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APRESENTAÇÃO 

Como parte da sua missão de controlar a aplicação dos recursos públicos, 
o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) realiza auditorias 
operacionais em programas e ações executadas pelo governo estadual, 
com o propósito de avaliar a economicidade, a eficiência, a eficácia e a 
efetividade das políticas públicas. Esses trabalhos configuram um exame 
auditorial sobre a qualidade do gasto público e dos serviços prestados 
pelo poder público à sociedade.

A edição de Sumários Executivos constitui uma das etapas desse trabalho 
e objetiva divulgar, de forma objetiva e transparente, os resultados das 
auditorias operacionais do TCE/BA para o maior número de interessados 
nos temas tratados, tanto na esfera governamental quanto na sociedade 
civil, com a perspectiva de que o seu conteúdo sirva de insumo para 
fomentar o aprimoramento das ações públicas e o controle social sobre 
cada área abordada.

Este sumário, cujo foco são os Programas Criança e Adolescente e 
Proteção Social, integra a série de Sumários Executivos editados em 
2016/2017 por este Tribunal de Contas do Estado da Bahia.

A sociedade moderna clama por serviços públicos de qualidade, e a 
transparência na atuação governamental é fundamental para que os 
cidadãos possam, além de fiscalizar a aplicação dos recursos, participar 
da gestão pública, por meio do controle social, estreitando o seu 
relacionamento com o Estado.

Esta edição apresenta, de forma resumida, as informações sobre a 
auditoria realizada pela 7ª Coordenadoria de Controle Externo, no 
exercício de 2016. 

Seu resultado está contido no processo no TCE/005288/2016, apreciado na 
Sessão Plenária de 25/07/2017, sob a relatoria do Conselheiro-Substituto, 
Auditor Josué Lima de França, cujo relatório de auditoria poderá ser 
acessado por meio do sítio www.tce.ba.gov.br.

Inaldo da Paixão Santos Araújo
Conselheiro-presidente
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O PROGRAMA

O Plano Plurianual (PPA) 2012-2015 contemplou os Programas Criança 
e Adolescente e Proteção Social, que  representam medidas para melhorar 
o desenvolvimento social e a cidadania e compõem o eixo estruturante 
Inclusão Social e Afirmação de Direitos, sob a área temática Cidadania 
e Direitos Humanos.

O Programa Criança e Adolescente tem como objetivo assegurar 
oportunidades que proporcionem o desenvolvimento físico, psíquico, 
social e cultural, condições de liberdade e dignidade, a todas as crianças 
e adolescentes. 

O Programa Proteção Social foi estabelecido com o objetivo de combater 
a pobreza, com ações de assistência social e transferência direta de 
renda, tendo prioritariamente a família como unidade de atendimento 
e, como público-alvo, as famílias baianas inscritas no Cadastro Único do 
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e no 
Cadastro do Sistema Único de Assistência Social (CadSUAS).

Até o final de 2014, a responsabilidade pela execução dos Programas 
Criança e Adolescente e Proteção Social era da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (SEDES). Com a extinção 
da SEDES, a responsabilidade passou a ser da Secretaria de Justiça, 
Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS).
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O QUE O TCE AVALIOU

Visando avaliar se os compromissos, metas, entregas e ações orçamentárias 
previstos para os Programas foram realizados, se as unidades da SJDHDS 
vêm cumprindo com as suas competências institucionais e visando 
verificar o reflexo da atuação estadual nos serviços socioassistenciais 
prestados pelos municípios, foram definidas as seguintes questões de 
auditoria:

1) Em que medida o Estado executou o previsto para os Programas 
Criança e Adolescente e Proteção Social?

2) Em que medida o Estado vem executando as suas competências 
no âmbito da Política de Assistência Social, de forma a contribuir 
para a prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social 
e para o enfrentamento das situações de violação de direitos da 
família, da criança e do adolescente?

3) O Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) e o Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CECA) têm 
atuado de forma a contribuir para o desenvolvimento satisfatório 
das políticas estaduais dos Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes e de Assistência Social?
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POR QUE FOI AVALIADO

Segundo o Plano Plurianual (PPA), a Bahia passou a figurar entre os dez 
estados mais violentos do país, ocupando a 8ª posição. Entre 2000 e 2009, 
a taxa de homicídios baiana cresceu em média 7% ao ano, superando o 
crescimento médio da região nordeste (4,5%) e do Brasil (-1,7%). 

