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Apresentação 


Em continuidade à iniciativa de o Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

divulgar os resultados das auditorias realizadas em programas governamentais, 

junto aos órgãos públicos, parlamentares e a sociedade civil, apresento mais 

uma publicação da série de sumários executivos editados por esta Corte de 

Contas . 

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

realizada pela 48 Coordenadoria de Controle Externo no Programa Cabra 

Forte . O respectivo processo (TCE/000824/2006) foi apreciado em sessão do 

Plenário de 06.04.2006, sob a relatoria da Conselheira Ridalva Correa de 

Melo Figueiredo, cujo relatório de auditoria poderá ser 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, entre esta Casa, o Tribunal de Contas da União (TCU) e o 

Department for International Development (DFID), do Reino Unido . 

Com este trabalho, que buscou sobretudo examinar a oportunidade de 

aperfeiçoamento da operacionalização do referido Programa, 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 A 11to11io HOllorato de Castro Neto 

Presidente 

www.tce.ba.gov.br




Sumário Executivo 

o Programa Cabra Forte constitui-se em um Projeto Especial do Governo do 

Estado da Bahia, e tem por objetivo geral melhorar a qualidade de vida dos 

produtores rurais e suas famílias , através do aumento da renda proveniente 

da ovinocaprinocultura. Seus objetivos específicos, de acordo com o Modelo 

Lógico de Gestão do Programa (MLGP), são : ampliar e melhorar a oferta de 

água para os produtores e melhorar a produtividade da ovino caprino cultura 

do semi-árido baiano. 

Para a sua implantação foi celebrado, em 03 .04.2003, o Convênio n.O 25, com 

vigência até 31.12.2006, entre o Estado da Bahia, Banco do Brasil S/A, 

Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), Companhia de 

Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Companhia de Engenharia Rural 

da Bahia (CERB) e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia 

(FAEB). 

Sua execução iniciou-se em 2003 com recursos oriundos dos seguintes 

programas descritos no Plano Plurianual (PPA) : 005 - Modernização da 

Pecuária Baiana; 041 - Apoio às Comunidades Rurais Produzir; e 123 

Combate à Pobreza EstruturaF . 

No PPA 2004/2007, o Cabra Forte passa a ter ações específicas inseridas nos 

Programas Governamentais: 215 - Cadeias Produtivas, integrante da linha de 

intervenção Adensamento da Matriz Econômica e Fortalecimento Tecnológico, 

1 Projeto Especial: conjunto de intervenções setoriais, voltadas para a consecução de um objetivo 
vinculado a uma política de governo. 
2 O Programa Combate à Pobreza Estrutural foi instituído pelo Decreto n° 8.172, de 25 .02 .2002 . 
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e 218 - Frutos da Terra: Agroinvestimentos e 220 - Organizando a Produção: 

Produtividade e Competitividade, ambos integrantes da linha de intervenção 

Inclusão Socioeconômica. As mencionadas linhas de intervenção estão 

incluídas na estratégia Bahia que Faz. 

O Cabra Forte é coordenado pela Secretaria da Agricultura, Irrigação e 

Reforma Agrária (SEAGRI), através da Superintendência de Desenvolvimento 

Agropecuário (SDA), que o administra em parceria com a Secretaria de 

Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (SECOMP). A execução 

das atividades finalísticas está atualmente a cargo de órgãos vinculados à 

SEAGRI (Superintendência de Irrigação e Empresa Baiana de 

Desenvolvimento Agricola - EBDA), Secretaria do Planejamento (Companhia 

de Desenvolvimento e Ação Regional- CAR) e Secretaria de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos (Companhia de Engenharia Rural da Bahia - CERB). 

O público-alvo corresponde aos ovinocaprinocultores com propriedades de 

até 100 hectares, organizados em associações, habitantes de 183 municípios 

que se distribuem em três pólos, conforme figura 01: 

3 A área de abrangência do Programa foi ampliada durante a execução da auditoria para 50 
municípios. Vide pág.28. 

1:J Av' 10 lc 1 r [U<jl 'f"Y 
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Figura O 1- Municípios lkndíciados pdo Cahra Forte 

Campo i\ legre de Lourdes 

Pilào 1\ n.: ado 

Casa Nova 
lIauá 

Juazei ro 

São Domingos 

BAHIA 

Os pólos dt:stacados no mapa abrangt:m os st:guintt:s municípios: 

• 	 Conct:ição do Coité - Barrocas, Conct:ição do Coité, Nova Fátima, 

Ri.:tirolândia, Santa Luz, São Domingos, St:rrinha t: Vakntt: ; 

Jaguarari - Andorinha, Curaçá, Jaguarari , Juazt:iro, Monk Santo t: Uauá; 

• 	 Rt:manso - Campo Akgrt: di.: Lourdi.:s, Casa Nova, Pilão Arcado t: 

Ri.:manso . 

Avallac:au d< Programa Cabra Forte 1 11 
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Recursos alocados ao Programa 

Para a execução do Cabra Forte, o Convênio n.O 25/2003 prevê a aplicação, 

no período de 03.04.2003 a 31.12 .2006, de recursos no montante de 

R$75 .809.650,00, provenientes das fontes 28 - Recurso do Fundo Estadual 

de Combate e Erradicação da Pobreza (49%), 25 - Operações de Crédito 

Externas (48,7%) e 00 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro 

(2,3%), distribuídos orçamentariamente entre a SECOMP, SEPLAN/CAR 

e SEAGRl, respectivamente. 

O Cabra Forte abrange projetos/atividades exclusivos e não exclusivos. São 

exclusivos: 3796 - Produção de Forragem para o Semi-árido - Cabra Forte; 

3798 - Capacitação para Pequenos Produtores Rurais - Cabra Forte; 3800 

Implantação de Pequenos Sistemas de Irrigação Comunitária; 3801 

Desenvolvimento Sustentável nas Propriedades Rurais do Semi-árido 

Cabra Forte; 3950 - Programa de Apoio às Comunidades Rurais - Cabra 

Forte/Produzir; e não exclusivos: 1160 - Apoio às Comunidades Rurais 

Produzir e 5071 - Programa de Combate à Pobreza Rural I - Contrapartida. 

