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Apresentação 


Esta publicação faz parte de uma série de sumários executivos que estão 

sendo disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 

objetivando divulgar os resultados das auditorias realizadas em programas 

governamentais, dando prosseguimento às iniciativas de comunicação 

institucional junto aos órgãos governamentais, parlamentares e sociedade 

civil, marcando um passo decisivo na estratégia de maior aproximação 

com o cidadão. 

Nesta edição são apresentados, de forma resumida, os resultados da 

auditoria realizada na Ação Programa de Saneamento Ambiental da 

Baía de Todos os Santos - BTS, integ;Jnte do Programa Saneamento é 

Vida:ampliação e qualidade dos serviços. As atividades foram desenvolvidas 

no âmbito do Projeto de Aperfeiçoamento do Controle ExtefI)o com Foco 

na Redução da Desigualdade Social- CERDS. 

o Projeto CERDS encontra-se em vigor no país desde abril de 1998, quando 

foi firmado o acordo de cooperação técnica entre o governo do Brasil e o 

do Reino Unido, executado pelo Tribunal de Contas da União - TCU, com 

o apoio do Department for /nternational Development - DF/D. 

Em 2002, iniciou-se a Fase lI, focalizando a abordagem no reconhecimento 

dos problemas de eqüidade e pobreza avaliados em várias políticas e 

programas governamentais, passando o Tribunal de Contas do Estado da 

Bahia, após análise institucional realizada pelo DFlD, a integrar o Projeto 

CERDS. 



A consolidação do Projeto CERDS neste Tribunal de Contas tem se 

efetivado através de um conjunto de ações, como a realização de treinamento 

para as equipes de auditoria, seminários versando sobre o controle externo, 

programas de governo, avaliação e desigualdade social, painéis de referência 

com representantes da sociedade civil, da área acadêmica, do TCU e do 

TCE, visando discutir o planejamento e principais pontos observados durante 

a auditoria. 

Apresentamos, dessa forma, os principais resultados da auditoria realizada, 

com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública e o 

fortalecimento do controle social. 

Conselheiro Manoel Figueiredo Castro 
Presidente 



Sumário Executivo 

o Programa de Saneamento Ambiental da Baía de Todos os Santos - BTS, 

objeto do Contrato de Empréstimo n.o 878/0C-BR, de 01.03.96, ftrmado entre 

o Estado da Bahia e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, 

estava inserido no PPA 2000-2003 como um dos projetos abrangidos pelo 

Programa Bahia Azul, representando o maior volume de recursos e ações deste 

Programa. 

No contexto do PPA 2004-2007, o BTS, com metas previstas para encerramento 

em 2004, configura-se como uma das 22 ações do Programa Saneamento é 

Vida: ampliação e qualidade dos serviços. 

Conforme Anexo A do referido contrato de empréstimo, o BTS tinha três 

objetivos inter-relacionados: (i) despoluir a Baía de Todos os Santos e a área 

adjacente através de ações de saneamento e controle da poluição industrial; (ii) 

melhorar a qualidade de vida da população que vive no entorno da Baía de 

Todos os Santos; e (iii) reforçar as instituições governamentais locais que 

desempenham atividades q1Íe possam ter impacto positivo no meio ambiente da 

baía. 

o desenvolvimento do BTS está a cargo da Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano - SEDUR, órgão executor do Programa. A implantação dos 

componentes do BTS está sob a responsabilidade dos órgãos co-executores, 

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA, Companhia de 

Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, Centro de Recursos 

Ambientais - CRA, Secretaria da Fazenda - SEFAZ e Prefeitura Municipal de 

Salvador - PMS (convênio). 
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••• O que o TCE avaliou 

A auditoria de natureza operacional, com foco na redução das desigualdades 

sociais, buscou avaliar, através das questões de auditoria elaboradas na fase 

de planejamento, em que grau as ações do BTS contribuíram para modificar a 

condição de saneamento da área abrangida pela intervenção, bem como os 

possíveis impactos provenientes dessas ações na saúde dos beneficiários e na 

qualidade dos recursos hídricos contemplados pelo Programa. 

Embora as ações do BTS tenham contemplado Salvador e 11 cidades no entorno 

da Baía de Todos os Santos, as análises da auditoria concentraram-se na 

capital, com destaque para o componente Esgotamento Sanitário. 

I I Por que foi avaliado 

Foram investidos no BTS US$440 milhões, dos quais US$264 milhões, 60% 

dos recursos, foram alocados para a execução do componente Esgotamento 

Sanitário, sendo que em Salvador foram aplicados US$226 milhões. 

