infocentros 
até então implantados e em funcionamento, apenas em 35 existiam GMSs. Desses, 
somente oito já realizaram algum tipo de atividade. 

o infocentro de Esplanada não possui, conforme resultado das entrevistas, GMS 
formado, apesar de constar das informações prestadas pela Coordenação do 
PID a existência de grupo atuante. 

Dos 23 gestores entrevistados, 61 % responderam que não existe GMS no 
infocentro sob sua gestão. Desses, 22% citaram como justificativa para a inexistência 
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do GMS a falta de interesse da comunidade ou o desconhecimento do processo 
de formação, enquanto 22% não responderam à questão. 

Como conseqüência, a comunidade não tem participação ativa nos processos 
decisórios do infocentro, o que implica afastamento do PID do seu desenho 
original. 

Conhecimento insuficiente do programa por parte dos gestores de 
infocentro 

As entrevistas realizadas evidenciaram o conhecimento insuficiente por parte dos 
gestores em temas relacionados ao infocentro, quais sejam: critério de escolha de 
sua cidade para abrigá-lo, a existência de GMS e extensão do horário regulamentar 
de funcionamento. 

Ainda a partir dessas entrevistas, restou evidenciada a capacitação deficiente e, em 
alguns casos, até a falta de capacitação de gestores. 

Contribuem para as falhas identificadas a carência de informações recebidas pelos 
gestores, tanto por parte da SECTI quanto das instituições mantenedoras, e a 
ausência de acompanhamento pela SECTI do cumprimento das atribuições dos 
gestores, por meio de visitas periódicas. 

Tal fato compromete o adequado exercício das competências dos gestores, a 
exemplo do acompanhamento das operações do infocentro, verificando o 
atendimento às normas e regras gerenciais, bem como das atividades do GMS e 
a identificação das demandas da comunidade, com o planejamento e 
desenvolvimento das ações respectivas para atender às necessidades identificadas. 

Fragilidade da sistemática de monitoramento e avaliação 

No PPA 2004-2007 foram definidos indicadores que abrangem apenas as metas 
físicas relacionadas ao PID, conforme segue: 
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Quadro 02 - Indicadores e Metas 

Projeto/Ação Indicador Meta 

4211 - Operação de 
In focentros 

Operação de Infocentro permitindo a utilização da informática 
em áreas de grande circulação de pessoas 

56 infocentros 

5010 - Inclusào 
D igital 

Implantação de l nfocentro para promover o amplo acesso da 
população à informática e internet 

56 infocentros 

3942 - A1fabetizaçào 
Capacitação de mão-de-obra para qualificação profissional 8.000 pessoas 

Funcional em Capacitação de pessoas em info rmática básica 12.000 pessoas 
In formática 

Capacitação de empresário (micro) em informática básica 4.000 pessoas 

Font e: rIJA 2004/2007. 

o documento "Política de Ciência, Tecnologia e Inovação (2004)" previu outros 
indicadores, quais sejam: números de infocentros implantados, de acessos livres 
nos computadores, de pessoas capacitadas nos cursos realizados, treinamentos 
realizados para monitores de rede, de acesso de cidadão às informações e serviços 
eletrônicos de governo, de instituições que utilizam software livre, de prefeituras e 
de micro e pequenas empresas atendidas no âmbito do projeto. 

Até onde foi possível a auditoria constatar, tais indicadores não possibilitam verificar 
se os objetivos do PID foram alcançados. 

Ademais, não obstante serem utilizados diversos sistemas informatizados para 
gerenciamento de cursos e de gestão e para a operacionalização do projeto, são 
necessários outros instrumentos quantitativos (questionários ou formulários) e 
qualitativos (entrevistas, grupos focais e observação direta) a serem aplicados aos 
beneficiários do projeto e aos atores intermediários do processo de execução. 

A SECTI não realiza visitas periódicas aos infocentros nem consultas aos usuários, 
assim como também não são encaminhados sistematicamente a essa Secretaria 
os relatórios sobre o funcionamento das unidades. 

Registre-se, ainda, a realização de pesquisa pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
que apresentou como resultado mais relevante a indicação de que o PID revela
se bem focalizado, com 90,45% dos beneficiários incluídos na faixa de renda 
familiar de até 2 salários mínimos, atingindo predominantemente crianças e 
adolescentes. 
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Apesar da conclusão da FGV, e de forma a permitir o alcance dos objetivos 
traçados para o projeto, faz-se necessária a adoção de mecanismos sistemáticos 
de avaliação e monitoramento, uma vez que os instrumentos existentes não 
atendem adequadamente ao referido controle. 