Até o exercício de 2005, foram gastos R$39.399.881 ,00, correspondendo a 

52% do total previsto, sendo utilizados também recursos das fontes 30 

Recursos Vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde, 35 

Contribuição Fundo Nacional de Saúde/Fonte Convênio e 60 - Recursos do 

FIES - Lei nO 8.632/99, não previstos no Convênio nO 25/2003 . 

o que o TCE avaliou 

O principal objetivo da auditoria operacional4 foi avaliar se a gestão do Programa 

possibilita que as ações de capacitação, assistência técnica e fortalecimento 

das organizações comunitárias, com ênfase na implementação de reservas 

estratégicas de forragens , sejam planejadas e implementadas de forma 

4 Doravante denominada de auditoria. 
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adequada para contribuir com o aumento da produtividade e suskntabilidade 

da ovinocaprinocultura. Para tanto, foram daboradas as seguintes questões 

de auditoria: 

• 	 Como as ações do Programa têm contribuído para o aumento da 

produtividade e sustentabilidade da ovinocaprinocultura, especialmente 

quanto à capacitação, assistência t6cnica e fortalecimento das organizações 

comunitárias? 

• 	 Como a gestão do Programa km contribuído para o alcance dos objetivos 

propostos para a capacitação e assistência técnica? 

Por que foi avaliado 

A Constituição Federal, em seu art . 187, estabelece que a política agrícola 

será planejada e executada com a participação efetiva do setor de produção, 

envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de 

comercialização, armazenamento e transportes, levando-se em conta, entre 

outros aspectos, a assistência técnica e a extensão rural. 

A Constituição Estadual prevê, em seu art. 191 e inciso IV, que a política 

agrícola será formulada visando desenvolver e consolidar a diversificação e 

especialização regionais, assegurando-se a oferta, pdo Poder Público, de 

assistência técnica e extensão rural gratuitas, com exclusividade de atendimento 

a pequenos produtores rurais e suas diversas formas associativas. 

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

objetivo o desenvolvimento de ações voltadas para a construção de uma 

sociedade justa e coesa, através do combate à pobreza e às desigualdades 

sociais e da inclusão socioeconômica. 

AV(I", 1 (" 1(, '., (I llT..l d, )rú F( r" 1 3 
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Assim, o Cabra Fortt: foi st:kcionado para a rt:alização dt: auditoria, t:m face ' 

dt: sua rt:kvância para o tt:ma t:m foco, considt:rando qut: tt:m como objt:tivo 

principal mdhorar a qualidadt: dt: vida dos produtort:s rurais t: suas famílias , 

através do aumt:nto da rt:nda provt:nit:ntt: da ovinocaprinocultura t:m 18 

municípios do st:mi-árido baiano. 

Como se desenvolveu o trabalho 

A auditoria foi t:xt:cutada pda 48 Coordt:nadoria dt: Controk Extt:mo, no 

pt:riodo dt: 08.08.2005 a 02.03.2006, por uma t:quipt: multidisciplinar composta 

por sdt: técnicos (um administrador, um analista dt: sistt:ma, dois contadort:s, 

um t:conomista, um t:ngt:nht:iro agrônomo t: um t:ngt:nht:iro civil), t: contou 

com suportt: mdodológico e t:statístico dt: consultort:s, além da colaboração 

dt: academicos t: t:studiosos da árt:a, qut: st: fizeram prt:st:ntt:s t:m painéis dt: 

rdt:rencia, oportunidadt:s em que apresentaram sugestões para aperfeiçoar 

o planejamento e as rt:comendações propostas. As análises das ações do 

Programa Cabra Forte são rdativas ao início de sua execução, t:m 03 .04.2003, 

até 31.12.2005 . 

o estudo dt: avaliação do Cabra Forte baseou-se em pesquisa documental e 

pesquisa de campo aplicada. Foram realizadas análist: documental (legislação, 

convenios, termos de parcerias, relatórios, trabalhos academicos, dentre outros) 

t: obst:rvação dirda das ações . O kvantamento amostrai , bast:ado t:m 

amostragem probabilística do tipo akatória estratificada, foi aplicado às 

populações de produtores bt:neficiários rt:sidentes nos 18 municípios onde o 

Cabra Forte se encontra impkmentado. 

O dt:st:nho amostrai foi daborado para pt:rmitir que os resultados da pt:squisa 

pudt:sst:m st:r aprt:st:ntados t:m nívd gt:ral , com uma rt:duzida margt:m dt: 

erro . Dt:ssa forma, utilizou-st: amostragt:m probabilística pdas proporçõt:s, 

141 Avaliaçau do Programa Cabra ~urte 



de maneira independente, com um erro amostrai máximo de 5% na 

determinação do número de elementos para compor a amostra. Foram 

aplicados 322 questionários junto a: 199 produtores, 62 técnicos e agentes 

comunitários rurais, 46 associações e sindicatos rurais, 10 associações 

convenentes, tn3s gerentes de pólo, um representante do SEBRAE e um 

Coordenador Geral do Programa. 

Durante o levantamento amostrai efetuado, foram visitadas 52 localidades, 

distribuídas pelos municípios constantes na tabela a seguir: 

anel" J • ri U m(ls r .. l tiS I''''l U (Ires l . orte por 
púlo e município 

Pólo/Município 

Conceição do Coité 

Barrocas 

Conceição do Coité 

São Domingos 

Serrinha 

Amostra de produtores 

38 

18 

3 

lO 
2 

Valente 5 

Jaguarari 90 
Andorinha 4 

Curaçá 35 

Jaguarari 12 


Juazeiro 17 


Monte Santo 7 
Uauá 15 

Remauo 71 
Campo Alegre de Lourdes 49 
Casa Nova 22 
Total 199 
Fonte: EBDA, Diretoria de Pecuária. 

o teste-piloto foi aplicado nos municípios de Valente e Conceição do Coité e 

objetivou, principalmente, aperfeiçoar os instrumentos de coleta de dados e 

mensurar o tempo necessário para a execução dos trabalhos em cada 

município. 

1'J 
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CAPACITAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 


FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS 


Para o alcance do seu objetivo, o Programa tem como base o reforço da infra

estrutura hídrica, ampliando e disponibilizando os recursos hídricos, através da 

perfuração de poços tubulares e da construção de cisternas e barragens, 

implantação de reservas estratégicas individuais de forragem para os animais, 

o melhoramento genético e da sanidade do rebanho . 

