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Apresentação 


Em continuidade à iniciativa dt: o Tribunal dt: Contas do Estado da Bahia 

divulgar os resultados das auditorias opt:racionais realizadas em programas 

dt: governo, junto aos órgãos públicos, parlamentares e a sociedade civil, 

apresento mais uma publicação da série de sumários executivos editados 

por t:sta Cortt: de Contas . 

Esta edição apresenta, de forma simplificada, as informações sobre a auditoria 

realizada pela la Coordenadoria dt: Controle Externo no Programa Viver 

Melhor, no que diz respeito à Ação Infra-estrutura e Equipamentos 

HabitacionaislPró-Moradia. O respectivo processo (TCE/000767/2006) foi 

apreciado em sessão do Plenário de 06/06/2006, sob a relatoria do 

Conselht:iro Ursicino Queiroz, cujo relatório podt:rá st:r acessado através 

do site www.tce.ba.gov.br. 

As atividades foram desenvolvidas no âmbito do Projeto de Aperfeiçoamento 

do Controle Externo com Foco na Redução da Desigualdade Social 

(CERDS), decorrente do Acordo de Cooperação Técnica firmado em 2002, 

t:ntre esta Casa, o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Department for 

Intemational Development (DFID), do Reino Unido . 

www.tce.ba.gov.br


Com este trabalho, que buscou sobretudo examinar a oportunidade de 

aperreiçoamento da operacionalização da referida Ação, o Tribunal pretende 

contribuir para a melhoria da gestão pública, o fortalecimento do controle 

social e a redução das desigualdades sociais . É, com efeito, mais um desafio 

que se conquista. 

COllselheiro Alltollio HOllorato de Castro Neto 
Presidente 



SL y or E< I v 

o Programa Viver Melhor tem por objetivo promover a melhoria habitacional 

em áreas urbanas e rurais, bem como a requalificação urbana com ênfase na 

humanização das cidades. Tem como justificativas a precária condição de 

habitabilidade da população de baixa renda, a deficiência na urbanização das 

cidades e a insuficiência de equipamentos urbanos e comunitários. 

No Plano Plurianual (PPA) 2004/2007 a Ação 3618 - Infra-estrutura e 

Equipamentos Habitacionais/Pró-Moradia - Viver Melhor é uma das 21 ações I 

do Programa Viver Melhor e tem por objetivo a recuperação de áreas 

degradadas, insalubres ou inadequadas para moradia, através de construção 

habitacional para famílias remanejadas e de melhorias habitacionais, incluindo

se unidades sanitárias, infra-estrutura, equipamentos comunitários, serviços 

urbanos, regularização fundiária e promoção social. 

o Pró-Moradia foi criado em 1995 por resolução do conselho curador do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o objetivo de apoiar 

estados, municípios e órgãos da administração direta e indireta para contemplar 

a população com renda de até três salários mínimos com parcelamento de 

I As d.:mais AÇÕéS são: Programa d.: Déscnvolviménto Urbano na Bahia (Produr); Promoção dt: 
Políticas é Programas dé Désénvolviménto Urbano; Promoção dé Políticas e Programas Habitacionais; 
Projt:to Mdropolitano dé Salvador; Apréndéndo a Construir: Casa Escola/Bairro Vivo; Planejamento 
Urbano; Parqués Urbanos; Infra-estrutura e Equipamt:ntos Urbanos e Comunitários; Infra-estrutura e 
Equipamentos Habitacionais - Viver M.:lhor/Pró-sam:amento ; Infra-Estrutura é Equipaméntos 
Habitacionais - Viver MelhorlHabitar/BID; Infra-estrutura.: Equipamentos Habitacionais - Viver 
Mdhor/Habitar Brasil ; Urbanização e Désenvolviménto Int.:gral t:m Áreas Carentes - Viver Melhor 
11 ; Mdhoria Habitacional para Erradicação da DOénça d.: Chagas; Humanização de Cidades ; 
Déscnvolvimento Urbano Regional - Rénascér Recôncavo; Infra-estrutura Urbana em Áreas de 
Pott:ncial Turístico (Proddur); Melhoria das Condições dt: Habitabilidade t: Requalilficação Urbana 
ém Áreas dt: Pobreza; Programa de Combaté à Pobréza Rural - Viver Mdhor RuralIProduzir; Urbanização 
e R.:paração da Avenida Paralda t: das Avt:nidas Intémas do CAB é Habitação .:m Áreas de Intt:resse 
Social - Viver Melhor. 

f- tr j. J 1 ,c r I> ro 'v1c" ld '-' 9 



... Sumário Executivo 

glt:bas, regularização fundiária, aquisição ou produção de lotes urbanizados e 

construção ou melhoria de habitações, admitindo ainda, em caráter 

complementar às obras habitacionais, a execução de serviços de infra-estrutura 

e equipamentos comunitários. 