Ainda de acordo com o mesmo documento, um tema importante nas 
políticas de segurança pública são as ações cujo público-alvo é formado 
por crianças e adolescentes em situação de risco, bem como egressos do 
sistema penitenciário e de instituições juvenis. 

Um dos desafios apresentados é o fortalecimento da rede de proteção 
social e de prevenção como pré-condição fundamental para a redução 
da criminalidade, especialmente no caso de jovens e adolescentes em 
condições de vulnerabilidade. 

Outro dado estatístico relacionado ao público criança e adolescente 
informa que o estado da Bahia passou de 23º para 3º colocado no ranking 
nacional de homicídios contra crianças e adolescentes entre 2000 e 2010, 
apresentando crescimento de 576,7% (Mapa da Violência 20121).

No Brasil, existem 3.406.514 milhões de crianças e adolescentes entre 
10 e 17 anos em situação de trabalho proibido. Na Bahia são 290.636, 
conforme Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

1 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2012: crianças e adolescentes do 
Brasil. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: <http://www.mapadaviolencia.org.br/
pdf2012/MapaViolencia2012_Criancas_e_Adolescentes.pdf>.
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COMO SE DESENVOLVEU O TRABALHO

A auditoria foi executada pela 7a Coordenadoria de Controle Externo, por 
uma equipe multidisciplinar, e contou com a colaboração de membros 
da sociedade civil e do Ministério Público, que se fizeram presentes nos 
painéis de referência, oportunidades em que apresentaram sugestões para 
aperfeiçoar o planejamento do trabalho e as recomendações propostas. 

A metodologia utilizada na etapa de planejamento consistiu na aplicação 
das técnicas de diagnóstico, além de visitas exploratórias nos municípios 
de Lauro de Freitas e Mata de São João, culminando na construção da 
matriz de planejamento da auditoria.

Na fase de execução, foram realizadas visitas técnicas em sete municípios, 
quais sejam: Salvador, Feira de Santana, Simões Filho, Juazeiro, Senhor 
do Bonfim, Jequié e Vitória da Conquista. Nos municípios não visitados, 
foram aplicados questionários, conforme quadro a seguir:

QUADRO 1 – Universo da pesquisa 

Questionários
E-mails 

Enviados

Efetivamente 

recebidos (A)

Respondidos 

(B)

% de respostas 

(B/A)

Secretários Municipais da 

Assistência Social 647 440 267 60,7%

Coordenador de Centro de 

Referência em Assistência Social 

(CRAS) 526 243 172 70,8%

Coordenador de Centro de 

Referência Especializado em 

Assistência Social (CREAS) 193 94 63 67,0%

Coordenador de Unidade

de Acolhimento 65 24 13 54,2%

Profissionais da assistência 

social que receberam 

capacitação entre 2012 e 2015 506 268 122 45,5%

Entidades financiadas pelo 

FECRIANÇA 23 11 6 54,5%

Fonte: Aplicativo Survey Monkey.
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Entre outras atividades executadas pela equipe de auditoria, destacam-se:

a) entrevistas com gestores da SJDHDS: Superintendência de 
Assistência Social (SAS) e suas Coordenações, Fundo Estadual 
de Assistência Social (FEAS) e Fundo Estadual de Atendimento 
à Criança e ao Adolescente (FECRIANÇA), Coordenação de 
Proteção à Criança e ao Adolescente; 

b) entrevistas com representantes do CEAS e do CECA;

c) teste-piloto dos instrumentos de coleta, no período de 15/02 a 
19/02/2016, nos municípios de Alagoinhas e Camaçari.

d) levantamento de dados secundários;

e) análise documental; e

f) inspeção física.
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O QUE O TCE ENCONTROU

1 Fragilidade de instrumentos legais para subsidiar as ações da 
Política Estadual da Assistência Social e baixa execução do Pacto de 
Aprimoramento da Gestão 2011-2014

1.1 Falta de elaboração do diagnóstico socioterritorial pelo Estado

Ao solicitar os estudos e o diagnóstico socioterritorial, a SJDHDS 
apresentou o documento intitulado “Cenário Social da Bahia”, elaborado 
em 2015, pela Vigilância Socioassistencial, com vistas a subsidiar o 
Plano de Ação da SAS, esclarecendo estar em processo de construção do 
diagnóstico socioterritorial do estado da Bahia.