Foram identificados os achados abordados a seguir, onde foram observadas 

deficiências na prestação de assistência técnica, capacitação e implantação 

de infra-estrutura hídrica, ausência ou insuficiência de reservas individuais de 

forragem e insuficiência de ações voltadas para a comercialização da produção . 

••••	Fragilidades na prestação da assistência técnica e na 
capacitação prestada aos produtores e técnicos 

Oferecer assistência técnica regular e de qualidade aos produtores e capacitar 

a equipe técnica e produtores em técnicas produtivas são duas estratégias do 

Cabra Forte . Para executá-las, o Programa estabeleceu a sistemática de formar 

grupos de 500 produtores a serem assistidos por uma equipe formada geralmente 

por: um técnico de nível superior (veterinário ou agrônomo), quatro técnicos de 

nível médio e 15 agentes comunitários rurais. 

161 Avahaç.ao do PrograMO Cobro FortE' 
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As principais observações da auditoria são: 

. Visitas realizadas com atraso ou não realizadas 

As fichas de registro de visitas e entrevistas com os produtores evidenciam 

que as visitas realizadas por técnicos e agentes comunitários, nos Pólos de 

Jaguarari e Remanso, não vêm sendo efetuadas regularmente . Há casos de 

atrasos na assistência técnica de seis meses ou mais . Em comunidades 

localizadas nos municípios de Uauá, Andorinha e Campo Alegre de Lourdes, 

produtores entrevistados informaram que alguns técnicos e agentes 

comparecem apenas para assinar a ficha e não prestam nenhum tipo de 

serviço. 

No município de Jaguarari, os serviços de assistência técnica estavam 

interrompidos nas comunidades assistidas pela Federação das Associações e 

Entidades para o Desenvolvimento do Semi-Árido (FAESA), entidade 

convenente responsável pela contratação de técnicos e agentes comunitários, 

devido a divergências com a coordenação do Programa, fato igualmente 

identificado em comunidades dos municípios de Juazeiro e Curaçá. 

Em Campo Alegre de Lourdes, os serviços também estavam suspensos há 

aproximadamente dois meses, devido à demissão de todos os técnicos, por 

permitirem a entrada ilegal de animais no Estado da Bahia, procedentes de 

área fora da Zona Livre de Aftosa. 

A contratação dos profissionais responsáveis pela prestação dos serviços de 

assistência técnica aos beneficiários é feita através de associações comunitárias 

com as quais a SEAGRI e a EBDA celebram convênios. Esses instrumentos 

estabelecem que os recursos financeiros serão transferidos trimestralmente 

pela SEAGRI às convenentes, destinando-se ao pagamento de salários, 

Av' lHa( .::l" 'lo p. )grama Cabra Fort61 1 7 



locação de motos para os técnicos, combustível, material administrativo e 

veterinário, dentre outros gastos. 

No entanto, esses repasses financeiros não são feitos regularmente, o que 

acarreta atrasos de até três meses nos pagamentos de salários dos técnicos, 

das locações das motos utilizadas nos serviços programados e na concessão 

das cotas mensais de combustíveis, impactando diretamente na assistência 

prestada aos produtores . 

Capacitações inadequadas para as necessidades do grupo 

As entrevistas realizadas demonstraram que 42% dos técnicos (níveis médio 

e superior) e agentes comunitários consideraram que as capacitações não 

são adequadas, em virtude, principalmente, de apresentarem conteúdo muito 

básico, utilizarem poucos exemplos práticos e da necessidade de mais cursos 

destinados aos técnicos . 

Em relação aos produtores, 37% dos que são assistidos afirmaram que não 

receberam nenhum tipo de capacitação. 

Desconhecimento dos serviços prestados pelo 

"Bode Móvel" 

Não obstante o Modelo Lógico do Programa prever a 

realização de exames clínicos laboratoriais, visando à melhoria da sanidade do 

rebanho, através do serviço denominado "Bode Móvel" (micro-ônibus equipado 

de forma a realizar exames laboratoriais em caprinos e ovinos na propriedade 

dos beneficiários), 74% dos produtores entrevistados afirmaram que não foram 

atendidos pelo serviço. Além disso, os 26% que afirmaram já terem sido 

atendidos não faziam vinculação do serviço com o "Bode Móvel". 

181 Avaliava<... d" Prugrama Cabra Forte 



Sumário Executivo 

Observa-se, portanto, que o serviço não wm sendo convi.:nientemente divulgado 

e que os produtores não têm recebido instl1Jções sobre a utilidade e importância 

desse atendimento para garantir a qualidade de seus rebanhos, o que pode 

ocasionar prejuízo à sanidade dos animais, em tàee da sub-utilização dos serviços. 

. Não-reposição e/ou insuficiência de material nos alforjes 

O Programa distribui para os t~enicos alfo~jes contendo kit veterinário 

(medicamento e acessórios). Contudo, no exame de relatórios técnicos mensais, 

foram registradas reclamações quanto à necessidade de reposição nos alfOIjes 

de medicamentos e equipamentos para atendimento básico e emergencial (álcool 

iodado, antibióticos, seringas, mata-bicheiras, luvas descartáveis, bisturi, pistola 

e burdiz05 ). 

A ausência desses instl1Jmentos pode aearretar defii.:iências nos serviços 

prestados aos produtores, assim como na capacitação realizada cm campo, 

momento em que são dadas instl1Jções c orientações práticas quanto ao 

adequado manejo sanitário dos rebanhos, a fim de proporcionar a autonomia e 

segurança para cuidar dos animais. 

Ausência ou insuficiência de reservas individuais de 
forragem nas propriedades 

O Cabra Forte, com o objetivu de aumentar a disponibilidade e a qualidade de 

alimentos para o rebanho em período de escassez. propõe-se a dar apoio aos 

produtores na implantação de reserva estratégica de forragtm 6 
, através do 

dimensionamento da área e da escolha da sua espécie, si.:ndo essa uma mi.:dida 

fundamental para a sobrevivência e manutenção do rebanho, diante dos longos 

penodos de estiagem da região. 
5 Equipamento utili zado para .:astrar animais 
6 Designação genérica de plantas ou partI: d.: plantas . .:m estado mais ou menos h.:rbá".:o . Ve nles 
ou secas, que servt:m dI: alimt:ntação ao gado . 