Com o objetivo de contribuir para o melhor desempenho do PID, foram 
identificadas oportunidades de melhoria, retratadas nas recomendações à SECTI 
e apresentadas a seguir. 

a) quanto ao atingimento dos objetivos do PID: 
• 	 elaborar, em conjunto com as instituições mantenedoras, um plano de 

divulgação com foco na população de baixa renda, propondo atividades e 
eventos em linguagem acessível ao público-alvo e considerando as características 
da região, bem como o fortalecimento dos Grupos de Mobilização Social 
(GMSs), de modo a permitir a inclusão digital; e 

• criar alternativas de capacitação para o usuário, por meio de cursos/oficinas. 

b) quanto à implantação dos infocentros: 
• 	determinar às instituições mantenedoras a observância aos requlSltos 

estabelecidos para a adequada implantação e funcionamento dos infocentros, 
principalmente no que se refere à padronização visual, funcionamento e infra
estrutura das unidades; 

• requerer a implantação dos GMSs e o seu adequado funcionamento, seja com 
a definição de espaço para os trabalhos, seja com a conscientização dos gestores 
e monitores acerca da necessidade de mobilização da comunidade para a 
formação e atuação dos Grupos, bem como dos objetivos do programa; 

• revisar o projeto básico dos infocentros a serem implantados; e 
• adaptar a estrutura física dos infocentros já existentes. 
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c) quanto ao acompanhamento, monitoramento e avaliação do PID: 
• realizar visitas periódicas e sistemáticas aos infocentros, de forma a identificar 

o cumprimento das normas relacionadas ao seu funcionamento; 
• efetuar consultas periódicas aos usuários, acerca da satisfação com os serviços 

prestados nos infocentros; 
• aprimorar os controles gerenciais adotados, de forma a permitir o conhecimento 

sobre o desempenho do PID; 
• adotar sistemática de monitoramento e avaliação das ações, proporcionando a 

identificação tempestiva de eventuais falhas que comprometam o atingimento 
dos seus objetivos, com a implementação das respectivas medidas saneadoras; 
e 

• estabelecer indicadores que permitam mensurar a efetividade do PID. 

Com a adoção dessas recomendações, espera-se que ocorra o funcionamento 
pleno nos infocentros, conforme previsto no seu Regimento Interno, com a 
exploração de todas as potencialidades previstas, bem como um maior atendi
mento à população. 

Espera-se, ainda, que os infocentros sejam utilizados para a capacitação efetiva 
do usuário, dotando-o de maior domínio sobre as ferramentas de informática e 
a internet, utilizando-as também para explorar e ampliar os diversos campos do 
conhecimento, possibilitando, assim, a sua inclusão social. 
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Origem: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI 
Projeto/Meta: Prevenção e Combate à Criminalidade 
Unidades e 
Responsáveis: SECTI 

Secretário: Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciottia 
Período de: 07/0112003 a 31/1212006 
Gabinete do Secretário 
Chefe de Gabinete: Emerson Casali de Almeida 
Período de: 20/0812003 a 31/1212006 
Coordenação de Projetos Especiais 
Coordenadora Executiva: Denise Bezerra de Morais 
Período: a partir de 15/0312005 

Exercícios: 2"ª semestre de 2003 ao 1"ª semestre de 2006 
Relator: Cons. Filemon Matos 

RESOLUÇÃO N° 31/2007 

EMENTA: 
Auditoria Operacional. Projeto auditado necessita de apri
moramento dos seus mecanismos de divulgação e con
troles, bem como da adoção de uma sistemática de 
monitoramento e avaliação das ações de modo a permi
tir que as falhas, que vêm comprometendo a sua execu
ção, sejam detectadas e sanadas tempestivamente. Junta
da dos autos ao processo de Prestação de Contas Con
solidada da SECTI do exercício de 2006. Conhecimento 
aos Órgãos responsáveis. 
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Vistos, etc.; 