Essa ação, sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

(SEDUR), <:: executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do 

Estado da Bahia (CONDER) e <:: identificada sob a denominação de Pró

Moradia, terminologia tamb6m adotada neste sumário executivo. 

Recursos alocados à Ação 

A Ação 3618 - Infra-estrutura e Equipamentos HabitacionaislPró-Moradia

Viver Melhor <:: implt:mentada no Estado da Bahia atrav<::s da concessão de 

financiamentos com recursos do FGTS . 

No quadro O1 estão demonstrados os valores previstos e executados nos 

exercícios de 2004 e 2005: 

Quadro 01 - Execução orçamentária e financeira em 2004 e 2005 
EmRS 

Ano Orçado (A) Valor % 

Empenhado (B) Pago (C) 
Execução 

(B)/(A) 

2004 23.786.797 14.428.996 14.336.283 60,7 

2005 46 .293 .012 45 .717.363 42 .720.418 98 ,8 

Total 70.079.809 60.146.359 57.056.701 85,8 

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais, Contábeis e Financeiras (lCF). 

1 O Avallaçào da Açao Infra-estrutura e Equipamentos Habitacionais/Pró-Moradia 
Programa Viver Melhor 



o que o TC E avaliou 

o principal objetivo da auditoria operacionaF foi avaliar em que medida as 

ações do Governo do Estado têm contribuído para minimizar a vulnerabilidade 

social das famílias de baixa n::nda ocupantes de assentamentos precários, 

melhorando as condições de moradia e habitabilidade desse público-alvo, 

observando os critérios de eqüidade da sustentabilidade das intervenções 

propostas. Para tanto, foi elaborada a seguinte questão: 

Em que medida as ações do Programa Viver Melhor contribuíram para a 

melhoria das condições de moradia e habitabilidade, bem como para a 

promoção social das populações residentes em áreas de grande 

vulnerabilidade urbana? 

Acn:scente-sc que, embora as ações do Pró-Moradia contemplem as áreas 

urbanas da capital e do interior do Estado, as análises da auditoria concentraram

se nas comunidades do interior, devido à distância e maior carência por serviços 

públicos, fatores que agravam os riscos decorrentes de defi ciências nos 

controles. 

Por Que foi avaliado 

A Constituição Brasileira estabdece que a erradicação da pobreza e a redução 

das desigualdades sociais e regionais constituem-se em objetivos fundamentais 

da República (art. 3°, inciso I1I) . 

No PPA 2004/2007, o Governo do Estado da Bahia define como principal objetivo 

o desenvolvimento de ações para a con strução de uma sociedade justa e coesa, 

através do combate à pobreza e às desigualdades sociais e inclusão 

socioeconômica. 

2 Doravante denominada auditoria . 

Av lllO 1 lO f-\c,.ClI 1 (o,rLJtl..ra E EqUipamentos habitacionais/Pró-Moradia 111 
Programa Viver Melhor 



ur"10no Ex utlvo 

As intervenções propostas no Viver Melhor objetivam elevar a qualidade de 

vida das famílias , atuando de fonna integrada nas áreas de : habitação, infra

estrutura, equipamentos urbanos, parcelamento do solo, recuperação ambiental, 

obras de contenção, regularização urbanística e fundiária, geração de trabalho 

e renda, desenvolvimento social e fortalecimento das identidades culturais 

locais. 

Como 8e desenvolveu o trabalho 

A auditoria foi executada pela la Coordenadoria de Controle Externo, no penodo 

de 08 .08 .2005 a 22.02.2006, por uma equipe de cinco técnicos (um arquiteto, 

dois contadores, um economista e um engenheiro civil), 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 planej amento 

e as recomendações . 

Na realização desta auditoria, foram efetuadas entrevistas estruturadas com 

especialistas nas áreas de habitação e trabalhos sociais, com os gestores do 

Programa e técnicos responsáveis pela execução das ações, bem como 

aplicados 175 questionários junto às lideranças comunitárias e antigos 

moradores das áreas beneficiadas. Foi realizada, ainda, observação direta nas 

comunidades integrantes da amostra selecionada. 

o penodo objeto da auditoria abrangeu os exercícios de 1998 a 2003, no qual 

foram analisados os resultados alcançados pela ação governamental, e de 

2004 a junho de 2005, início da implementação da segunda etapa do programa, 

buscando aferir de que fonna as deficiências verificadas na primeira fase 

foram superadas, bem como se foram replicadas as boas práticas identificadas. 