Avaliaçaü do Programa Cabra Forte I 1 9 
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Dos produtores entrevistados, 39% daqueles que receberam assistência técnica 

e/ou capacitação não possuíam, antes do Cabra Forte, qualquer tipo de reserva 

estratégica para alimentar o rebanho em períodos de seca. No entanto, os 

61 % que informaram possuir reserva não tinham um perfeito entendimento 

sobre como manejá-la e da sua importância, já que consideraram como reserva 

a existência de forrageiras em sua propriedade (algaroba, palha de milho, 

palha de feijão, leucena, etc.), que são utilizadas para alimentar os rebanhos 

no período chuvoso, sem armazená-las para as épocas secas. 

Após a implantação do Programa, apenas 21 % dos produtores cadastrados 

afirmaram ter implantado algum tipo de reserva e, dos 61 % dos produtores 

que já possuíam algum tipo de reserva, apenas 18% ampliaram a área após a 

adesão ao Cabra Forte . 

No que se refere à suficiência das reservas para atender aos rebanhos no 

período de estiagem, 68% dos produtores a consideram insuficiente, 29% 

suficientes e 3% não souberam informar. 

Dentre outros fatores , as deficiências podem decorrer de : insuficiência e/ou 

ausência de assistência técnica, e falta de recursos financeiros para a 

implantação de reserva e para a aquisição de máquinas forrageiras. 

A não-implantação dessas reservas poderá prejudicar a efetividade do 

Programa, impactando na qualidade e na quantidade dos rebanhos, em virtude 

de a escassez de alimentos ser uma das principais causas do alto índice de 

mortalidade nos períodos de estiagem . 
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Implantação insuficiente de pontos de água confiável 
e cisternas 

Um dos objetivos específicos do Programa é ampliar e melhorar a oferta de 

água para os produtores, através de duas estratégias: disponibilizar ponto de 

água confiável para grupos de aproximadamente 25 produtores e propiciar o 

armazenamento de água de chuva nas propriedades assistidas. 

No entanto, as ações relativas à insuficiência hídrica, através da perfuração e 

recuperação de poços tubulares, instalação de sistemas simplificados de 

abastecimento de água (SSAs), recuperação e construção de barragens e 

construção de cisternas para armazenamento de água para consumo humano,. 

não atendem à demanda de produtores beneficiados pelo Cabra Forte. 

A meta de instalação de poços previa, para o penodo de julho de 2003 a dezembro 

de 2005, a execução e/ou recuperação de 450 unidades. Porém, de acordo com 

o Relatório Consolidado (2003 a 2005), emitido pela SDA, até dezembro de 

2005 foram instalados 280 poços, ou seja, 62% da meta prevista. 

São fatores que contribuem para a implementação insuficiente de pontos de 

água confiável e cisternas: encerramento do Acordo de Empréstimo nO 4.623

BR, celebrado entre o Banco Internacional para a Reconstrução e o 

Desenvolvimento (BIRD) e o Estado da Bahia, visando ao co-financiamento 

do Produzir 11, que destinava parte dos recursos à construção de barragens e 

cisternas; deficiência na gestão do Programa em não buscar recursos de outras 

fontes para implementar projetos de água; atraso na implantação de poços por 

parte da CERB; e falta de sincronia entre as ações do Programa voltadas para 

a implantação de ponto de água e assistência técnica. 

Como efeitos diretos dessa situação, pode-se mencionar: dificuldade para o 

produtor em fornecer água aos animais ; redução pouco significativa da 
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mortalidade do rebanho, comprometendo os resultados esperados; pouca 

melhoria dos índices zoot6cnicos; e descr6dito ou insatisfação do produtor 

quanto ao atendimento de suas necessidades. 

Quanto aos produtores cadastrados (tendo ou não recebido assistência t6cnica), 

73% dos entrevistados afinnaram não ter experimentado, depois do Programa, 

alteração quanto ao acesso à água para os consumos animal e humano. Dos 

produtores que receberam assistência t6cnica, 76% deles informaram que 

não tiveram alteração quanto ao acesso à água. 

Os produtores apresentaram 313 sugestões para a melhoria do Programa, 

sendo que 46% referem-se à instalação de poços, barragens ou cisternas . Em 

relação aos t6cnicos e agentes comunitários entrevistados, do total de 187 

sugestões, a mais apontada (29%) está relacionada à disponibilização de água 

para consumos animal e humano. 

Ações voltadas para a comercialização da produção 
insuficientes 

No âmbito do Cabra Forte, a comercialização da produção, que impacta 

diretamente na renda, constitui-se em uma das principais fonnas de melhorar 

a qualidade de vida dos produtores . No entanto , 72% dos sindicatos e 

associações comunitárias entrevistados afirmaram não ter participado de cursos 

relacionados à capacitação para gestão/comercialização, e 56% deles 

apontaram o apoio à comercialização como um aspecto do Programa a ser 

aperfeiçoado ou modificado para melhor atender ao produtor. 

Em relação às ações voltadas para o escoamento da produção, 70% dos 

produtores atendidos pelo Cabra Forte infonnaram que vendem seus animais 

para atravessadores e 67% afirmaram não ter havido impacto na 

comercialização do rebanho após a implantação do Cabra Forte . 
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Como ação direta de fomento à comercialização, foram efetuadas a ampliação 

e reforma da indústria frigorifica de caprinos e ovinos (Frigorifico FRIFORTE), 

financiada com recursos do Conv€nio DIROP n.o 73 , firmado em 12.11 .2004, 

entre a SEAGRI, SECOMP e Fundação Juaz~irense para o Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico do Vale do São Francisco (FUNDESF), no valor total 

de R$1.033.477,00, integralmente aplicado. No entanto, embora a unidade esteja 

concluída, at6 o final desta auditoria não estava em funcionamento , haja vista 

a coordenação do Programa não ter definido a quem caberia a sua 

operacionalização e gestão . 

o FRIFORTE está sediado no município de Juazeiro, Zona Livre de Febre 

Aftosa com vacinação, cujo ingresso de animais suscetíveis à doença, seus 

produtos e subprodutos estão suj~itos a normas especiais de controle sanitário 

dispostas na Instrução Normativa nO 82/2003 , da Secretaria de Defesa 

Agropecuária do Minist6rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Tamb6m nessa região, localizam-se os municípios de Remanso e Casa Nova, 

onde se encontram, respectivamente, os maiores rebanhos de ovinos e caprinos 

do Estado da Bahia, conforme Pesquisa de Pecuária Municipal (PPM) do ano 

de 2004. No entanto, esses municípios encontram-se na Zona Tampão 6, criada 

atrav6s da Portaria nO 582-A, de 28 .12 .2000, do Minist6rio da Agricultura e do 

Abastecimento, que, no Estado da Bahia, abrange, entre outros, os municípios 

de Remanso , Campo Alegre de Lourdes, Casa Nova e Pilão Arcado, 

integrantes do pólo de Remanso . Dessa forma, a comercialização dos rebanhos 

oriundos desse pólo, atrav6s do frigorifico , estará comprometida em razão das 

vedações impostas pela citada Instrução Normativa. 