1.2 Ausência do Plano Decenal e do Plano Estadual de Assistência 
Social (PEAS) 

A SJDHDS informou que está “em processo de contratação de consultoria 
para a SAS construir o Plano Decenal Estadual da Assistência Social 
– 2016/2026 e, como parte integrante, o Plano Estadual da Assistência 
Social 2016/2019”. Apresentou o Plano Estadual de Assistência Social 
(PEAS) de 1997/1999 e o de 2001, bem como o esboço do Plano de 
2010, que estava sendo elaborado pela Superintendência de Assistência 
Social, documento ainda muito incipiente, pois não apresenta todos os 
componentes básicos que integram o Plano.

1.3 Não inclusão da medida em meio aberto no Plano Estadual de 
Atendimento Socioeducativo 2011-2015

O Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo 2011-2015, elaborado 
pela Fundação da Criança e do Adolescente (FUNDAC), ateve-se 
apenas ao meio fechado e à semiliberdade, não incluindo as medidas 
socioeducativas em meio aberto, Liberdade Assistida (LA) e Prestação de 
Serviço a Comunidade (PSC), executadas pela assistência social. 

1.4 Deficiência do Estado na implementação das ações acordadas no 
Pacto de Aprimoramento Estadual 2011-2014 

A análise do documento Revisão do Pacto de Aprimoramento da Gestão 
Estadual, de setembro/2013, evidencia atraso ou inexecução das ações/
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metas previstas para 2011-2014, impactando o aperfeiçoamento da 
gestão estadual na assistência social. A Secretaria não possui relatório de 
acompanhamento do pacto de aprimoramento.

2 Deficiência nas ações de capacitação e educação permanente 
promovidas pelo Estado

2.1 Ausência de diagnóstico das necessidades de capacitação dos 
profissionais que atuam na assistência social

Entre os anos de 2012 e 2014 não foi elaborado diagnóstico de necessidades 
de capacitação nem foi feito levantamento do perfil dos trabalhadores e 
suas competências requeridas. 

Em visita aos sete municípios selecionados, constatou-se que 42,9% dos 
gestores municipais e 85,7% dos coordenadores de CRAS e de CREAS 
entrevistados não foram consultados sobre as necessidades de capacitação 
de suas equipes.

Na análise das respostas dos questionários eletrônicos, constatou-se que 
47,9% dos gestores municipais respondentes não foram consultados sobre 
as necessidades de capacitação de suas equipes. Por sua vez, 64,2% dos 
profissionais que receberam capacitação e que responderam à pesquisa 
também afirmaram que não foram consultados. 

2.2 Ausência de Plano Estadual de Capacitação e de planos estaduais 
anuais de capacitação e educação permanente em 2013, 2014 e 2015

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social 
(SJDHDS) apresentou o Plano Estadual de Capacitação do SUAS 
(PEC/SUAS), referente ao período de 2012 a 2014. Este plano traz a 
previsão de que a capacitação deve ser sistemática e continuada, por 
meio da elaboração, implantação e implementação de planos anuais de 
capacitação, e contém, anexo, o Plano Anual de Capacitação de 2012. 

Em entrevista, a equipe da SAS afirmou que não elaborou os planos anuais 
de capacitação dos anos de 2013 e 2014. Também não foram elaborados 
o atual Plano Estadual de Capacitação do SUAS (PEC/SUAS) e o Plano 
Anual relativo ao exercício de 2015. 
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2.3 Insuficiência de capacitações promovidas pelo Estado e ausência de 
oferta de capacitações de forma sistemática e continuada

Apenas algumas capacitações da Proteção Social Básica foram informadas 
pela Secretaria, não tendo sido apresentado o controle de capacitações 
previstas e realizadas. Os gráficos a seguir apresentam a percepção dos 
gestores (secretários municipais de assistência social) e coordenadores do 
CRAS e do CREAS.

GRÁFICO 1 – Respostas dos Gestores
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Fontes: Questionários Eletrônicos.

GRÁFICO 2 – Respostas dos Coordenadores
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Fontes: Questionários Eletrônicos.

Quanto aos profissionais que receberam alguma capacitação entre 2012 
e 2015, apenas 3,5% dos respondentes afirmaram que a quantidade é 
totalmente satisfatória.

