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Apresentação 


Esta publicação inaugura uma série de sumários executivos a serem 

d:sponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que objetivam 

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 Apoio às Comunidades 

Rurais - PRODUZIR, integrante do Programa Gerando Negócios: apoio 

ao trabalhador e a micro, pequeno e médio empreendimentos, selecionada 

em virtude da relevância de seu objetivo em contribuir para a redução da 

pobreza rural no Estado da Bahia. As atividades foram desenvolvidas no 

âmbito do Projeto de Aperfeiçoamento do Controle Externo com Foco na 

Redução da Desigualdade Social - CERDS. 

o Projeto CERDS encontra-se em vigor no pais 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 DF/D, 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 
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Com o objetivo de amenizar a pobreza rural, foi firmado, em 16/07/1995, o 

Acordo de Empréstimo n.o 3.917/BR, entre o Estado da Bahia e o Banco 

Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento - BIRD, com vistas 

ao financiamento do Programa de Apoio às Comunidades Rurais - Produzir. 

O valor global do Acordo, após ajuste, foi da ordem de U$160,4 milhões e a 

data de encerramento se deu em 30/06/2001. 

Em continuidade às intervenções voltadas para a redução da pobreza no meio 

rural, o Estado da Bahia firmou, em 29/10/2001, o Acordo de Empréstimo n.o 

4.623/BR, também com o BIRD, destinado a financiar o Programa de Apoio 

às Comunidades Rurais - Produzir lI. O valor total do Acordo, com vigência 

até 31/12/2005, é de US$75,0 milhões, dos quais o Banco Mundial participa 

com US$54,4 milhões, o Governo estadual com US$14,1 milhões e os 

beneficiários com US$6,5 milhões. 

O Produzir é coordenado pela Secretaria do Planejamento - SEPLAN, por 

intermédio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional- CAR, que 

o administra em parceria com os Conselhos Municipais, sendo a execução 

dos subprojetos realizada através de associações comunitárias. 

O público-alvo corresponde à população das comunidades rurais pobres com 

até 7.500 habitantes de 407 municípios do Estado. Excetuam-se, portanto, os 

habitantes dos 10 municípios da Região Metropolitana de Salvador - RMS. 

Avaliação do Programo de 9 
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o Programa opera basicamente mediante transferência financeira , via 

convênio, para associações comunitárias ou fundos municipais de apoio 

comunitário, para financiamento, de forma não reembolsável , de pequenos 

subprojetos comunitários de infra-estrutura, produtivos e sociais, através das 

seguintes linhas de ação: 

• 	 Programa de Apoio Comunitário - PAC: as propostas de 

investimentos são apresentadas à CAR diretamente pelas associações; 

• 	 Fundos Municipais de Apoio Comunitário - FUMAC: os 

subprojetos são identificados pelas comunidades rurais e apresentados 

aos Conselhos Municipais, através de suas associações, para discussão 

e aprovação de forma colegiada; 

• 	 Fundo Municipal de Apoio Comunitário Piloto - FUMAC - P: as 

propostas dos subprojetos são identificadas, selecionadas e aprovadas 

pelos Conselhos Municipais, os quais também controlam e liberam os 

recursos para as associações. 

o 	que o TCE avaliou 

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

sociais, efetuada pelo TCE/BA, buscou avaliar em que medida a 

implementação do Produzir tem contribuído para a melhoria da qualidade de 

vida e redução da pobreza rural nas comunidades assistidas. O problema 

descrito foi investigado por intermédio da análise de três questões de auditoria 

que versam sobre o acesso e a distribuição eqüitativa dos recursos do 

Programa; a melhoria da oferta de água e a sustentabilidade dos subprojetos 

produtivos, de forma que promovam a geração de emprego e o aumento da 

renda das comunidades assistidas. 

1 O Avaliação do Proqrama de 
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Por que foi avaliado 

A Constituição Brasileira estabelece que a erradicação da pobreza e a 

redução das desigualdades sociais e regionais constituem objetivos 

fundamentais da República (art. 3°, inciso III). 