6 Área limítrofe entre a Zona Livre de Febre Aftosa com vacinação e as demais unidades da 
Federação, consideradas infectadas. 
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Outro aspecto que contribui para que os ovinocaprinocultores optem em vender 

seus animais para atravessadores, que se tem demonstrado como única 

alternativa para o escoamento, é a distância entre as regiões produtoras e os 

frigoríficos , que eleva os gastos com o transporte dos animais e, por 

conseqüência, o custo de produção. Ademais, em muitas comunidades visitadas, 

as associações não estão organizadas de forma a assegurar o transporte dos 

arumalS. 

Ante o exposto, ficou evidenciada a carência de ações voltadas para a 

orientação aos produtores e associações quanto à gestão e comercialização, 

bem como a não-implantação de alternativas de comercialização da produção 

em todos os pólos do Programa, especialmente quanto à situação dos 

municípios que integram o pólo de Remanso . 

A insuficiência de ações de comercialização poderá inibir investimentos no 

rebanho, dificultar o aumento da renda familiar, aumentar a vulnerabilidade 

dos produtores aos atravessadores, com a conseqüente redução do prt:ço do 

rebanho . 

GESTÃO DO PROGRAMA 

Para o alcance do objetivo específico de melhorar a produtividade da 

ovinocaprinocultura, o Programa se propõe, dentre outras estratégias, a prestar 

assistência técnica regular e de qualidade e capacitar equipe técnica e produtores 

em técnicas produtivas. 

A auditoria buscou verificar como a gestão do Programa tem contribuído para 

o alcance dos objetivos propostos para a capacitação e a assistência técnica. 
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Foram identificados os achados abordados a seguir, onde se observaram a 

inconsistência e a ausência de informações sobre as ações de capacitação e 

assistência técnica, atraso na liberação de recursos financeiros , pouco 

envolvimento de instituições não-governamentais e desconhecimento dos 

meios para denunciar falhas na execução do Programa. 

Inconsistência e ausência de informações sobre as 
ações de capacitação e assistência técnica do 
Programa 

A SDA não exerce plenamente suas atribuições e competências em relação 

ao acompanhamento, orientação e fiscalização das execuções fisica e financeira 

do Programa, conferidas na cláusula quarta, inciso III do Convênio nO 25/ 

2003 , conforme se demonstra a seguir: 

• 	 os mecanismos de monitoramento e avaliação do Programa são 

insuficientes; 

• 	 inexiste um banco de dados referente à assistência técnica e 

capacitação; 

• 	 não se obteve evidência quanto à formalização de normas, de critérios 

para seleção dos municípios e para cadastramento e seleção dos 

produtores, do conteúdo dos programas de capacitação dos técnicos, 

agentes comunitários e produtores e das diretrizes para a realização 

da assistência técnica; 

as informações referentes ao número de técnicos, agentes e produtores 

capacitados, jornadas tecnológicas, oficinas e cursos realizados, 

produtores atendidos com assistência técnica, visitas técnicas efetuadas 
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por produtor e a propriedades com reserva individual de forragem 

implantada ou inexistem ou apresentam inconsistências; 

• 	 a EBDA, responsável pela coordenação das ações de assistência 

tt:cnica, não dispõe de um cadastro único dos produtores assistidos, 

não realiza um acompanhamento sistemático das ações de assistência 

tt:cnica e apresenta registros imprecisos e/ou incompletos no cadastro 

inicial dos produtores. Especificamente, no caso do pólo de Remanso, 

não há evidências quanto à existência de informações relativas ao 

cadastro inicial dos produtores; 

• 	 as entrevistas com os gestores demonstraram que o Programa não 

dispõe de equipe adequada para organizar, monitorar, avaliar e divulgar 

os seus resultados e impactos. Atualmente elaboram-se apenas 

relatórios mensais das principais ações realizadas, sem análise criteriosa 

dos seus possíveis impactos; e 

• 	 a pesquisa de campo não identificou informações consolidadas de forma 

a dar uma visão da situação atual do Programa, embora 89% dos 

tt:cnicos e agentes entrevistados tenham afirmado que existem 

instrumentos padronizados de avaliação das atividades em campo, entre 

os quais relatório mensal e ficha de registro de visitas, fixada na porta 

de cada produtor atendido pelo Programa. 

Embora 70% das associações entrevistadas tenham afirmado que fiscalizam 

e acompanham os tt:cnicos que prestam assistência aos produtores, na prática, 

especialmente nos municípios de Remanso, Campo Alegre de Lourdes e Pilão 

Arcado, esse acompanhamento restringe-se às localidades onde as associações 

estão sediadas ou em suas proximidades. 
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Corroborando com cssas constataçõcs , a Supcrintendência de Gestão e 

Avaliação (SGA), vinculada à SEPLAN, ao procedcr à avaliação do Cabra 

Forte, comenta em seu Relatório de Avaliação, concluído em junho de 2005, 

que "as informações obtidas não foram suficientes para que se estabeleçam 

pareceres quanto ao grau de eficácia, eficiência e efetividade de sua 

implantação". Segundo o citado relatório, as informações disponibilizadas pela 

equipe gestora diziam respeito apenas à atividade de recuperação e perfuração 

de poços. 

Afirma, também, que "as análiscs aqui demonstradas só foram possíveis graças 

ao registro sistematizado das açõcs de que dispunham os técnicos da CERB 

consultados" . Para que se apliquc cssa mcsma mctodologia de avaliação nas 

outras atividades e estratégias do Cabra Forte, a SGA considera de fundamental 

importância que os demais gcston;s tcnham informações sistematizadas sobre 

as ações realizadas . 