Foi constatado que a espinha dorsal do Sistema de Esgotamento Sanitário 

SES (interceptores, coletores tronco e estações elevatórias) encontrava-se 

concluída, entretanto, a quantidade de ligações intradomiciliares de esgoto 

executada não era suficiente para garantir a efetividade do SES implantado 

pelo Programa. 
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Como se desenvolveu o trabalho 

Foram analisados documentos oficiais encaminhados pela Unidade Executora 

do Projeto - UEP, pela EMBASA e pelo CRA, co-executores do Programa; 

dados secundários da base do Instituto de Saúde Coletiva/UFBA; trabalhos 

técnicos e acadêmicos, bem como dados do Censo 2000 realizado pelo IBGE. 

A análise da quantidade de ligações intradomiciliares executadas nas áreas 

com maior déficit sócio-sanitário incluiu a construção de quadros e gráficos, 

através do geo-referenciamento de dados do Censo 2000, da base de 

consumidores da EMBASA e de índices de pobreza. 

Os índices de pobreza utilizados na identificação das áreas, em função do 

déficit sócio-sanitário, são fruto da pesquisa de Mapeamento da Situação de 

Pobreza nas Principais Cidades da Bahia, de iniciativa da Secretaria de 

Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais - SECOMP, em articulação 

com a CONDER e a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 

Bahia - SEI. 

Esta pesquisa foi utilizada para identificação e mapeamento dos indicadores 

críticos de caracterização da pobreza em espaços urbanos, tendo como objetivo 

contribuir para a execução das diretrizes principais de combate à pobreza no 

Estado, buscando-se abordar o conceito de pobreza por meio da utilização de 

alguns indicadores essenciais nos temas de renda, educação, saúde, saneamento 

básico, moradia, gênero e idade. 

Avaliação do Programo de Saneamento 11 1 
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Recursos alocados ao Programa 

No período de 2000 a 2003 o Programa Bahia Azul era composto pelo Projeto 

de Modernização do Setor de Saneamento - PMSS, encerrado em 2000, e 

pelo BTS, tendo previsto e executado os seguintes valores: 

Quadro 01- Execução orçamentária e financeira do Programa 

2000 a 2003 


Em R$ 1,00 

Ano 
Orçado 

(A) 

Empenhado 

(B) 

Valor Pago 

(C) 

% Execução 
Orçamentária 

(B)I(A) 

2000 160.949.977 145.556.229 142.315.797 90,4 

2001 159.145.422 151.705.125 149.518.602 95,3 

2002 131.342.185 126.025.370 126.003.931 96,0 

2003 100.119.748 90.650.112 90.388.490 90,5 

Total 551.557.332 513.936.836 508.226.820 93,2 
Fonte: Sistema de Infonoações Gerenciais, Contábeis e Financeiras - ICF. 

No PPA 2004-2007, O BTS passou a integrar uma das 22 ações do Programa 

Saneamento é Vida: ampliação e qualidade dos serviços, com previsão para 

encerramento em 2004. O quadro 02 demonstra o montante previsto e executado 

pelo BTS no exercício de 2004: 

Quadro 02 - Execução orçamentária e financeira do 
Programa - 2_0_04_____~_;;;:=_~___. 

Em R$1,OO 

v... 
6JIDOOJ 

14.958.00J 

1l.391.~ 

1l.391.'XlS 

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais, Contábeis e Fmanceiras 
- ICF. 
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A execução das ligações intradomiciliares de esgoto 

não foi priorizada 

o BTS não priorizou a execução das ligações intradomiciliares de esgoto, tendo 

em vista o não-estabelecimento de metas físicas para execução dessas ligações. 

Além disso, os recursos destinados ao Fundo de Ligações corresponderam a 

apenas 1 % do total aplicado no Programa (US$440 milhões), conforme 

demonstrado no gráfico seguinte: 

Gráfiro 01- DistriOOição de Reamos 00 Programa BTS 

• 	 iliros 

Investimentos 


39% 

Frnel::> para Lig/lÇÕeS 

Rere re EsgolO re 
Salvael::>r 

52% 

1% 

• Rere re Esgoto 
Municípios 

8% 

Outro aspecto a ser destacado é que as ações de Educação Ambiental 

Ensino Formal, Comunidades, Educação Pública e Controle Ambiental das 


Indústrias - não apresentaram a amplitude e continuidade necessárias para 


fomentar a realização das ligações. A primeira etapa foi encerrada em 2001 


e a segunda etapa, que teve início em 2003, foi concluída no mesmo exercício, 


. contemplando apenas Educação Pública e Educação nas Comunidades, sendo, 


portanto, insuficientes para sensibilizar e conscientizar a população sobre a 


importância do Programa, colocando em risco o sucesso de suas realizações. 
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V árias pesquisas comprovam a eficiência do saneamento básico em reduzir as 

doenças relacionadas com a água e esgotos, desde que acompanhadas de 

programas de educação sanitária que provoquem mudanças de hábitos na 

população. 