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

objetivo o desenvolvimento de ações para a construção de uma sociedade 

justa e coesa, através do combate à pobreza e às desigualdades sociais e da 

inclusão socioeconômica. 

Assim, o Produzir foi selecionado em razão de sua relevância em contribuir 

para a redução da pobreza rural no Estado da Bahia, em observância ao 

disposto no art. 50 da Resolução Regimental n° 012/1993, especialmente 

quanto aos critéros de volume de investimentos, utilidade social e área 

geográfica abrangida. 

Como se desenvolveu o trabalho 

Na análise das questões de auditoria foram utilizadas a pesquisa documental, 

o levantamento de dados primários e análise estatística sobre o acesso do 

público-alvo ao programa. As principais fontes de informação foram as 

entrevistas e a observação direta. A equipe de auditoria efetuou entrevistas 

estruturadas junto a 48 beneficiários do Programa, 38 representantes de 

associações comunitárias, 09 representantes de Conselhos Municipais e 11 

representantes de Sindicatos dos Trabalhadores Rurais. Além disso, foram 

entrevistados técnicos dos escritórios regionais da CAR e 66 pessoas não 

beneficiadas pelo Programa, bem como inspecionados subprojetos de infra

estrutura (16) e produtivos (20). 

AvC'!lCl(,.OU d0 'rc qlomo de 1 1 
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Foi realizado teste-piloto nas comunidades de Encruzilhada e Vargem Grande, 

no município de Valente, e nas comunidades de Canavieira, Fazenda Oiteiro, 

Olhos d ' Água, Coqueiro e Sítio Bom Viver, no município de Ouriçangas. O 

objetivo deste teste foi aperfeiçoar os instrumentos de coleta de dados e 

mensurar o tempo necessário para a execução dos trabalhos em cada 

município. 

Recursos alocados ao Programa 

No período de 2000 a 2003, o Produzir foi definido como programa de governo 

e possuía como Macro Ações: 0366 - Apoio às Comunidades Rurais - Produzir 

e 0367 - Apoio às Ações de Desenvolvimento Regional - PAADR. Foram 

previstos e executados os seguintes valores: 

Quadro 01 - Recursos alocados ao Programa - 2000/2003 
Em R$I,OO 

P.aa» %-nm.ç;oOti-".,-ia 
{Q (B'A)W 


2mJ) 7,kII.M].lim ~Jl4IDlS3!l)) ~~ ~41.] 
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:JLm ~.m2!lJll, 3õi~ :N>Jl6.]!iW ~ 
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Fonte: Sistema de Infonnações Gerenciais, Contábeis e Financeiras - ICF. 


Em 2004, o Produzir passa a ser uma ação de três programas de governo: 

Viver Melhor (206), Frutos da Terra (218) e Gerando Negócios (217). A 

auditoria avaliou a ação integrante deste último, constando no quadro a seguir 

a execução orçamentária do Produzir, em 2004, no âmbito deste programa: 

1 2 	Avaliação do Programa de 
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Quadro 02 - Recursos alocados ao Produzir - 2004 
Em R$I ,OO 

Valor 

Orçado (A) 81.539.583 

Empenhado (8 ) 8O.5ll.384 

Pago 18.616.501 

% Execução Orçamentária (RIA) 91,99 
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais , Contábeis e Financeiras - ICF. 

Nível de atendimento 

Com o objetivo de verificar o nível de atendimento do Produzir, foram formulados 

dois índices: o Índice de Necessidade (IN) e o Índice de Atendimento (IA), 

tomando-se por base 405 municípios do Estado. Para efeito do estudo, não 

foram considerados os municípios de Barrocas e Luiz Eduardo Magalhães, 

criados após o ano de 2000. 

o Índice de Necessidade é composto pelos indicadores do Índice de 

De senvolvimento Humano Municipal - IDH-M e do Índice de 

Desenvolvimento Social - IDS. 