Durante a execução dos trabalhos foram analisados documentos encaminhados 

pelo Serviço Social e pelo Setor de Engenharia da CONDER, dados sobre o 

1 2 	Av 1 l,\.lU <1 1 A.., lO I fre e ,tru' ~rll t:; to lul~ Ilme-ntC> I lt .. lC 10 ,I ~. )I 1 

FruqrolT'Q Vive' 'v1elf>or 



déficit habitacional, trabalhos técnicos e acadêmicos, bem como dados do 

Censo 2000 IBG E. Os trabalhos de campo foram realizados em 15 municípios, 

contemplando 20 comunidades, englobando oito das 15 regiões econômicas 

do Estado, conforme apresentado no quadro 02: 

Quadro 02 I OLlhdadc.. \,i ..itada<; 

Região 
Econômica 

Município 

Baixo Médio São 
Francisco 

Juazeiro 

Extremo Sul Eunápolis 

Itamaraju 

Porto Seguro 

Sta. Cruz deCabrália 

Irecê Irecê 

Litoral Norte Entre Rios 

Litoral Sul Barra do Rocha 

Gandu 

Oeste Barreiras 

Sta. Maria da Vitória 

Paraguaçu Amélia Rodrigues 

Sto. Estevão 

Piemonte da 
Diamantina 

Fonte: Auditoria. 

Feira de Santana 

Jacobina 

Comunidade 

Nova Esperança 

Bairro do Pequi 

Vale do J ucuruçu e São Domingos 

Novo Triunfo 

Capitão Luiz Matos e Vila Beata 

SeverianoMoitinho 

Baixa de Quintas e Beira Rio 

Firmo Leal Ferreira 

Nova Vitória 

Santo Antônio 

Setor Roberto e Setor Planalto 

Camucurso e Areal 

Mutirão 

AviárioC J 
Vila Feliz 

13 



Sumário Executõvo 

Com o intuito de avaliar a efetividade das ações implementadas pelo Pró-Moradia. 

a auditoria verificou, nas comunidades constantes do quadro 02, a qualidade 

dos serviços de construção ou recuperação das unidades habitacionais, a 

implantação da infra-estrutura básica, a efetividade do trabalho social e a 

regularização fundiária, sendo identificados os achados descritos na seqüência . 

•••	Obras de infra-estrutura e de habitação com 

deficiências construtivas 

Das obras vistoriadas no interior do Estado, 45% apresentam deficiências 

construtivas, a saber: 

em Gandu, Barra do Rocha, Itamaraju, Barreiras e Santa Maria da Vitória 

foram observadas casas construídas pelo Pró-Moradia, cujo reboco das 

paredes desagrega facilmente ao toque . No município de Barreiras, existem 

casas em que as paredes de sustentação dos reservatórios de água 

apresentavam trincas; 

nas comunidades de Finno Leal Ferreira (Barra do Rocha), Nova Vitória 

(Gandu), Rua da Encosta/Bairro do Pequi (Eunápolis), Aviário (Feira de 

Santana), Mutirão (Santo Estevão) e Santo Antônio(Barreiras), há imóveis 

com paredes e pisos rachados, além de casas cujas fundações, em alvenaria 

de pedra, apresentavam trincas. 

141 	Avaliaçao da Açao Infra ·estrutura e Equipamentos ~ abitaclonulb/P' ) "Aore dlfl 
Programa Viver Melhor 
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Fotos 1 e 2 - Trincas na parede e na fundação (Barra do Rocha) e afundamento do 

piso (Gandu). 

as "normas para fornecimento de energia elétrica em tensão secundária 

de distribuição a edificações individuais" da concessionária de energia, 

em ligações subterrâneas, estabelecem que se deve instalar eletroduto de 

PVC rígido, devidamente dimensionado, a uma profundidade mínima de 

200 mm. Entretanto, no loteamento Vila Beata, em Santa Cruz de Cabrália, 

o ramal de distribuição subterrâneo de energia para atender às 108 casas 

construídas foi executado com eletrodutos flexíveis . 