Ressalte-se, ainda, que nas 22 ações apresentadas no âmbito do PPA 2004

2007 para o Programa Saneamento é Vida: ampliação e qualidade dos serviços, 

que tem por objetivo ampliar o acesso dos aglomerados urbanos e rurais aos 

serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento de 

resíduos sólidos, não é possível identificar, claramente, investimentos para 

viabilizar a execução de ligações intradomiciliares de esgoto. 

As observações anteriormente referidas refletem uma fragilidade do 

planejamento do BTS quando do não-estabelecimento de metas físicas para a 

execução das referidas ligações e quanto à efetividade das estratégias adotadas 

para influenciar positivamente a sua execução. 

Com efeito, embora o BTS tenha cumprido as metas físicas , persiste a poluição 

de rios e córregos, decorrente da insuficiente quantidade de ligações 

intradomiciliares de esgoto executada, que não garante o alcance dos objetivos 

previstos e o conseqüente retomo social e financeiro dos investimentos realizados. 

Cite-se, ainda, que não foi alcançado o percentual de 80% da população de 

Salvador com cobertura de esgotamento sanitário previsto no PPA 2000-2003. 

Insuficiência de ligações intradomiciliares de esgoto 
nas áreas com maior déficit sócio-sanitário 

Para identificar o grau de eqüidade na execução das ligações intradomiciliares 

de esgoto no município de Salvador, procedeu-se ao mapeamento da cidade em 

1 4 	Avaliação do Programa de Saneamento 
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setores censitários com maior e menor déficit sócio-sanitário I . 

Devido à ausência de dados atuais acerca da população residente por setor 

censitário, a população residente considerada nos cálculos é referente ao 

Censo 2000 do IBGE, enquanto que os dados da população atendida com 

ligações referem-se a 2004 (SCI-EMBASA). 

No quadro 03 é apresentado o percentual de atendimento da população por 

faixa de pobreza. Saliente-se que quanto mais próximo de 1, maior o déficit de 

serviços de saneamento e infra-estrutura, e tanto mais baixa é a renda do 

responsável: 

Quadro 03 - Percentual de atendimento da população nas áreas com maior déficit 
sócio-sanitário 

População 

atendida com % de População não 
População 

Faixas de ligação.- atendimento da atendida com ligação
residente (A) 

pobreza intradomiciliar população intradomiciliar de 
2000 

de esgoto (B) (B)/(A) esgoto (A) - (B) 

2004 

14.887 1.812 12 ,2% 13 .075 

91.515 13.792 15,1 % 77.723 

172.403 32. 164 18 ,7% 140.239 

734.146 252.092 34,3% 482.054 

1.012.951 299.860 29,6 % 713.091 

631.292 330.896 52,4% 300.396 

411.51 3 33 1.268 80 ,5% 80 .245 

362.528 443 .204 122,2% 

2.418.284 1.405.228 


3 

4 

5 

6 

7 

Total 

Fonte: EMBASA e Censo 2000 IBGE. 


Utilizou-se o índice de pobreza: classificação da população segundo indicadores essenciais de 
renda, educação, saúde, saneamento básico, moradia, gênero e idade, com base no Censo do IBGE. 
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Observa-se que o percentual de atendimento da população residente nas áreas 

com maior déficit sócio-sanitário, representada pelas faixas de 1 a 4, é 29,6%, 

restando 713.091 habitantes não atendidos por serviço de esgotamento sanitário. 

Analisando as faixas de 5 a 7, observa-se que o atendimento à população 

residente nos setores censitários correspondentes alcança percentuais superiores 

a 52 %, demonstrando que nestes setores a execução das ligações 

intradomiciliares de esgoto foi mais efetiva. 

Quanto ao percentual de atendimento acima de 100% na faixa 7, é justificado 

pela diferença entre as bases de dados da população (2000 e 2004). Este fato 

agrava a situação evidenciada para a população com maior déficit, haja vista 

que, considerando o crescimento vegetativo da população, o percentual de 

atendimento nestas áreas seria inferior ao encontrado. 

Diante do exposto, fica evidenciado que não há eqüidade no atendimento com 

serviços de esgotamento sanitário nas áreas com maior déficit sócio-sanitário e 

que a quantidade de ligações executadas não é suficiente para atender à 

população dessas localidades. 