Avaliação do Programa de 1 3 
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Já O Índice de Atendimento é composto pelos indicadores: 

1. quantidade de projetos solicitados; 

2. taxa de atendimento dos projetos (quantidade de projetos atendidos / 


quantidade de projetos solicitados); 


3. quantidade de associações cadastradas nos municípios; 

4. taxa de atendimento das associações (quantidade de associações com 


projetos solicitados e não atendidos / quantidade de associações 


cada.stradas e valor dos projetos). 


A análise estatística, baseada no banco de dados da CAR, no Índice de 

Desenvolvimento Humano - IDH e no Índice de Desenvolvimento Social 

IDS, evidenciou que o atendimento de um município não está diretamente 

relacionado com o seu nível de necessidade: 

• 	 62% dos municípios abrangidos pelo Programa apresentam alta necessidade 

e baixo atendimento; 

• 	 21 % dos municípios abrangidos pelo Programa apresentam alta necessidade 

e alto atendimento; 

• 	 14% dos municípios abrangidos pelo Programa apresentam baixa 

necessidade e baixo atendimento; 

• 	 3% dos municípios abrangidos pelo Programa apresentam alto atendimento 

e baixa necessidade. 

A figura 1 mostra o agrupamento dos municípios referenciados por nível de 

atendimento e necessidade. 

1 4 Avaliaço0 do Programa aE.: 
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Fi a 1- Atendimento x Necessidade 

Indice de Atendimento X Indice de Necessidade 

O Baixo Atendimento e Alia Necessidade (252) 
. Alto Atendimento e Alia Necessidade (84) 
. Baixo Atendimento e Baixa Necessidade(55) 
. AlIo Atendimento e Baixa Necessidade (t4) 

Fonte: Cartograma elaborado com base em dados da SEI e do PNUD. 

Nota: Para efeito do estudo não foram considerados os municípios de Barrocas e Luiz Eduardo 

Magalhães, criados após o ano de 2000. 


A correlação entre o Índice de Atendimento e o índice de Necessidade é 

baixíssima, quase nula (Coeficiente de Pearson 0,12 e Coeficiente de Spearman 

0,14). Os coeficientes de Pearson e de Spearman medem o grau de associação 

entre duas variáveis. Indicam o grau em que a variação do índice de Atendimento 

está relacionada com a variação do índice de Necessidade. 

Foi constatado que não são determinantes para o atendimento do Produzir as 

necessidades dos municípios. 

Uma das principais causas para a inexistência de correlação entre a necessidade 

e o atendimento é o fato de a concepção inicial do Programa ser focada em 
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demanda espontânea das comunidades. Para tanto, exige-se que as associações 

e Conselhos Municipais sejam bem estruturados e,juntamente com o público

alvo, tenham conhecimento suficiente das formas de acesso ao Programa. 

Entretanto, observou-se que a maioria dos Conselhos inspecionados estava 

desativada e as associações pouco estruturadas. Além disso, conforme 

abordado no próximo item, o público-alvo entrevistado tem pouco conhecimento 

do Programa. 

As entrevistas em campo, bem como os estudos existentes sobre o Produzir, 

afirmam, de forma recorrente, que a interferência política é um dos principais 

fatores de atendimento ou exclusão do Programa. 

Faz-se oportuno registrar que, por ocasião das negociações com o BIRD para 

a obtenção de financiamento (Acordo de Empréstimo n° 4.623/BR), em outubro 

de 2000, acordou-se que a focalização das comunidades rurais mais pobres 

seria feita através da concessão de apoio especial para 170 municípios que 

apresentam os menores IDH do Estado. 