Tratam os presentes autos da auditoria operacional, realizada pela 3º CCE, no 
Projeto Especial Identidade Digital - PID, implantado pela Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI, em parceria com outros órgãos e 
entidades, que tem como objetivo geral "potencializar as oportunidades de de
senvolvimento espacial equilibrado e de inclusão social, por meio da democrati
zação do acesso da população aos recursos da informática e da internet, em 
todas as regiões do Estado e para todas as camadas sociais", com a finalidade de 
combater a chamada "exclusão digital". 

o Projeto foi implantado pela SECTI, em parceria com a Secretaria de Comba
te à Pobreza e Desigualdades Sociais (SECOMP) e com apoio das Secretarias do 
Trabalho, Assistência Social e Esporte (SETRAS) e Administração (SAEB), além 
de prefeituras municipais, universidades estaduais e organizações não-governa
mentais". 

Os objetivos específicos do Projeto são: 

• promover o acesso de grupos 	de baixa renda à informática, capacitando-os 
para o uso de sofilvares e, principalmente, para o acesso a internet, 

• ampliar a alfabetização funcional em informática da população economicamente 
ativa, aumentando a empregabilidade e a capacidade de geração de renda; 

• contribuir com a melhoria 	da qualidade da educação básica, permitindo que 
alunos das escolas públicas utilizem novas metodologias de aprendizagem e 
acessem um maior volume de conteúdos curriculares e extracurriculares, 
proporcionando melhoria no nível educacional e cultural; 

• contribuir com a inclusão social de grupos de necessidades especiais; 
• prover acesso 	ao conhecimento de tecnologias disponíveis e aplicáveis, à 

comunicação mais rápida e barata e à diminuição de custos operacionais, 
ampliando as oportunidades de negócio das micros empresas e contribuindo 
para o aumento da produtividade e competitividade; 

• ampliar o acesso à informação governamental e aos serviços públicos colocados 
à disposiçãO da populaçãO, potencializando a participação popular, contribuindo 
para a formação da cidadania e a melhoria da qualidade de vida das pessoas; 

• facilitar a integração dos diferentes atores públicos e privados, objetivando a 
eficiência das políticas públicas. 
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o escopo da auditoria, segundo a 3Q CCE, foi "avaliar se a gestão do projeto, 
especificamente no que diz respeito ao funcionamento e gestão dos infocentros, 
à capacitação do usuário e à adoção de software livre, tem possibilitado que tais 
ações sejam planejadas e implementadas de forma satisfatória, contribuindo para 
permitir o acesso da população de baixa renda às tecnologias digitais". 

Para que essa avaliação fosse possível, o trabalho teve C01110 enfoques a implantação 
e funcionamento dos infocentros; a implementaçã~ da capacitação do usuário; a 
seleção, capacitação e avaliação dos monitores e gestores dos infocentros; e a 
sistemática de monitoramento e avaliação. 

São infocentros, ou Centros de Acesso à Informática, os espaços disponibilizados 
por órgãos públicos, prefeituras municipais ou instituições não governamentais, 
chamadas instituições mantenedoras, contendo equipamentos de informática 
fornecidos pela Secretaria. 

São atores do Projeto Especial a Coordenação do PIO, o gestor e monitor do 
infocentro e o Grupo de Mobilização Social (GMS), sendo beneficiários os 
usuários do infocentro. 

o valor do projeto está estimado em R$30.700.000,00, para um período de 
execução de 4 anos (2004 a 2007), custeados pela SECTIIFAPESB e pelos parceiros 
do projeto. 

São parceiros do projeto, além das instituições mantenedoras dos infocentros 
(ONGs, Prefeituras e outras instituições públicas), a Secretaria de Combate à 
Pobreza e Desigualdades Sociais (SECOMP), através de recursos do Fundo 
Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, a Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado da Bahia (FAPESB), a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), o 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Informática e Eletro-eletrônica de 
Ilhéus (CEPEDI), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e a 
empresa TELEMAR. 

Os recursos gastos no PIO no exercício de 2004 foram da ordem de R$708 mil; 
no exercício de 2005, R$5.936 mil, e R$6.725 mil no exercício de 2006. 

Até 2006, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação previu a implantação de 
362 infocentros em 274 municípios, sendo que, a partir de informações constantes 
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de planilha enviada pela Secretaria, observou-se que existiam 304 implantados 
até 31/1012006, sendo que 279 já estavam em funcionamento. 