As redes de esgoto nas áreas mais pobres apresentam 
maior número de problemas de conservação 

Buscando verificar a situação das redes de esgotamento sanitário em áreas 

com população com diferentes níveis de renda, foram realizadas pela auditoria 

inspeções em dezembro de 2004 e fevereiro de 2005, analisados dados 

levantados pelo Instituto de Saúde Coletiva - ISC, da Universidade Federal da 

Bahia - UFBA, e pelo Fórum Controle Social do Programa Bahia Azul. 
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Na inspeção realizada por técnicos do TCE foram constatadas as seguintes 

situações: 

em Nova Constituinte, no subúrbio ferroviário, foram observados trechos 

de rede destruídos, esgoto correndo a céu aberto, caixas de passagens e 

poços de visitas (PV) obstruídos com material arenoso, ou mesmo 

tamponados com concreto, além da fragilidade do material utilizado na 

execução dessas caixas, apresentando material desagregando; 

nas áreas cuja população detém um maior nível de renda, situadas no Itaigara, 

Piatã, Graça, Horto Florestal, Rio Vermelho e Morro Ipiranga, a rede coletora 

encontra-se em aparente bom estado. 

Integrantes do Fórum Controle Social do Programa Bahia Azul realizaram 

visitas no Subúrbio Ferroviário e no Nordeste de Amaralina, nos meses de 

julho e agosto de 2004, também para verificar as condições de operação e 

manutenção da rede condominial de esgoto, tendo registrado a existência de 

caixas de passagem danificadas, obstruídas e esgotos extravasando das caixas 

para a rua. Observou-se, ainda, que a população desconhece a existência do 

síndico da quadra condominial. 

Já a pesquisa realizada pelo ISC em 2.210 domicílios, no período de 2003/ 

2004, identificou 118 domicílios sem rede de esgoto, 15 domicílios com rede do 

BTS em implantação (obra não concluída), 1.420 domicílios com rede em 

aparente bom estado e 657 domicílios apresentando rede com algum problema. 

O quadro 04 detalha os problemas de conservação nas redes detectados nos 

domicílios, por bacia de esgotamento sanitário: 

Avaliaçao do Programa de Saneamento 1 7 
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Quadro 04 - Problemas de conservação nas redes por bacia de esgotamento 
sanitário 

Rede Rede aflorando Rede 
Redeparcialmente Presença deBacia parcialmente 

desttuida 
na 

rua/pavimento obstruida vazamento obstruida 

Paripe 10 44 O 36 2 

Periperi 5 62 3 77 O 

Médio 
Canrurugipe 6 22 9 42 O 

Ca1afate 5 24 4 27 3 

Mangabeira 2 17 8 44 

Annação 2 2 4 1 O 

Tripas 8 3 6 21 1 

COOre O 36 7 20 O 

Lobato 5 30 9 49 O 

Total 43 240 7 

Fonte: Banco de Dados do ISC. 

Entre as bacias estudadas pelo ISC, Periperi, que possui áreas sentinelas com 

maior proporção de setores censitários com elevado índice de pobreza, apre

sentou 61,8% de domicílios localizados em trechos com problemas de conser

vação na rede de esgoto. A bacia de Armação, cujos setores censitários en

quadram-se na categoria de baixa pobreza, apresentou 5,1 % dos domicílios 

localizados em trechos com problemas de conservação na rede de esgoto. 

Ante o exposto, pode-se concluir que em Salvador as redes de esgotamento 

sanitário apresentam problemas de conservação nas áreas mais pobres e estão 

em aparente bom estado nas áreas onde a população residente possui um maior 

poder aquisitivo. 

181 	Avaliação do Programa de Saneamento 
Ambiental da Baía de Todos os Santos - BTS 



Sumario Executivo 

Ausência de estudos que respaldem os custos das 
tarifas de esgoto em Salvador 

A EMBASA vem cobrando um percentual de 45% sobre a conta de água para 

rede condominial, redes coletoras com ramais que interligam um grupo de casas 

à rede pública, e 80% para redes convencionais (ligação individual ao sistema 

de esgotamento sanitário) . Contudo, não foi apresentado à auditoria um estudo 

de custos que respaldasse os atuais percentuais aplicados. Sabe-se, entretanto, 

que para o tipo de rede condominial é aplicado 45% em virtude da manutenção 

não ser de responsabilidade da companhia. 

Contribuição das ações do Programa para a redução 
dos impactos ambientais 

A classificação da balneabilidade das praias de Salvador é realizada pelo CRA, 

de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução n.O27412000 do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente - CONAMA. As praias próprias são aquelas nas 

quais em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das 

cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 1.000 

coliformes fecais por 100 mililitros. 