Dentre os 170 municípios que apresentavam os menores IDH (base 2000), 

foram selecionados os 34 mais pobres e procedeu-se ao confronto com os 

índices de necessidade e de atendimento, a fim de verificar o cumprimento da 

focalização estabelecida pelo BIRD, observando-se que a maioria (21) 

apresentou baixo atendimento. 

o fato de o nível de necessidade do município não ser determinante para o 

seu atendimento compromete o alcance dos objetivos do Produzir e a promoção 

da eqüidade, haja vista que as comunidades menos favorecidas tendem a 

ficar à margem dos benefícios do Programa. 

1 6 	Avaliação do Programa de 
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Conhecimento do Produzir 

o público-alvo tem poucas informações sobre o Produzir e sua 

operacionalização, embora o Programa tenha iniciado há quase 10 anos. 

Foram realizadas entrevistas junto às comunidades contempladas com o 

financiamento de subprojetos e verificou-se que 31 % dos beneficiários do 

Produzir desconhecem esta ação governamental. Os demais beneficiários, 

em geral, só afirmaram que conheciam a ação após a menção de algum 

subprojeto implantado. Além disso , constatou-se que a maioria dos 

beneficiários vincula os subprojetos implantados como obras da Prefeitura ou 

da associação. 

Foram realizadas, também, entrevistas nas comunidades que ainda não foram 

atendidas e verificou-se que 41 % dos entrevistados não conheciam o Produzir. 

Quanto à operacionalização, verificou-se que o público-alvo desconhece o 

Conselho Municipal FUMAC (44% dos beneficiários e 51 % dos não

beneficiários). Segundo <\S normas do Programa, o Conselho Municipal constitui 

instância colegiada, de natureza deliberativa e executiva, a ser instalada nos 

municípios elegíveis para serem beneficiados pelo Produzir sob a linha de 

financiamento Fundo Municipal de Apoio Comunitário - FUMAC. 

No que se refere ao Plano de Investimento Municipal- PIM, documento que 

contempla jnformações sobre associ~ções e relação de subprojetos priorizados 

para financiamento através da CAR, verificou-se que 81% dos beneficiários 

e 69% dos representantes de associações comunitárias informaram 

desconhecer este instrumento. Dentre as competências das associações, 

Avaliaçõo do Programa de 
1 7 Apoio às Comunidades Rurais - Produzir 



destaca-se a identificação, mediante consultas abertas à comunidade, das 

demandas de investimentos prioritários para as comunidades que representam, 

e o encaminhamento das propostas para o Conselho Municipal FUMAC, a 

fim de que, juntamente com os representantes de outras associações, seja 

discutido e elaborado o PIM. 

Foi identificado o percentual de 28% de associações que não integram o 

Conselho FUMAC, fato justificado pela maioria dos seus representantes 

como decorrência da desativação do Conselho. 

Vale ressaltar que foi acordado pelo Estado com o BIRD (missão realizada 

no período de 16 a 24/10/2000) que seriam: 

[ ... ] introduzidas melhorias na campanha de informação, 
a qual deverá promover não somente a divulgação dos 
feitos do PRODUZIR lI, mas, principalmente, promover 
a permanente disseminação de informações sobre as 
regras do Projeto para os Conselhos e para as 
comunidades utilizando-se os meios e a linguagem 
adequados [ ...] (BIRDlEstado da Bahia, 2000, p.7) 

Tal situação demonstra que a sistemática de divulgação do Programa carece 

de ação mais incisiva e direta junto às comunidades e ao público-alvo. As 

associações e o rádio foram os meios mais citados pelos entrevistados 

(beneficiários ou não) no que se refere à divulgação do Produzir (20% e 

19%, respectivamente). Quanto aos beneficiários, 28% informaram que 

tomaram conhecimento do Programa através da associação comunitária. 

o desconhecimento dificulta o acesso do público-alvo aos benefícios do 

Produzir. Além disso, enfraquece a participação autônoma e consciente das 
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comunidades que já foram contempladas pela ação. Os beneficiários não 

adquirem o sentimento de propriedade dos investimentos e tendem a vincular 

a implantação dos subprojetos aos políticos locais. 