Os problemas detectados são decorrentes da execução dos serviços sem 

atentar para normativos e para as boas técnicas de edificar, além de defici€ncia 
na fiscalização das obras, impactando de forma negativa na qualidade dos 

serviços contratados. 

Os fatos mencionados causam preocupação aos moradores quanto à segurança 

das casas, bem como insatisfação em decorr€ncia da deterioração do imóvel 

com pouco tempo de uso. 

AV<lI, y l' j A l r f) o'LJtur E Fql p<lrn >nk, f ulJlto, IllnUI /P" Morudlo 1 5 
p, , jfOrnU V VE r Melhor 



uMorio Executivo 

___	Sistema de Esgotamento Sanitário inoperante ou com 

deficiência de manutenção 

A implantação de obras de saneamento é uma necessidade para a melhoria 

da qualidade de vida e da saúde da população. Para que esses objetivos 

sejam atingidos, é necessária a adoção de ações que garantam o efetivo 

funcionamento do sistema, através de manutenção preventiva e corretiva, 

além da necessidade de se conscientizar os usuários quanto a sua correta 

utilização. 

A deficiência de drenagem urbana, que acaba sobrecarregando as redes de 

esgoto, a precariedade na manutenção preventiva e corretiva dos Sistemas 

de Esgotamento Sanitário (SES), aliadas à pouca amplitude das ações 

desenvolvidas pela Ação no âmbito da Educação Sanitária e Ambiental, estão 

contribuindo para a falta de efetividade dos SES implantados. 

A existência de esgoto a céu aberto e a constante obstrução da rede têm 

causado desconforto aos moradores, que estão obrigados a conviver com o 

mau cheiro, além de ser um foco transmissor de doenças, representando 

risco à saúde pública. Acrescente-se ainda que a deficiência constatada na 
manutenção dos sistemas, além de impactar na contaminação de rios e solo, 

gera incremento nos gastos públicos para a recuperação dos serviços já 
executados. 

Das reclamações feitas pelas comunidades, 30,3% estão relacionadas a 

problemas com o esgotamento sanitário, sejam por deficiências de operação 
do sistema, por entupimento de rede ou ainda em decorrência de esgoto a 

céu aberto . 

16 	AVLlIkl<, lO du A JO I;}fra·f",trl..~urll (> E luíp'lmuto:, j'lt).·J(íoruí~)"re N10llr I 

~ roel!' lmr, Vôver 'IIlE'lf c,r 
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No qUt: St: rt:ft:rt: a t:ssa rt:lt:vantt: qUt:stão, a st:guir são aprt:st:ntadas as 

principais constataçõt:s auditoriais: 

nas localidadt:s Baixa dl: Quintas t: Bt:ira Rio (Entrt: Rios) t: t:m Firmo 

Lt:al Ft:rrl: ira (Barra do Rocha) , as Estaçõt:s dt: Tratamt:nto dt: Esgoto 

ETE t:stavam fora dt: opt:ração, st:ndo qut: nt:stt: último município a árt:a 

da t:stação t:lt:vatória implantada foi invadida t: atualmt:ntt: é utilizada como 

rt:sid€ncia; 

nas comunidadt:s dt: Bt:ira Rio (Entrt: Rios), St:tor Planalto (Santa Maria 

da Vitória), Mutirão (Santo Estt:vão), Nova Espt:rança (Juazt:iro) t: na 

Rua da Encosta/Bairro do Pt:qui (Eunápolis), há pontos com t:sgoto a céu 

abt:rto, st:ndo qut: nas tr€s últimas localidadt:s também t:xistiam poços dt: 

visita3 obstruídos t: com t:xtravasamt:nto; 

na localidadt: dt: Mutirão (Santo Estt:vão), confonnt: informaçõt:s das 

comunidadt:s, a rt:dt: dt: t:sgoto t:stá constantt:mt:ntt: obstruída, t: como o 

sistt:ma não t:stá st:ndo opt:rado pt:la EMBASA , os próprios moradort:s 

tt:ntam dt:sobstruí-Ia. A t:stação dt: tratamt:nto t:stava fora dt: opt:ração, 

pois a caixa dt: art:ia t:ncontrava-st: obstruída. Por const:qü€ncia, o poço 

dt: visita situado à montantt: dt:sta caixa rt:ct:bia toda a carga dt: t:sgoto do 

sistt:ma, t:xtravasando para o riacho próximo st:m nt:nhum tipo dt: 

tratamt:nto, o qut: podt: ocasionar danos ambit:ntais; 

na comunidadt: dt: Nova Vitória (Gandu), o esgoto t:ncontrava-st: 

t:xtravasando t:m um tt:rrt:no nas proximidadt:s do t:mprt:t:ndimt:nto, dt:vido 

ao rompimt:nto dt: tubulação. Rt:ssaltt:-st: qut: t:sst: dlut:ntt: qut: t:xtravasa 

não t:stá rt:ct:bt:ndo o dt:vido tratamt:nto pt:lo Digt:stor Anat:róbico dt: 