Com base nos resultados obtidos durante os trabalhos, assim como nas normas 
estabelecidas pelo projeto (convênios, regimento interno, manual do monitor e 
mídia do infocentro), a auditoria identificou em alguns infocentros visitados, de 
acordo com o relatório de fls. 03 a 47, as falhas relacionadas a seguir, que revelam 
o descumprimento por parte da SECTI e de instituições mantenedoras das 
obrigações previstas nas normas adotadas. 

a) por meio de visitas realizadas em alguns municípios selecionados, constatou-se 
a implantação de infocentros em desacordo com as normas estabelecidas pela 
SECfI, a exemplo de ausência de link para internet; inexistência de linha telefônica; 
inexistência de ar-condicionado; e difícil acesso à sala do infocentro (barreiras 
com degraus, corredores e passagens) (item 4.1.1); 

b) deficiência na divulgação dos infocentros (item 4.1.2); 

c) infocentros com infra-estrutura inadequada de funcionamento, a exemplo de 
aparelhos de ar-condicionado quebrados; forro de PVC danificado assentado 
sobre cobertura de telha cerâmica; falta de agentes de segurança; e falta de 
cobertura na parte externa (item 4.1.3); 

d) equipamentos de informática sem funcionar ou funcionando inadequadamente; 

e) descumprimento do horário de funcionamento e infocentro paralisado (item 
4.1.5); 

f) capacitação deficiente para os usuários (item 4.2.1); 

g) inexistência ou baixa atuação dos Grupos de Mobilização Social (GMSs) (item 
4.2.2); 

h) baixo conhecimento dos gestores dos infocentros sobre o Programa (item 
4.3.1); 

i) 	ausência de marco lógico e sistemática de monitoramento e avaliação (item 
4.4.1); 
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Com o intuito de contribuir para o aperfeiçoamento do Projeto Especial 
Identidade Digital, a 3º CCE sugeriu no seu relatório algumas recomendações 
para aprimorar os mecanismos de divulgação do projeto e seus controles através 
da adoção, pela Coordenação do projeto, de uma sistemática de monitoramento 
e avaliação das ações, com o objetivo de que as falhas, que possam comprometer 
o desempenho do projeto, sejam detectadas e sanadas tempestivamente, o que, 
certamente, possibilitará ao público-alvo conhecer amplamente os serviços 
disponibilizados e os objetivos do projeto serem alcançados, especialmente no 
que concerne à capacitação do usuário e funcionamento dos infocentros. 

Considerando que o rela tório de auditoria de fls. 03/ 47, subscri to por técnicos 
da 3º Coordenadoria de Controle Externo deste Tribunal de Contas, apresenta 
em conclusão algumas ocorrências verificadas na execução do Projeto Especial 
ldentidade Digital, cujo gestor, durante o trabalho, prestou informações e 
esclarecimentos que foram abordados ao longo do relatório de auditoria; 

Considerando que a Matriz de Achados, contendo os principais resultados da 
auditoria, foi encaminhada pela 3º CCE aos gestores do Projeto para as 
providências necessárias; 

Considerando que a Prestação de Contas Consolidada da Secretaria do exercício 
de 2006 será examinada no decorrer deste ano; 

Resolve O Tribunal de Contas do Estado da Bahia, em sessão plenária, à 
unanimidade, ao tomar conhecimento do resultado da presente auditoria: 

a) determinar o envio de cópia do relatório aos atuais titulares das Secretarias da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), de Desenvolvimento Social e Combate 
à Pobreza (SEDES) e da Educação (SEC) para que S. Exas . tomem 
conhecimento dos fatos ali contidos e para que os órgãos envolvidos na 
execução do projeto adotem as providências necessárias para o saneamento 
das falhas apontadas no relatório de auditoria; 

b) encaminhar os autos à 3º Coordenadoria de Controle Externo deste Tribunal 
de Contas para anexá-la às contas da Secretaria, relativas ao exercício de 2006, 
a fim de que, na oportunidade do exame, verifique se foram implementadas 
medidas saneadoras; 
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c) determinar a disponibilização do Relatório de Auditoria do presente processo 
no Portal deste Tribunal de Contas. 

Vencido, em parte, o Exmo. Sr. Conselheiro França Teixeira, que votou também 
pelo encaminhamento da presente Auditoria à Assembléia Legislativa, para 
conhecimento. 

Sala das Sessões, 03 de maio de 2007. 
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