Acesso e oferta d' água 

Com base no banco de dados fornecido pela CAR, verificou-se que, 

aproximadamente, 71 % dos projetos do Produzir foram de infra-estrutura, dos 

quais 69% apresentaram como meta-mãe: ampliação, construção ou 

recuperação de barragens, implantação de sanitários, cisternas, sistemas de 

abastecimento de água e perfuração de poços tubulares. Observa-se que há 

uma priorização do Produzir no aumento da oferta d' água 

Por meio das entrevistas realizadas, observou-se que cerca de 51 % dos 

entrevistados afirmaram que houve melhoria no nível de oferta d'água e, 

aproximadamente, 68% informaram que os subprojetos foram implantados em 

áreas mais próximas das suas residências. Os subprojetos foram implantados, 

em sua maioria, em áreas de grande carência hídrica e, em virtude disso, mesmo 

as ações reduzidas e limitadas têm a capacidade de satisfazer aos moradores 

das comunidades visitadas. 

O funcionamento de subprojetos de oferta d'água em comunidades carentes 

favorece os beneficiários com a proximidade e oferta constante da água, uma 

vez que não precisam mais buscá-la em local distante, muitas vezes a pé, e 

deixam de depender de carros-pipas em períodos de maior seca. O 

funcionamento permite, também, o alcance dos objetivos do Produzir. 

Avaliacào do Programa de 1 9 
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Qualidade da água ofertada 

Apesar da melhoria no acesso à água, não foram identificadas ações específicas 

do Programa para a melhoria da qualidade da água ofertada pelos subprojetós. 

Durante a realização das visitas a campo, observou-se, em algumas regiÕes, 

que a água disponibilizada pelos subprojetos é turva e salobra. 

Nas entrevistas realizadas, 69% dos beneficiários informaram que a água é 

utilizada para consumo humano, entretanto 61 % mencionaram que a água 

disponibilizada pelos subprojetos não é tratada. Alguns afirmaram que a água é 

barrenta e escura ou salobra. Apenas 31 % dos beneficiários consideraram que 

houve melhoria na qualidade da água. 

A não-identificação de ações específicas é retratada na implantação de Sistemas 

Simplificados de Abastecimento de Água - SSAA sem o devido tratamento 

para consumo humano, bem como na utilização de água salobra encontrada em 

poços artesianos. 

A manutenção desta situação pode acarretar uma maior incidência de doenças, 

sobretudo de veiculação hídrica, e comprometer o alcance do objetivo do Produzir, 

qual seja, melhorar a qualidade de vida da população beneficiada. 

Sistemas Simplificados de Abastecimento de 
Água - SSAA 

Através da observação direta de 06 Sistemas Simplificados de Abastecimento 

de Água - SSAA, verificou-se que 03 deles encontravam-se paralisados: i) 

município de Rio do Antônio: Comunidade de Lagoa de Pedra; ii) município de 

Malhada de Pedras: Comunidade de Lagoa da Vereda; e iii) município de 

Sapeaçu: Comunidade de Janico. 
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As causas do não-funcionamento variam desde a carência financeira da 

comunidade para aquisição de combustível das bombas (Lagoa de Pedra), à 

depredação dos equipamentos (Janico) e a questões de ingerência política 

(Lagoa da Vereda). 

Evidencia-se, assim, que a ausência de monitoramento da CAR, aliada ao 

baixo nível de organização e estrutura das comunidades para gestão dos 

subprojetos, são fatores que contribuíram para a paralisação dos subprojetos. 

A principal conseqüência dessa situação não se restringe à suspensão do 

fornecimento de água às comunidades, mas também ao comprometimento do 

alcance do objetivo do Programa, com prejuízo de sua imagem, além do 

aumento dos riscos de incidência de doenças, sobretudo de veiculação hídrica. 

Registros existentes no âmbito do Programa 

Os registros existentes no âmbito do Programa não permitem aferir a 

sustentabilidade dos subprojetos, o grau de geração de empregos e o incremento 

na renda dos beneficiários. 