Fluxo Asct:ndt:ntt: (DAFA), t:xt:cutado com rt:cursos do Pró-Moradia; 

Câmara que p.:rmite õ"ãCeSso de pessoas e equipamentos à canalização para realizar trabalhos de 

manutenção . 

. é ,trl.t .ru é' E l' Jlpun < ,nto: 11IJtJ, J( I' )n'JI~/f- rc Me ,rCldilJ 1 7 
F ,qruma Vivp' Melhor 



Sumário Executivo 

na rua da Encosta/Bairro do Pequi (Eunápolis), akm dos relatos de 

moradores de que a rede de esgoto entope com freqüência, há esgoto 

doméstico extravasando dos poços de visita. 

Fotos 3 e 4 - Esgoto extravasando - Rua da Encosta (Eunápolis) . 

na comunidade de Novo Triunfo (Porto Seguro), a estação elevatória de 

esgoto opera em estado precário, com suas instalações expostas, sem 

portão de acesso, poço de sucção sem tampa e quadro de comando sem 

proteção . 

Obras de infra-estrutura de pavimentação de ruas 

não executadas 

As ruas das comunidades de Novo Triunfo (Porto Seguro) e Santo Antônio 

(Barreiras) encontram-se sem pavimentação, dificultando a oferta de serviços 
básicos, principalmente em dias de chuva, impactando no desenvolvimento 

econômico e social da área. 

'8 	AVClIi(]( ClO la Acuo r Ir') estrutura e Equipamelltos Habltac.lor OI ,IPr ) Mor' ldiCl 
P'')llrum, 1 Viver r-Jelhor 
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Em Novo Triunfo, os serviços de pavimentação não foram realizados por não 

estarem contemplados na planilha contratada. Quanto à comunidade de Santo 

Antônio, embora os serviços estivessem previstos na planilha original, ficou 

pactuado entre a CONDER e a Prefeitura de Barreiras que o município ficaria 

responsável pela pavimentação das ruas . 

Originalmente, as casas da comunidade de Santo Antônio seriam construídas 

com um quarto, por6m, após a intervenção da Prefeitura Municipal, foi acordada 

a ampliação das casas, que passaram a ter dois quartos, ficando a cargo do 

Município, como contrapartida pela ampliação, executar a pavimentação das 

ruas. 

Como a Prefeitura não cumpriu o acordo, a CONDER firmou convênio com 

o 4° Batalhão de Engenharia e Construção do Ex6rcito (BEC) para a realização 

dos serviços, sendo que at6 a data da vistoria eles ainda não tinham sido 

efetuados. Os custos, no valor de R$230.043 ,864, foram assumidos pelo Estado. 

A falta de pavimentação em Novo Triunfo e Santo Antônio faz parte da rotina 

desses moradores, que têm de conviver com a lama formada em dias de 

chuva ou com a poeira dentro das casas, podendo agravar a ocorrência de 

doenças respiratórias, al6m de causar desconforto para os habitantes. A falta 

de pavimentação pode ainda vir a danificar os poços de visita e as redes de 

esgoto que foram executadas, pois, com a erosão verificada no local, o sistema 

começa a ficar exposto, o que implicará em novos gastos públicos para a 

correção ou recuperação dos serviços. 

4 Serviços integrantes do Convênio n.O 037/2004, finnado t:ntrt: a CONDER t: o 4° BEC . 
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Equipamento~ urbano~ mall'on~{'n ados. d{'~ati"ado~ 

OU d{'struído~ 

As alternativas culturais, recreativas e esportivas pennitem que a comunidade 

expresse sua criatividade e desfrute de momentos agradáveis de lazer. O convívio 

comum contribui para o estímulo de novas experiências, provocando o acesso a 

transfonnações individuais necessárias para o equilíbrio do homem, da família 

e da sociedade. 