Diante dos fatos apresentados, pode-se concluir que a ausência ou inconsistência 

de informações de que dispõe a coordenação do Programa sobre as ações 

implementadas comprometem o acompanhamento e avaliação do desempenho 

do Cabra Forte, além do quc: 

• 	 dificulta a identificação tempestiva dos potenciais problemas surgidos 

durante a execução das ações, afetando o processo de tomada de 

decisão, sobretudo quanto à otimização dos gastos, principalmente 

aqueles direcionados aos investimentos para as árcas mais 

necessitadas ; 

• 	 resulta no desconhecimento quanto ao alcance dos objetivos do 

Programa; 
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• 	 impede a prestação de contas adequada à sociedade sobre os 

resultados da ação do governo; 

• 	 pode acarretar desperdícios de recursos em virtude da geração de 

despesas com baixa utilidade social. 

Registre-se que, em 2l.10.2005, foi celebrado o Quinto Termo Aditivo ao 

Convênio n.O 25/2003, incluindo 32 municípios no Programa, criando ainda os 

pólos de Juazeiro, Monte Santo e Paulo Afonso. No entanto, considerando as 

deficiências ou ineficiências na gestão dos 18 municípios atendidos pelo Cabra 

Forte, a ampliação de sua área de atuação, sem a adoção de medidas 

saneadoras, pode comprometer a execução, acompanhamento, fiscalização 

e avaliação do Programa, repercutindo diretamente no alcance dos objetivos 

propostos. 

Atraso na liberação de recursos financeiros 

Como já comentado, a contratação dos profissionais responsáveis pela pres

tação dos serviços de assistência técnica aos beneficiários é feita através de 

associações comunitárias com as quais a SEAGRl e a EBDA celebraram 

convênios. 

De acordo com os convênios firmados com 10 instituições para a execução 

da Meta 03 - Assistência Técnica a Produtores Rurais, prevista no Convênio 

n .O 2512003 , os recursos financeiros necessários são transferidos 

trimestralmente pela SEAGRl às convenentes, para o pagamento de salários, 

locação de motos para os técnicos, combustível, material administrativo e 

veterinário, dentre outros gastos. 
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À SDA cabt:m o acompanhamt:nto t: a fiscalização da aplicação dos rt:cursos, 

bt:m como analisar a prt:stação dt: contas a st:r aprt:st:ntada trimt:stralmt:nk 

pdas associaçõt:s conwnt:ntt:s. 

Conformt: rt:gistros do Siskma dt: Informaçõt:s Contábt:is t: Financt:iras 

(SICOF), há atraso no rt:passt: às associaçõt:s dos valort:s mt:nsais prt:vistos 

nos convênios (três mt:st:s, t:m mt:dia) . Esst: fato também foi apontado por 

90% dos convt:nt:nks t:ntrt:vistados. 

Entrt: os tt:cnicos t: agt:nks comunitários rurais, t:sst:s atrasos foram objdo dt: 

rt:itnadas rt:clamaçõt:s, acarrdando prejuízos à t:xt:cução dos st:rviços dt: 

assistência tt:cnica, uma wz qut: gt:ram desestímulo junto à t:quipt: tt:cnica, 

inkrrompt:m as visitas programadas devido à falta dt: rt:passt: das cotas mt:nsais 

dt: combustívd, além dt: dificultart:m a rt:alização das atividadt:s t:m campo, 

como trt:inamt:nto t: capacitação, pt:nalizando os produtort:s att:ndidos pdo 

Programa. 

A coordt:nação do Programa atribui tais atrasos à dificuldadt: dt: aprovação 

das prt:staçõt:s dt: contas t:ncaminhadas pdas associaçõt:s convt:nt:nks, t:m 

fact: das falhas dou irrt:gularidadt:s aprest:ntadas, cuja rt:gularização dt:manda 

tt:mpo, rdardando o proct:sso dt: aprovação das parcdas st:guintt:s . 

Não obstantt: a obrigatorit:dadt: do t:xamt: das contas aprt:st:ntadas t: a 

rt:gularização das pt:ndências t:xistt:ntt:s, dt:w-st: salit:ntar qut: a manuknção 

dos atrasos nos rt:passt:s dos rt:cursos às convt:nt:ntt:s dt:monstra fragilidadt: 

na gt:stão t: coordt:nação do Programa, uma wz qut: não foram adotadas as 

mt:didas nt:ct:ssárias para sanar o probkma. 
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Nas I.:ntrt:vistas com os gt:storl.:s do Programa foi rt:ssaltada a intt:rrupção 

dos inwstimt:ntos no t:xt:rcício dt: 2005 , t:m projt:tos dt: cistl.:mas comunitárias 

I.: barragt:ns, sob a rt:sponsabilidadt: da CAR/SEPLAN, t:m dt:corrência do 

I.:nct:rraml.:nto do Acordo dt: Empréstimo n° 4.623-BR, ct:kbrado t:ntrt: o 

Banco Inkmacional para a Rt:construção t: o Dt:sl.:nvolvimt:nto (BIRD) I.: o 

Estado da Bahia, visando ao co-financiamt:nto do Produzir lI. Esst: tato 

compromt:tt: a t:ficácia das açõt:s do Programa voltadas para o att:ndimt:nto 

às carências hídricas dos st:us bt:nt:ficiários . 

Em 14.12.2005, foi cdt:brado novo Acordo com o BIRD, sob nO 7.327-BR, 

dl.:nominado Projt:to Intt:grado do Estado da Bahia: Pobrt:za Rural - Projt:to 

dI.: Combatt: à Pobrl.:za Rural no Intt:rior da Bahia Produzir, com vigência a 

partir dt: 14.03 .2006, no valor dt: US$54,350,000 .00. Acrt:scidos da 

contrapartida do Estado, no valor dt: US$14, 181 ,030.00 t: da participação 

comunitária dt: US$6,468,970.00, os invt:stimt:ntos prt:vistos totalizam 

US$75,000,000.00. 