Não há indicadores e registros de desempenho dos subprojetos implantados 

pelo Programa, bem como informações sobre a renda dos beneficiários antes 

e após a implantação dos subprojetos, comparativo entre o número de 

empregos previstos e criados, registros que evidenciem o tempo de 

funcionamento de um subprojeto após a sua implantação, dentre outros 

elementos. 
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A atuação da CAR restringe-se à implantação dos subprojetos, inexistindo 

monitoramento e acompanhamento na fase inicial de operação e manutenção, 

o que compromete o alcance dos objetivos do Programa. 

A ausência de registros não permite a identificação tempestiva dos potenciais 

problemas surgidos na fase inicial de operação e manutenção dos subprojetos, 

bem como resulta no desconhecimento quanto ao alcance dos objetivos do 

Programa. 

Não obstante a falta de registros e informações, durante as entrevistas 

realizadas, a maioria dos entrevistados não soube informar sobre o incremento 

da oferta de emprego. Quanto à renda, 5 em cada 10 entrevistados afirmaram 

que houve aumento durante o período em que o subprojeto estava em 

funcionamento. Apesar de 50% afirmarem que houve um acréscimo na renda, 

não é possível considerar esta informação suficiente para emitir uma opinião 

conclusiva sobre o grau de atingimento do objetivo do Programa, haja vista a 

inexistência de outros dados que ratifiquem tal afirmação. 

Embora não existam registros que possam aferir a sustentabilidade dos 

subprojetos, o não-cumprimento de pré-condições para a sua implantação, 

bem como a não-realização de ajustes dos projetos-padrão às realidades das 

comunidades indicam que a sustentabilidade de determinados subprojetos pode 

ficar comprometida, conforme explicitado no item seguinte. 

Continuidade dos subprojetos produtivos 

Dur . .nte os trabalhos de carntro, verificou-se que, dos 20 subprojetos produtivos 
. I 

visitados, apenas 6 estavam funcionando. Os demais estavam paralisados 

(11), funcionando parcialmente (2) e em fase final de implantação (1). 
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Uma das causas principais para essa situação é a não-observância do disposto 

no Manual de Operações do Produzir, no que se refere àanálise de viabilidade 

dos subprojetos. De acordo com este instrumento, confirmadas a viabilidade 

social e a existência da infra-estrutura requerida, inicia-se o processo de 

elaboração do subprojeto (Projeto Técnico). Para tanto, as associações/ 

Conselhos Municipais podem utilizar modelos de subprojetos-padrão elaborados 

pela CAR ou efetuar a contratação de serviços de terceiros para a elaboração 

de subprojetos específicos. 

Contudo, tanto as propostas dos subprojetos preparadas a partir dos subprojetos

padrão como aquelas preparadas pelas firmas contratadas deverão conter os 

seguintes elementos: 

• informações sobre a disponibilidade de matéria-prima e condições de 

comercialização; 

• estimativa de receitas e despesas; 

• estimativa do valor da taxa de uso, a ser cobrada pela associação, suficiente 

para manter, operar e recuperar o investimento; 

• aspectos técnicos (tais como descrição da obra, plantas, especificações 

técnicas, catálogos, etc.); 

• impactos ambientais (nulo, positivo e negativo'); 

• plano de gestão e regulamento de uso do subprojeto; 

• comprovante de título e domínio do terreno, quando houver construção; e 

• viabilidade econômica e financeira, com cálculo de Taxa Interna de Retomo 

- TIR e estudo de mercado (subprojetos de natureza mais complexa). 

Ainda de acordo com o Manual de Operações, a CAR deverá elaborar 

subprojetos-padrão para as solicitações mais demandadas pelas comunidades. 