Nas vistorias realizadas, constatou-se que 33% das comunidades possuíam 

equipamentos urbanos mal conservados, desativados ou destruídos, confonne 

exemplificado a seguir: 

o centro comunitário da comunidade de Baixa de Quintas (Entre Rios) foi 

invadido por famílias sem teto, o que vem dificultando a mobilização da 

comunidade pelas lideranças locais. No centro comunitário de São Domingos 

(Itamaraju) funcionava inicialmente uma padaria comunitária que foi 

desativada, estando o imóvel subutilizado, servindo de depósito de 

ferramentas e utensílios de limpeza pública; 

a padaria comunitária implantada na comunidade de Severiano Moitinho 

(Irecê) encontrava-se desativada. Segundo entrevistas com moradores, o 

equipamento foi entregue à associação comunitária com todos os recursos 

materiais necessários para a produção, chegando a funcionar como padaria 

escola. No entanto, a ausência de estudo de viabilidade e deficiências na 

gestão levaram à insustentabilidade do empreendimento; 

em Nova Esperança (Juazeiro), devido à falta de manutenção e pouca 

efetividade das ações de conscientização implementadas pela CONDER, 

evidenciadas pelo mau uso dos equipamentos pela comunidade, a praça, os 

alambrados e os equipamentos da quadra de esporte estavam danificados. 

Por ocasião da vistoria, lideranças comunitárias e antigos moradores 

• 
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relataram que, três meses após a conclusão da obra, a praça e o alambrado 

já estavam destruídos; 

no município de Gandu, foram construídos quiosques destinados ao 

comércio, implantados um parque infantil, uma quadra poliesportiva e um 

caminho de acesso nas margens do rio Gandu, como parte das obras de 

recuperação da área. Observou-se que os quiosques encontravam-se 

abandonados e os demais equipamentos comunitários necessitavam de 

manutenção. No local ainda existem construções precárias em madeira, 

utilizadas para fins comerciais. 

A observação direta, os resultados dos questionários aplicados junto a moradores, 

bem como os esclarecimentos prestados pelo gestor demonstram que não houve 

monitoramento sistemático pela CONDER para a realização de análise pós

ocupação, avaliação da sustentabilidade do trabalho social implantado, bem 

como identificação de oportunidades de melhoria. 

Ademais, não houve a participação efetiva da comunidade na implementação 

das ações do programa, aspecto fundamental para fortalecer o sentimento de 

propriedade, cuidado com os equipamentos urbanos e áreas comuns . 

••••	Comunidades nao beneficiadas com equipamentos 

urbanos, pai~agismo l' área de lazer 

Embora previstos como intervenções necessárias à consecução dos objetivos 

da Ação, as comunidades de Mutirão (Santo Estevão), Vila Feliz (Jacobina), 

Beira Rio (Entre Rios), Santo Antônio (Barreiras) e Setor Planalto (Santa Maria 

da Vitória) não foram contempladas com alternativas de lazer, sendo que nas 

duas últimas comunidades o programa também não previu a construção de 

centros comunitários. Essas comunidades representam 25% da amostra. 
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__• Fragilidade na implementação do projeto social e 
pouca efetividade das ações de educação sanitária e 
ambiental 

É fundamental estabelecer uma efetiva aproximação entre o público-alvo de 

áreas a serem beneficiadas e os agentes externos. Isso implica em st:: obter 

uma relação participativa, onde os beneficiários deixem de se sentir manipulados, 

para se tornarem conscientes e responsáveis pelo resultado das ações 

implementadas pelos programas governamentais. Ademais, processo 

participativo pennite aos agentes externos identificar quais as prioridades e 

necessidades essenciais definidas pela própria comunidade. 

Quando da avaliação da efetividade da implementação do projeto sociaP 

constatou-se: 

Demanda e realização de cursos 

Apenas 6,9% dos entrevistados afinnaram ter conhecimento de que foi realizado 

o levantamento das demandas prioritárias da comunidade. Dos beneficiários, 

79,6 % afinnaram que a comunidade não foi consultada acerca dos cursos de 

capacitaçã06 para a geração de renda ministrados. 

Dos entrt::vistados, 15,7 % afinnaram que os cursos ministrados atenderam às 

necessidades da comunidade, todavia nos locais em que foram desenvolvidas 

atividades de capacitação profissional e de geração de renda, não foram 

identificados beneficiários absorvidos pelo mercado de trabalho ou relatos de 

aumento da renda familiar. 