Além dt: atrasos na t:xt:cução das açõt:s dt: infra-t:strutura hídrica t: 

intl.:rrupçõt:s nos att:ndimt:ntos técnicos aos ovinocaprinocultort:s , a 

irrt:gularidadt: na liberação dt: rt:cursos financt:iros contribui para o dt:scrédito, 

por partt: dos produtort:s, quanto à capacidadt: do Programa t:m att:ndt:r a 

suas nt:ct:ssidadt:s e atingir objt:tivos t:spt:cíficos propostos . 

•••• Pouco envolvimento de instituições não
governamentais no processo de definição e 
acompanhamento das ações do Programa 

Convivt:ndo t:m comunidadt:s rurais, partt: dos bt:neficiários do Programa 

intt:gra t:ntidadt:s kgalmt:ntt: estabt:kcidas como associaçõt:s, sindicatos t: 

organizaçõt:s não-gowmamt:ntais (ONOs), qut: constitut:m instâncias locais 

gt:radoras dt: cidadania, cujo t:xt:rcício pt:rmite o aumt:nto da autonomia t: a 

participação dt:tiva t: dt:mocrática da comunidadt: na tomada dt: dt:cisõt:s . 
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Embora 65% dos produton:s tenham informado que tomaram conhl:cimento 

do Programa através de associação comunitária local, 67% dessas instituiçõl:s 

desconhecem os critérios de acesso ao Cabra Forte . No que se refere a 

assuntos relativos à implantação do Programa e à avaliação de suas ações, 

dos produtores que informaram ter participado de reuniões da associação, 

41 % tomaram conhecimento de aspectos relativos à implantação e 17% 

referiram-se à avaliação do Programa. 

A principal causa é a dificuldade de a gestão do Programa envolver na 

discussão e definição das suas ações instituições não-governamentais . Como 

conseqüência, tem-se a perda de oportunidade de utilizar essas entidades, 

que possuem maior facilidade de acesso aos produtores e experiência na 

execução de ações semelhantes, no processo de acompanhamento e avaliação 

do Programa. 

Tem-se ainda a não-criação de centros de discussão conjunta e articulada 

sobre as ações públicas nas comunidades, o que possibilitaria o envolvimento 

comunitário, o aumento da autonomia e a participação efetiva da comunidade 

na tomada de decisões, podendo contribuir para despertar nos produtores a 

idéia de pertencimento pelos bens e serviços públicos a eles prestados, 

decorrente da consciência da cidadania que devem possuir. 

Note-se, também, que os sindicatos e associações comunitárias entrevistados 

apontaram como principais dificuldades enfrentadas pelos produtores no 

Programa: interferência política (48%), baixa organização da comunidade 

(44%) e o entendimento das técnicas, em face da forma como são passadas 

(28%). 
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Desconhecimento, por parte dos produtores, dos 
meios possíveis para denunciar falhas na execução do 
Programa 

o controle social do Cabra Forte mostrou-se quase inexistente, pois o 

Programa não estruturou, disponibilizou e divulgou instrumentos para o seu 

exercício por parte dos beneficiários . 

Há evidências de que a estrutura e o modelo de divulgação do Programa 

carecem de ação mais incisiva e direta junto ao público-alvo, fragilizando a 

participação autônoma e consciente dos produtores, haja vista que 57% dos 

produtores desconhecem os meios para denunciar irregularidades na sua 

execução, 20% procurariam os próprios t~cnicos ou agentes comunitários e 

11 % as associações . 

A ausência desse canal acarreta efeitos negativos para o Programa, a exemplo 

de: 

• 	 desconhecimento, por parte dos gestores, de deficiências ou 

irregularidades surgidas em áreas específicas na execução do 

Programa; 

• 	 dificuldades, por parte das comunidades, em participar do processo 

de acompanhamento e fiscalização das ações do Programa; 

• 	 descr~dito, por parte das comunidades, quanto à capacidade de o 

Programa corrigir falhas e/ou irregularidades surgidas no decorrer 

de sua execução. 
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•••• Boas práticas identificadas 

Embora não prevista nas açõl.:s do Programa, foi adotada a sistemática de 

munir os t6cnicos que prestam assistência aos produtores com um kit veterinário, 

composto por medicamento e acessórios para utilização em atendimentos básicos 

e treinamento dos ovinocaprinocultores e agentes comunitários, orientando quanto 

a procedimentos como castração e pequenas cirurgias . Essa boa prática, se 

adequadamente mantida, contribuirá para um melhor desempenho do Cabra 

Forte. 

Com o objetivo de contribuir para o apl.:rfeiçoamento do Programa Cabra 

Forte, o TCE/BA identificou diversas oportunidades de melhoria, que podl.:m 

ser concretizadas atrav6s da proposição de recomendações à coordenação 

do Programa, a serem obsl.:rvadas em conjunto com os executores. 

Quanto à capacitação, assistência técnica e fortalecimento das 

organizações comunitárias 

• adotar providências no que conceme às inconstâncias e interrupções das 

visitas t6cnicas; 

• regularizar o fluxo de repasse de 	recursos às convenentes para evitar 

atrasos nos pagamentos dos salários e de outras despesas; 
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• promover capacitações que atendam às demandas dos técnicos, agentes e 

produtores; 

• divulgar e esclarecer os produtores sobre os serviços oferecidos pelo "Bode 

Móvel"; 

• providenciar reposição do material dos alfoIjes, mediante a alocação de 

recursos financeiros no orçamento para tal finalidade; 

• inserir nos programas de capacitação dos produtores experiências bem 

sucedidas de produção de reserva estratégica; 

• promover "Dias de Campo" com o objetivo de divulgar e demonstrar com 

maior clareza os beneficios e as técnicas necessárias para a implantação 

de reservas; 

• agilizar financiamento aos produtores para a implantação das reservas; 

• elaborar cronograma de planejamento e implantação das ações, priorizando 

a disponibilização de água e, seqüencialmente, as ações de capacitação, 

assistência técnica e demais ações do Programa; 

• promover cursos de gestão e comercialização para produtores e associações 

comunitárias, 

Quanto à Gestão do Programa 

• organizar a produção e a comercialização envolvendo as associações 

comunitárias; 
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• impkml.:ntar cadt:ias produtivas para agre:gar valor ao produto; 

• apre:se:ntar alte:mativas de: coml.:n.:ialização para os municípios pl.:rtl.:nce:ntes 

à Zona Tampão, integrantes do Programa Cabra Forte; 