I No caso de impacto negativo ou adverso, mencionar obrigatoriamente a medida a ser adotada 
para correção. 
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Para todos os subprojetos (padrão ou específicos), os desenhos, quantitativos 

e outras especificações técnicas devem ser ajustados às condições de cada 

localidade e deverão obedecer às orientações técnicas, roteiros e custos 

estabelecidos pela CAR. 

A CAR elaborou projetos-padrão que contêm diretrizes básicas para a 

implantação de subprojetos. Entretanto, durante a auditoria não ficou 

evidenciado que foram efetuados ajustes às realidades de cada comunidade 

selecionada, visto que não foram identificados elementos que suportem a análise 

da viabilidade do subprojeto. 

Além disso, a análise das fichas de avaliação de demanda e dos respectivos 

subprojetos-padrão demonstrou que não são atendidas na íntegra as pré

condições estabelecidas para implantação dos subprojetos, conforme 

exemplificado a seguir: 

1. 	 projeto-padrão da CAR para módulo de feira 16 boxes estabelece como 

pré-condição para a implantação do projeto a capacidade da associação 

em administrar empreendimento de uso coletivo. Na ficha de avaliação 

consta a informação de que a entidade não possui estrutura para administrar 

o subprojeto; 

2. 	 outra pré-condição para a implantação de módulo de feira é a existência 

de feira livre semanal na localidade. Na avaliação de demanda apresentada 

consta a informação de que não existe feira livre no local. Atualmente, no 

módulo de feira funciona apenas uma farmácia e uma barbearia, estando 

os demais boxes fechados; 
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3. 	 projeto-padrão para casa de farinha prevê que a unidade tenha energia 

elétrica trifásica e de fácil acesso. Na ficha de avaliação consta a 

informação de que a energia elétrica trifásica distancia cerca de 400 

metros da rede primária. Durante os trabalhos de campo, a casa de 

farinha estava em fase de implantação e, até aquele momento 

(dezembro/2004), não possuíam informações sobre a eletrificação. 

Durante as entrevistas realizadas, os fatos a seguir descritos foram citados 

como aspectos que deveriam ser aperfeiçoados no Programa ou como 

dificuldades encontradas para o funcionamento dos subprojetos: 

• 	 ausência de monitoramento, ficando a atuação da CAR restrita à 


implantação do subprojeto; 


• 	 insuficiência de assistência técnica aos subprojetos que dependem de 


acompanhamento sistemático até a sua autonomia; 


• 	 deficiências na capacitação oferecida aos responsáveis pela gestão e 


operacionalização dos subprojetos; 


• 	 baixa capacidade gerencial dos subprojetos por parte das associações; 

• 	 interferência política. 

Pode-se mencionar como conseqüências da descontinuidade dos subprojetos: 

não-atendimento aos objetivos do Programa, visto que em decorrência dos 

subprojetos paralisados não haverá geração de emprego e renda; desestímulo 

das comunidades em função do insucesso do subprojeto e do desperdício de 

recursos públicos. 

Vale ressaltar que tanto a fragilidade da avaliação de demanda quanto a 

baixa capacidade gerencial dos subprojetos por parte das associações já 

foram apontadas por este Tribunal nos seus relatórios anuais de auditoria, 
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nos quais são avaliados o cumprimento das normas da legislação aplicável, o 

sistema de controle interno do Programa e o desempenho sob os aspectos da 

economia, eficiência e eficácia. Foram citados, também, subprojetos 

paralisados em função de entraves na sua execução ou inviabilizados 

tecnicamente após o repasse dos recursos. 

Boas práticas identificadas 

Foram identificadas boas práticas que podem contribuir para o melhor 

desempenho das atividades do Programa: retorno ao funcionamento de 06 

Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água - SSAA, no município 

de Caculé, em função da articulação das associações comunitárias, ofertando 

água tratada e filtrada às comunidades de Tamboril, Saco Dantas, Deus me 

Livre, Apostema, Alecrim e Bamburral. Por iniciativa da comunidade de 

Laranjeira, no município de Sapeaçu, foi otimizado o SSAA existente, através 

da ampliação do atendimento. 