De acordo com a Avaliação da Condição de Balneabilidade das Praias de 

Salvador, realizada pelo CRA, o percentual de praias consideradas próprias 

subiu de 26%, em 1995, para 93% no período compreendido entre janeiro e 

dezembro de 2004. Continuam críticas as praias de Periperi (95%) e Pedra 

Furada 000%), situadas na vertente da Baía de Todos os Santos, e Boca do 

Rio (47%), situada na vertente Atlântica. 

Avaliação do Programa de Saneamento 1 9 
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As principais fontes de poluição das praias são os lançamentos de efluentes 

sanitários, diretamente nas praias ou através dos rios que nelas desaguamo A 

EMBASA eliminou 322 pontos de lançamento de esgoto doméstico nas praias, 

restando ainda 11 situados na vertente da Baía de Todos os Santos, que estão 

distribuídos no quadro 05: 

Quadro 05 - Pontos de lançamento de esgoto por bacia 

Bacia 

Paripe Praia de Paripe 
Praia 

entos não eliminados Quantidade 

2 

Periperi Praia de ltacaranha 
__ Praia de ESCiCIa 

Comércio Av. Contorno - Gamboa 
Total 
Fonte: Plantas das saídas de esgotos nas praias  EMBASA 

1 
2 

5 
1 

11 

A melhoria da condição de balneabilidade das praias deve-se, em parte, à 

existência de 41 captações em tempo seco, que desviam para os interceptores 

ligados à Estação de Condicionamento Prévio - ECP do Rio Vermelho a car

ga de esgotos que seria lançada nas praias pelos rios e riachos ainda poluídos. 

Entretanto, quando chove, as captações não suportam as vazões provenientes 

dos rios e riachos, que seguem o seu curso normal, voltando a poluir as praias. 

Cumprimento parcial das metas relativas à redução 
das cargas poluentes das indústrias do entorno da BTS 

As metas de controle de poluição ambiental, previstas no Contrato de Empréstimo, 

não foram integralmente cumpridas. No período de junho/96 a maio/2004, os 

parâmetros Óleos e Graxas - O&G, Sólidos Sedimentáveis - SSED e Sulfetos 

atingiram as metas previstas no 8° período do Programa BTS. Contudo, as 

reduções verificadas para os parâmetros Demanda Química de Oxigênio 

DQO, Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO, Amônia e Fenóis, ainda estão 

abaixo das metas previstas. 
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Os dados referentes ao controle da poluição ambiental, cujo monitoramento 

está a cargo do eRA, são coletados a partir de informações prestadas pelas 

oito maiores empresas contaminadoras, mediante boletins mensais de 

automonitoramento. 

Objetivando atingir as metas de cargas propostas para a Baía de Todos os 

Santos, e para cada empresa em particular, de acordo com suas respectivas 

licenças ambientais, o eRA vem implementando e acompanhando ações junto 

às empresas incluídas no Projeto: Bancraft S.A. - Indústria de Papel, Bom

Brasil Óleo de Mamona Ltda., Proquigel Química S.A., Dow Química do 

Nordeste Ltda., Fábrica de Gazes Industriais Agro-Protetoras - FAGIP S.A., 

IPB - Indústria de Papéis da Bahia Ltda., Dow Brasil S.A. e PetrobráslRLAM. 

Dentre essas ações, destacam-se a implantação de programa interlaboratorial, 

a revisão de Licença de Operação, tendo em vista o estabelecimento dos padrões 

de lançamento para DBO e DQO, a medição de vazão e o monitoramento de 

poluentes nos efluentes de cada fábrica. 

I J Diagnóstico do grau de contaminação da BTS para 
metais pesados e hidrocarbonetos de petróleo em 
sedimentos de fundo e na biota associada 

A Baía de Todos os Santos vem sendo atingida desde as décadas de 40 e 50 

por efluentes e esgotos lançados por indústrias e pelas comunidades que se 

instalaram e cresceram em seu entorno. Estes fatos, aliados aos resultados de 

estudos científicos anteriores, indicativos da existência de poluição em áreas 

específicas da baía, levaram o eRA a realizar um programa de monitoramento 

ambiental das principais indústrias instaladas na BTS, como também a realizar 

estudos referentes ao grau de contaminação da mesma. 
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Em dezembro de 2003, o CRA concluiu o diagnóstico do grau de contamina