• elaborar cadastro único dos produtores e: e:stabelecer um marco zero para 

cada grupo de: produtores qUl.: for ingre:ssando no Programa; 

• de:se:nvolve:r siste:ma de 	gerenciamento que: padronize as informações 

necessárias ao monitoramento e avaliação das ações do Programa; 

• ampliar e dar continuidade às avaliaçõe:s do de:se:mpenho do Cabra Forte, 

me:diantt: re:gistro e: monitoraml.:nto pe:riódico de: suas ações; 

• adotar os indicadores apre:se:ntados no Relatório de: Avaliação do Programa 

Cabra Forte:, da SGA/SEPLAN; 

• pre:star asse:ssoramento ge:rencial, técnico 	e: contábil às associações, até 

que estas possam atuar de fonna autônoma para fiscalizar e acompanhar 

as ações sob sua responsabilidade ; 

• capacitar as associações convene:ntes em prestação de contas de: convênios, 

com observância dos aspectos normativos e legais; 

• 	tomar mais eficiente e tempestivo o processo de exame das prestações de 

contas enviadas pelas associações convenentes; 

• 	elaborar cron'ograma físico-financeiro para a execução das obras de 
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barragens e cisternas, tendo em vista a assinatura do Acordo de Empréstimo 

n° 7.327 - BR, em 14.12.2005 ; 

• articular-se com ONGs e sindicatos e estimular uma participação mais 

ativa das associações; e 

• realizar campanhas de divulgação do Programa nos municípios abrangidos, 

informando sobre objetivos, formas de acesso e canais de comunicação. 

Recomenda-se, ainda, que a SEAGRl estruture a SDA com pessoal e recursos 

suficientes para acompanhar e fiscalizar a realização fisica e financeira do 

Programa, cumprindo, assim, suas atribuições e competências, dispostas no 

Convênio n° 25/2003. 

Com a implementação das recomendações propostas, espera-se que a 

assistência técnica seja regular, adequada e de qualidade, com o objetivo de 

que os produtores assistidos coloquem em prática as tecnologias difundidas, 

repercutindo positivamente nos resultados estabelecidos pelo Programa. 

Espera-se, também, contribuir para um maior conhecimento sobre o 

desempenho do Programa, a ampliação do acesso de produtores à agua de 

qualidade para consumos humano e animal e o conhecimento amplo, por parte 

do público-alvo, dos serviços disponibilizados. 
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PROCESSO: TCE/00082412006 

NATUREZA: Auditoria Operacional (projeto CERDS) 

OBJETO: Programa Cabra Forte 

COORDENAÇÃO: Superintendência de Desenvolvimento Agropecuário (SDA) 

VINCULAÇÃO: Secretaria da Agricultum, Irrigação e Reforma Agrária (SEAGRI) 

GESTOR: Edilson Carlos Bartolomeu Souza 

RELATORA: Consa. RIDALVA FIGUEIREDO 

RESOLUÇÃO N°: 41/2006 

EMENTA: Auditoria operacional. Falhas 
procedimentais e de controle interno. Recomendações 
à Administração. Encaminhamento da Decisão e do 
Relatório de Auditoria aos Secretários das Pastas 
envolvidas para conhecimento e à Coordenação do 
Programa para a adoção de providências. Anexação 
dos autos à Prestação de Contas da Superintendência 
de Desenvolvimento Agropecuário do exercício de 
2005 . Decisão unânime. 

Vistos, etc. 

Considerando os resultados da auditoria realizada no Programa Cabra Forte, 
implementado pelo Governo do Estado da Bahia sob a coordenação da 
Superintendência de Desenvolvimento Agropecuário (SDA), órgão vinculado 
à Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (SEAGRI). 
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Considerando que a Superintendência de Desenvolvimento Agropecuáric 
apresentou o Oficio SEAGRI/SDA s/n, de 20.02.2006, contendo justificativas 
e esclarecimentos que foram apreciados pela equipe de auditoria para efeito 
de emissão do seu relatório fmal. 

Considerando que as recomendações formuladas deverão demandar 
providências por parte da Administração com vistas à sua progressiva 
implementação. 

RESOLVEM os Exmos. Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade: 

1. 	 Encaminhar cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório de Auditoria 
que a fundamentou, aos Excelentíssimos Senhores Secretários da 
Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária; de Combate à Pobreza e às 
Desigualdades Sociais; do Planejamento; e de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, para conhecimento. 

2. 	 Encaminhar cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório de Auditoria 
que a fundamentou, à Superintendência de Desenvolvimento Agropecuário 
(SDA), órgão responsável pela Coordenação do Programa Cabra Forte, 
com vistas à elaboração e remessa a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) 
dias, de um plano de ação contendo o cronograma de adoção das medidas 
necessárias à implementação das recomendações da Auditoria. 

3. 	 Determinar à Quarta Coordenadoria de Controle Externo que proceda 
ao acompanhamento da implementação das recomendações da Auditoria. 

4. 	 Anexar os presentes autos às Contas da Superintendência de 
. Desenvolvimento Agropecuário (SDA), relativas ao exercício de 2005 . 

Sala das Sessões, em 06 de abril de 2006. 
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TRD3UNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
48 
Avenida, n.O 495 , Plataforma V 

Centro Administrativo da Bahia 


Ed. Cons. Joaquim Batista Neves 

Te!. 31154561 , Fax. 31154609 - Salvador-BA 


CEP 41.750-300 

www.tce.ba.gov.br 
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Série Sumários Executivos: 

· Avaliação do Programa de Apoio às Comunidades Rurais 

(Produzir) 


· Avaliação do Programa de Saneamento Ambiental da Baía 
de Todos os Santos (BTS) 

· Avaliação da Ação Atenção à Saúde do Portador de Deficiência 
Programa Mais Saúde 

. Avaliação da Ação Desenvolvimento de Educação de Jovens e 
Adultos 
Programa Educação para Todos: Universalização da Educação 
Básica 

. Avaliação da Ação Infra-estrutura e Equipamentos 

Habitacionais/ Pró-moradia - Programa Viver Melhor 


Endereço para contato: 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

. 4a Avenida , nO 495, Plataforma V - Centro Administrativo da Bahia 
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves - Salvador/BA - CEP 41.750-300 
Telefax: OXX(71 )3115-4609 
www.tce.ba.gov.br 

www.tce.ba.gov.br