Allrange ações de orgamzação comumtána, educação ambiental, capacitação para genlção de 
trabalho e renda 

6 A exemplo de: Corte Costura, manicure, artesanato, dentre outros. 
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Nas comunidadt:s dt: Santo Antônio (Barrt:iras), Rua da Encosta/Bairro do 

Pt:qui (Eunápolis), Malhada dt: Art:ia (Juazt:iro) t: Vila Fdiz (Jacobina), 72,2% 

dos t:ntrt:vistados não soubt:ram ou não kmbraram st: foram rt:alizados cursos 

dt: capacitação. 

Não há t:vidências dt: qut: as atividadt:s dt:st:nvolvidas nos cursos dt: 

capacitação tt:nham ocasionado o fortakcimt:nto t:conômico-financt:iro, bt:m 

como a gt:ração dt: trabalho t: rt:nda para as famílias bt:nt:ficiárias . Os cursos 

oft:rtados constituíam-st: t:m pacott:s padronizados qut: t:ram disponibilizados 

à comunidadt:, st:m obst:rvar as nt:ct:ssidadt:s prioritárias das famílias. Apt:nas 

10,9% dos t:ntrt:vistados afirmaram tt:rt:m sido consultados ou informados 

sobrt: os cursos dt: gt:ração dt: rt:nda. 

St:gundo a pt:rct:pção dos t:ntrt:vistados, a carga horária dos cursos foi 

insuficit:ntt: para a inst:rção no mt:rcado dt: trabalho . Além disso, os cursos 

foram disponibilizados dt: forma pontual, com rt:duzido númt:ro dt: vagas, 

atendt:ndo a uma pt:qut:na parcda dos moradort:s. 

Avaliação pós-ocupação 

A avaliação do programa é fundamt:ntal t:m todas as suas t:tapas. Esst: 

proct:dimt:nto pt:rmitt: ao gt:stor acompanhar as açõt:s impkmt:ntadas, 

monitorando se os rt:sultados alcançados são os dt:finidos pdo programa, 

permitindo, quando nt:ct:ssário, o seu apt:rft:içoamt:nto, corrt:ção ou supt:ração 

dt: obstáculos. 

Os rdatórios dt: atividadt: do st:rviço social informam os tipos t: a quantidadt: 

de cursos ministrados t: rt:gistram fotos dt: alguns dt:sst:s t:wntos, contudo 
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não há qualquer registro dos indicadores que serão utilizados para aferição da 

efetividade das ações, ou ao menos que se proponham a mensurá-la, 

evidenciando uma defici€ncia no acompanhamento após a conclusão das obras. 

Regularização Fundiária 

A regularização fundiária garante a perman€ncia de beneficiários dos programas 

de habitação de interesse social nas novas habitações, dando segurança de 

posse aos seus ocupantes, contribuindo para o desenvolvimento e aprimoramento 

de sua qualidade de vida. 

Sobre a situação fundiária das áreas selecionadas para exame, a CONDER 

apresentou demonstrativo indicando que em 40% dessas comunidades os 

moradores não possuem registro de reconhecimento formal de direito sobre o 

imóvel. Corroborando com esta constatação, 48 % dos entrevistados pela 

auditoria afirmaram não possuir documento do imóvel. Tais fatos reforçam a 

necessidade de se implementar uma política mais efetiva de regularização 

fundiária . 
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Com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento do Pró-Moradia, o TCE/ 

BA identificou diversas oportunidades de melhoria, que podem ser concreti

zadas através da proposição das seguintes recomendações: 

À SEDUR, 

promover articulação institucional com outros programas 

governamentais e outros órgãos do Estado, bem como com as 

prefeituras, de modo a possibilitar a manutenção dos servIços 

implantados; 

regularizar a pavimentação das ruas da comunidade de Santo Antônio 

(Barreiras) junto ao 4° BEC e criar mecanismos que viabilizem a 

pavimentação das vias urbanas da comunidade de Novo Triunfo (Porto 

Seguro); 

prever, quando aplicável, a execução de serviços de pavimentação 

de ruas em áreas a serem beneficiadas; 

implementar programas contínuos de educação sanitária e ambiental, 

enfatizando a importância das ligações intradomiciliares de esgoto e 

do uso adequado do sistema de esgotamento sanitário; e 

promover a articulação institucional junto às prefeituras para viabilizar 

os serviços de manutenção de micro e macro drenagem, de forma a 

possibilitar o pleno funcionamento dos SES, em face da interferência 
entre os dois sistemas, 
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À CONDER, 

t:ft:tuar kvantamt:nto das áreas que possuem equipamentos 

danificados, realizando a sua recuperação; 