ção da Baía de Todos os Santos por metais pesados e hidrocarbonetos de 

petróleo, a partir da análise das suas concentrações nos sedimentos de fundo 

e na biota associada. O diagnóstico ambiental apontou os seguintes resulta

dos: 

o rio Subaé contribui com maiores aportes de metais em associação de 

material particulado para a BTS; 

concentração de metais nos sedimentos de Infralitoral da Baía de Todos 

os Santos - o cádmio é o que se encontra mais distante dos níveis naturais 

e foram encontrados níveis elevados de arsênio, mercúrio e chumbo; 

a contaminação por hidrocarbonetos de petróleo mais significativa foi 

detectada nas regiões de Itapagipe, foz do Subaé e Mataripe, onde os 

níveis encontrados podem indicar risco de toxidade à biota; 

a foz do Subaé foi a que apresentou maior alteração na estrutura das 

comunidades bentônicas; 

em relação à bioacumulação de contaminantes, os limites recomendados 

pela legislação brasileira foram ultrapassados para os metais: cobre, zinco, 

cádmio, arsênio e chumbo; 

apesar de não terem sido encontrados, através da análise preliminar, riscos 

elevados à saúde humana pela ingestão de pescado contaminado, foram 

encontradas concentrações na biota que podem causar efeitos em seus 

processos fisiológicos, inclusive nos reprodutivos, alterando o equilíbrio 

ecológico e, finalmente, afetando a produtividade pesqueira. 

O Convênio nO 20/2003, firmado entre o CRA e indústrias localizadas na Baía 

de Todos os Santos, prevê o aprofundamento dessas questões, através da 

continuidade desses estudos de risco à saúde humana associada ao consumo 

de pescado na BTS. 
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Contribuição do Programa para a melhoria dos 
índices de saúde da população residente nas áreas 
com maior déficit sócio-sanitário 

A avaliação do impacto epidemiológico das ações do BTS sobre a saude pública 

vem sendo desenvolvida pelo ISC/UFBA. Os estudos apresentados pelo ISC 

não identificaram, ainda, resultados conclusivos que mensurem o grau de 

contribuição do BTS para os índices de saúde da população residente nas áreas 

com maior déficit sócio-sanitário. 

Contudo, inquéritos preliminares conduzidos pelos pesquisadores nos períodos 

de 1997/1998 (pré-intervenção) e 2003/2004 (pós-intervenção) mostram 

melhorias de alguns indicadores de saúde, tais como: 

redução de 32% na prevalência e 20% na incidência de diarréia em crianças 

pré-escolares; 

declínio no número de internações, casos novos e de óbitos por Doenças de 

Veiculação Hídrica - DVH. 

Boas práticas identificadas 

Durante os trabalhos de campo foram identificadas boas práticas que podem 

contribuir para a melhoria do desempenho do Programa, quais sejam: 

criação do Fundo de Ligações para viabilizar a execução das ligações 

intradomiciliares através de financiamento; 

implantação do geo-referenciamento das ligações intradomiciliares, possi

bilitando identificar as áreas com maior déficit; 

celebração de convênio entre a EMBASA e a SUCOM, de forma a 

condicionar a expedição do alvará de construção e habite-se ao comunica

do de regularidade do imóvel; 
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contratação dos estudos realizados pelo ISC-UFBA; 

estabelecimento de indicadores pertinentes à avaliação dos possíveis 

impactos do Programa sobre a saúde da população; conclusão dos estudos 

para diagnosticar o grau de contaminação da Baía de Todos os Santos por 

metais pesados e hidrocarbonetos de petróleo; 

celebração do Convênio n° 20/2003 entre o CRA e indústrias da BTS, que 

prevê o aprofundamento do diagnóstico da baía, através da continuidade 

dos estudos de risco à saúde humana associada ao consumo de pescado. 

Dentre as proposições formuladas pelo TCE, destacam-se as que 

recomendam: 

À SEDUR: 

instituir um grupo de trabalho com a participação da EMBASA, CRA e 

sociedade civil organizada, com vistas a elaborar estudos no sentido de 

diagnosticar entraves à execução das ligações intradomiciliares; 

desenvolver um programa de comunicação social com enfoque na 

importância das ligações intradomiciliares; 

avaliar a adequação das alternativas já utilizadas pela população; 

apresentar um plano de ação para a execução das ligações 

intradomiciliares, principalmente nas áreas com condições sócio-sanitárias 

mais críticas; 
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incorporar a participação social para a solução dos problemas detectados; 

promover a articulação institucional junto à Prefeitura para viabilizar a 

execução de obras e de serviços de manutenção de micro e macro 

drenagem, de forma a possibilitar o pleno funcionamento do SES de 

Salvador, em face da interferência entre os dois sistemas; 

implementar programas contínuos de educação ambiental, enfatizando a 

importância de ter um sistema de esgoto e de usá-lo adequadamente; 

desenvolver estudos que analisem o modelo de gestão das redes 

condominiais, revendo a atribuição dos síndicos; e 

possibilitar a continuidade dos inquéritos do ISC/UFBA, para aprofundar 

as análises das condições sanitárias e a evolução dos índices de saúde. 