Com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento do Programa, foram 

propostas recomendações no sentido de: 

• priorizar as comunidades mais carentes; 

• aprimorar os mecanismos de divulgação do Produzir; 
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• melhorar a qualidade da água ofertada aos beneficiários de subprojetos de 

infra-estrutura, e 

• adotar medidas que evitem a descontinuidade e paralisação de subprojetos. 

É premente a necessidade da CAR de executar o monitoramento periódico 

na fase pós-implantação dos subprojetos, visando à adoção tempestiva de 

medidas preventivas e/ou corretivas de potenciais problemas técnicos, bem 

como adotar indicadores de desempenho para aferir os resultados obtidos 

com a implantação dos mesmos. 

Com a implementação das recomendações espera-se obter o fortalecimento 

da imagem do Produzir junto às comunidades atendidas; maior conhecimento 

por parte do público-alvo, contribuindo para maior acesso aos benefícios do 

Programa; a sustentabilidade dos subprojetos implantados; maior alcance dos 

objetivos do Produzir; e maior transparência e controle social. 
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Resolução TCE 

nO 024/2005 

Processo: 

Natureza: 

Objeto: 


Entidade: 

Vinculação: 

Gestor: 


Relatora: 

Resolução N°: 
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Programa de Apoio às Comunidades Rurais 
PRODUZIR 

Companhia de Desenvolvimento e Ação 
Regional - CAR 

Secretaria do Planejamento - SEPLAN 
José Pirajá Pinheiro Filho (28/03/1994 a 

19/01/2003) 

Umberto Raimundo Costa (a partir de 

20/01/2003 ) 
Cons. Ridalva Correa de Melo Figueiredo 
024/2005 

Ementa: Auditoria de natureza operacional. 
Falhas procedimentais e de controle interno. 
Recomendações ao Gestor. Encaminhamento 
do Relatório e da Decisão ao Secretário da 
Pasta para conhecimento e ao Gestor para 
remessa ao TCE de plano de ação e conjunto 
de metas. Anexação dos autos à Prestação de 
Contas da Companhia de Desenvolvimento e 
Ação Regional - CAR, do exercício de 2004. 
Decisão unânime. 

Vistos, etc. 
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SUMáriO Expcu+,vo 

Considerando os resultados da auditoria realizada no Programa de Apoio 
às Comunidades Rurais (Produzir), implementado pelo Governo do Estado 
da Bahia através da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR). 

Considerando que a CAR apresentou o Ofício CPR n° 036/05 , de 23/03/ 
05 , contendo justificativas e esclarecimentos que foram apreciados pela 

equipe de auditoria para efeito de emissão do seu relatório final. 

Considerando que as recomendações formuladas e os indicadores de 

desempenho sugeridos deverão demandar providências por parte dos gestores 

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 Resolução, acompanhada do Relatório que a 

fundamentou, bem como do Relatório de Auditoria, ao Excelentíssimo 

Senhor Secretário do Planejamento, para conhecimento. 

2. 	 Encaminhar cópia desta Resolução, acompanhada do Relatório que a 

fundamentou, bem como do Relatório de Auditoria, ao Diretor Executivo 

da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), com vistas 

à elaboração e remessa a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, dos 

seguintes elementos: 

• 	 Plano de ação contendo o cronograma de adoção das medidas necessárias 

à implementação das recomendações, com o nome dos responsáveis; 
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• 	 Conjunto de metas correspondentes aos indicadores de desempenho a 

serem implantados, contemplando prazo para o alcance dessas metas. 

3. 	 Determinar à Quarta Coordenadoria de Controle Externo que proceda 

ao acompanhamento da implementação das recomendações deste 

Tribunal. 

4. 	 Anexar os presentes autos às Contas da Companhia de Desenvolvimento 

e Ação Regional - CAR, relativas ao exercício de 2004. 

Sala das Sessões, em 12 de maio de 2005. 
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