incorporar a participação social na discussão dos problemas detectados 

e na adoção das soluções; 

regularizar a situação dos centros comunitários de Baixa de Quintas 

(Entre Rios); 

apurar os fatos que levaram à desativação das padarias comunitárias, 

adotando as medidas cabíveis que possibilitem o alcance dos objetivos 

SOCIaIS ; 

supervisionar e fiscalizar as obras de fonua efetiva, garantindo a 

qualidade e a durabilidade da construção; 

responsabilizar as empresas contratadas para a execução das obras e 

diligenciar a correção das deficiências construtivas detectadas; 

reavaliar a metodologia utilizada na implementação das ações sociais, 

inclusive após a conclusão da obra, identificando as oportunidades de 

melhoria; 

realizar estudos/levantamentos acerca da vocação da comunidade 

para a definição do rol dos cursos voltados para a geração de renda; 

avaliar a efetividade das ações de geração de renda; 
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incentivar a criação de cooperativas de trabalho e renda, inclusive a 

busca de parcerias com outras iniciativas privadas para a inserção 

dos moradores no mercado de trabalho; 

incentivar a identificação e formação de lideranças comunitárias; 

avaliar a capacidade de pagamento dos beneficiários, atentando 

para a eqüidade: e 

promover a regularização fundiária dos imóveis . 

A Ação Infra-estrutura e Equipamentos Habitacionais/Pró-Moradia - Viver 

Melhor é de relevância para a melhoria da qualidade de vida da população, 

sobretudo no que tange às intervenções fisicas. No entanto, foram identificadas 

oportunidades de melhoria de desempenho nos mecanismos propostos pelo 

programa no que se refere à necessidade de aprimoramento dessa ação relativa 

à promoção social, aos equipamentos urbanos, às obras de infra-estrutura e 

regularização fundiária, visando assegurar a efetividade do programa. 

Nesse sentido, com a implementação das recomendações propostas, espera

se uma efetiva redução da vulnerabilidade social das famílias de baixa renda, 

ocupantes de assentamentos precários, observando-se os critérios de eqüidade 

e com foco na sustentabilidade das intervenções. 

AVr:lliuçO(l drl Ar Jr ' '] E ,trL.t .rCl E E lUIP ll"l' r to j' JI 	 1 r]1 I r IV reli 111] '2 7 
c lrr' V'v, ME Ihl lr 



urrláno Execu-hvo ,. . 

PROCESSO TCE/000767/2006 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO 

AUDITORIA OPERACIONAL - AÇÃO - INFRA-ESTRUTURA E 

EQUIPAMENTOS HABITACIONAIS - VIVER MELHOR/PRÓ 

MORADIA 

RELATOR: CONS. URSICINO QUEIROZ 

Resolução n° 63/2006 

EMENTA: AUDITORIA DE 

PROGRAMA . CIENTIFICAÇÃO DE 

TODOS OS ÓRGÃOS DA 

ADMINISTRAÇÃO INTER

DEPENDENTES NO DESEMPENHO DO 

PROGRAMA E DAS RESPECTI VA S 

RECOMENDAÇÕES . DECISÃO POR 

MAIORIA . 

RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 

reunidos em Plenário e à unanimidade, detenninar a anexação deste processo 

de Auditoria autos da Prestação de Contas Companhia de Desenvolvimento 

Urbano do Estado da Bahia - Conder, exercício de 2005 , dando-se 

conhecimento desta Resolução e do Relatório da auditoria ao respectivo gestor, 

Dr. Mário de Paula Guimarães Gordilho, recomendando que sejam adotadas 
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as providências cabíveis para melhor proteção e emprego do patrimônio público 

e ao Exmo Sr. Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. Roberto Moussallem 

de Andrade para que, num prazo de 60 dias, remeta a este Tribunal um plano 

de ação, contemplando o cronograma de adoção de medidas necessárias, 

com indicação dos respectivos responsáveis, à implementação das 

recomendações do relatório auditoria!. Vencido, em parte, o ExmO. Cons. França 

Teixeira, que aplicava ao Exmo. Sr. Secretário de Desenvolvimento Urbano, 

Sr. Roberto Moussallem de Andrade, multa no valor equivalente a 50 UPFI 

Ba., em razão dos pontos destacados pela Auditoria, e fixava o prazo de 30 

dias para que S.Exa. remeta ao Tribunal o Plano de Ação. 

Sala das Sessões, em 06 de junho de 2006 . 
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