Ao eRA: 

viabilizar a cooperação entre técnicos , comunidade acadêmica, 

ambientalistas e empresas, no sentido de identificar soluções para 

minimizar os impactos ambientais negativos na Baía de Todos os Santos; 

monitorar o cumprimento dos condicionantes estabelecidos nas Licenças 

de Operação das indústrias, inclusive efetivando o seu poder de polícia. 

Com a implementação das recomendações espera-se ampliar a cobertura dos 

serviços de esgotamento sanitário; garantir a sustentabilidade dos projetos 

implantados; maior alcance dos objetivos do BTS; além de maior transparência 

e controle social. 
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Processo: TCE/004278/2005 

Secretaria da Infra-Estrutura 

Auditoria do Programa de Saneamento Ambiental da Bahia de Todos 

os Santos - BTS 

Relator: Cons. Ursicino Queiroz 

Resolução n° 068/2005 

Ementa: Auditoria operacional objetivando examinar a 
operacionalização das macro-ações do programa bahia 
azul. Ocorrências que requerem a cientificação de todos 
os órgãos da administração inter-dependentes no 
desempenho do programa, para adoção de providências 
saneadoras. Notificação e subsequente anexação ao 
processo de prestação de contas do exercício. 

Vistos, etc. 

CONSIDERANDO o conteúdo destes autos, relativo à Auditoria realizada 

pela Primeira Coordenadoria de Controle Externo, no período de 17 de agosto 

de 2004 a 31 de março de 2005, no Programa de Saneamento Ambiental da 

Bahia de Todos os Santos - BTS, co-financiado pelo BID, através do Contrato 

de Empréstimo n.o 878/0C-BR. 

CONSIDERANDO que o Programa tem como órgão executor a Secretaria 

da Infra-Estrutura, e como gerente o Dr. Carlos Alberto de Carvalho Heleno, 
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a quem cabe exercer a supervisão, o gerenciamento e a execução das atividades 

inerentes aos serviços do Programa concedidos, permitidos e autorizados. 

CONSIDERANDO, também, a co-responsabilidade dos demais órgãos 

executores: 

-Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA/SEDUR, com a 
as obras de esgotamento sanitário, e abastecimento de água; 

-Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER 
com a atribuição de elaborar os projetos e executar as obras dos aterros 
sanitários, adquirir equipamentos e prestar assistência técnica às Prefeituras 
para operação e manutenção dos sistemas de resíduos sólidos; 

-Centro de Recursos Ambientais - CRA, com a atribuição de controlar a 
poluição industrial, e diagnosticar a qualidade das águas da Baía de Todos os 
Santos, e a 

-Secretaria da Fazenda - SEFAZ, com a atribuição de implantar o Programa 
de Modernização da Arrecadação Fazendária. 

CONSIDERANDO que a equipe de Auditoria - composta por Henrique Pereira 

dos Santos Filho, Jucival Santana de Souza, Raimunda M. Sacramento Malafaia, 

Josimeire Leal d~ Oliveira, Marcos Tadeu Carneiro Lima e Maria Tereza 

Alencar Miranda, - concluiu o procedimento auditorial com as seguintes 

recomendações: 

"De modo geral, as ações de saneamento mostram-se 

de grande importância para melhoria da qualidade de vida da 

população e redução das desigualdades sociais. Neste contexto, 

verificou-se que as metas físicas do componente Esgotamento 

Sanitário do Projeto BTS, incluindo a implantação de redes e 

coletores tronco, a ampliação e modernização da ECP, implantação 

de interceptores e emissários, dentre outras, foram alcançadas. 
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Contudo, no que concerne ao alcance dos objetivos do BTS as 

questões de auditoria levantadas pelo presente trabalho evidenciou: 

• 	 o planejamento do BTS não estabeleceu metas físicas para a execução 
das ligações intradomiciliares de esgoto, afetando o alcance dos objetivos 
e a efetividade das ações desenvolvidas; 

• 	 pouca amplitude das ações de Educação Ambiental e do Fundo de 
Ligações, estratégias adotadas para fomentar a execução das ligações 
intradomiciliares de esgoto, visto que não garantiram o percentual de 80% 
da população com cobertura de esgotamento sanitário, conforme previsto; 

• 	 apenas 29,6% da população residente em áreas consideradas de maior 
déficit sócio-sanitário encontram-se atendidas com ligação intradomiciliar 
de esgoto; 

• 	 as áreas de Salvador com maior déficit sócio-sanitário foram as que 
apresentaram maior fragilidade no estado de conservação da rede de 
esgoto. As deficiências na infra-estrutura de drenagem pluvial e de coleta 

. de lixo constituem-se em entraves para uma boa operação do sistema de 
esgotamento sanitário, principalmente nas áreas mais carentes; 

• 	 os estudos do ISC ainda não apontam resultados conclusivos que 
correlacionem as ações do Programa com os resultados preliminares dos 
indicadores de saúde nas áreas com maior déficit sócio-sanitário, embora 
alguns destes apresentem melhora significativa; 

• 	 a balneabilidade das praias de Salvador vem sendo garantida em virtude 
das diversas captações em tempo seco, como alternativa para a insuficiente 
quantidade de ligações intradomiciliares executadas; 

• 	 a contaminação por hidrocarbonetos de petróleo detectada nas regiões de 
Itapagipe, foz do Subaé e Mataripe, podem indicar risco de toxidade à 
biota. Em relação a bioacumulação de contaminantes, os limites 
recomendados pela legislação brasileira foram ultrapassados para os 
metais: cobre, zinco, cádmio, arsênio e chumbo; 
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• 	 observa-se a necessidade de adotar medidas para ampliar a quantidade 
de ligações intradomiciliares de esgoto e ações efetivas para a redução 
dos dejetos industriais na Baía de Todos os Santos, aliada a recuperação 
do passivo ambiental , com vistas à despoluição da Baía." 

CONSIDERANDO que o gestor do Projeto e os gestores dos órgãos tomaram 

conhecimento dos fatos apurados durante o procedimento auditorial e 

ofereceram, naquela oportunidade, justificativas que foram transcritas no 

relatório de auditoria. 

CONSIDERANDO, ainda, o fato dos gestores respectivos foram notificados 

nos termos do art. 145, § 3° do Regimento Interno, tendo sido ratificados os 

esclarecimentos prestados duraote o procedimento auditorial. 

CONSIDERANDO as recomendações do procedimento auditoria!, no sentido 

de determinar ao Secretário de Desenvolvimento Urbano, que providencie a 

remessa a este Tribunal de Contas do Estado da Bahia, no prazo de 90 dias, 

o plano de ação, contemplando o cronograma de adoção das medidas 

necessárias à implementação das recomendações prolatadas pelo TCE, com 

indicação dos responsáveis pela implementação dessas medidas, e 

CONSIDERANDO, que é imprescindível que este Tribunal não restrinja ao 

conhecimento do gestor do órgão executor do programa dos pontos frágeis 

detectados, tendo em vista a inter-relação orgânica da administração mas que 

dê conhecimento, para a adoção das medidas saneadoras que forem cabíveis, 

segundo as alçadas respectivas, aos demais órgãos envolvidos; 

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

reunidos em Plenário e por maioria de votos, determinar: 
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Seja dado conhecimento desta Resolução e do Relatório de auditoria ao 

Exmo Sr. Secretário de Desenvolvimento Urbano, para que providencie a 

remessa a este Tribunal de Contas do Estado da Bahia, no prazo de 90 

dias, o plano de ação, contemplando o cronograma de adoção das medidas 

necessárias à implementação das recomendações prolatadas pelo TCE, 

com indicação dos responsáveis pela implementação dessas medidas; 

2. 	 Seja dado conhecimento desta Resolução e do Relatório de auditoria aos 

demais gestores envolvidos na execução deste programa, ou seja: da 

Empresa Bahiana de Água e Saneamento S/A - EMBASA, da Companhia 

de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, do Centro 

de Recursos Ambientais - CRA e o Departamento do Tesouro - DEPAT 

para que, desde logo, adotem as providências que lhes parecerem cabíveis 

para melhor proteção e emprego do patrimônio público; 

3. 	 à Secretaria Geral a duplicação, por cópia, deste processo para anexação 

da Auditoria aos autos de prestação de contas da Secretaria da Infra 

Estrutura, Secretaria à qual estava afeto este Programa, no exercício 

de 2001, e às prestações de contas da Empresa Bahiana de Água e 

Saneamento S/A - EMBASA, da Companhia de Desenvolvimento Urbano 

do Estado da Bahia - CONDER, do Centro de Recursos Ambientais 

CRA e o Departamento do Tesouro - DEPAT . Vencido em parte o 

Exmo. Conselheiro França Teixeira, que votou pelo prazo de 30 dias úteis 

para que o Exmo Sr. Secretário de Desenvolvimento Urbano providenciasse 

a remessa a este Tribunal do plano de ação mencionado no item 1 da 

presente. 

Sala das Sessões, em 29 de setembro de 2005. 
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