Na visita aos municípios, o resultado das entrevistas corrobora o 
apontado nas respostas ao questionário eletrônico. A totalidade dos 
gestores municipais e dos coordenadores de CRAS, além de 85,7% dos 
coordenadores de CREAS entrevistados, afirmaram que a quantidade 
das capacitações não foi suficiente no período entre 2012 e 2015. 
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No que se refere a capacitações voltadas ao trabalho com o público criança 
e adolescente e suas famílias, apenas 28,2% e 33,3% dos coordenadores 
de CRAS e CREAS que responderam ao questionário, respectivamente, 
afirmaram que o Estado disponibilizou para a sua equipe, no período de 
2012 a 2015, capacitações voltadas a esse público. 

3 Insuficiência de normas, materiais informativos e orientações técnicas 
elaboradas e disponibilizadas pelo Estado para os municípios 

Foram elaborados e disponibilizados para os municípios, entre 2012 e 
2015, dois manuais para orientação na área financeira e quatro materiais 
informativos, quantidade considerada insuficiente, pela equipe da SAS, 
para satisfazer as necessidades de orientação dos municípios.

Os gestores municipais pontuaram que o Estado precisa elaborar/
aperfeiçoar documentos de orientação para auxiliar o município nos 
seguintes aspectos:

GRÁFICO 3 – Respostas dos Gestores Municipais

Fonte: Resultado da Pesquisa.
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4 Deficiência da estrutura e das ações de assessoramento e 
acompanhamento promovidas pelo Estado para apoiar os municípios

4.1 Insuficiência e precariedade de vínculos dos profissionais da SAS 
responsáveis pelas ações de assessoramento e acompanhamento aos 
municípios e ausência de diagnóstico formal da estrutura e logística 
necessárias para o apoio técnico

A SJDHDS informou possuir 26 servidores responsáveis por prestar 
assessoramento e acompanhamento aos municípios, com os seguintes 
vínculos:

TABELA 1 – Servidores responsáveis por prestar assessoramento e 
acompanhamento aos municípios

Vínculo Quantidade
Efetivos da SJDHDS/SAS 7

Cedidos à disposição pela FUNDAC 2

Cedidos à disposição pela SESAB 1

Cedidos à disposição pela SSP 1

Cargos Comissionados 11

REDA 4

Total 26

Fonte: Ofício nº 1519/15/GAB/SJDHDS.

Para prestar apoio técnico aos municípios de forma satisfatória, seriam 
necessários mais 75 servidores, além dos 79 que possui em sua estrutura. 

4.2 Insuficiência de visitas para assessorar e acompanhar os municípios

No período compreendido entre 2012 e 2015 houve redução em torno 
de 71% das visitas aos municípios. As que ocorreram, em muitos 
casos, foram decorrentes de diligência para resposta ao Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).

Em resposta aos questionários eletrônicos, 41,0% dos gestores municipais, 
44,0% dos coordenadores de CRAS e 35,5% dos coordenadores de 
CREAS afirmaram que não houve visita pela SJDHDS ao seu município 
entre 2012 e 2015.
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Com relação às visitas realizadas aos municípios no referido período, 
71,4% dos coordenadores dos CRAS informaram que não houve visita 
por parte da SJDHDS ao CRAS, e 71,4% dos gestores municipais 
afirmaram que houve apenas uma visita ao município, normalmente de 
caráter fiscalizador.

4.3 Deficiência no apoio técnico aos municípios na implantação da 
vigilância socioassistencial

A equipe da SAS informou que o apoio técnico aos municípios na 
implantação da vigilância socioassistencial se dá quando eles solicitam 
e, normalmente, representantes do município se deslocam para Salvador. 

Afirmaram, também, que a SAS ainda não fez visitas aos municípios com 
vistas a acompanhar e avaliar a implantação da vigilância municipal e 
que, em levantamento realizado pelo Censo SUAS (sistema informatizado 
federal), por declaração dos próprios municípios, verificou-se que apenas 
102 (24,5%) possuem a vigilância formalmente implantada, 199 têm a 
vigilância de maneira informal e 111 não possuem a vigilância implantada. 

Em resposta aos questionários eletrônicos, apenas 3,6% dos gestores 
municipais avaliam a organização da vigilância socioassistencial do seu 
município como satisfatória, 43,9% afirmaram que a SJDHDS não apoia 
técnica nem financeiramente o município na implantação da vigilância 
socioassistencial e apenas 1,5% considera esse apoio totalmente satisfatório. 

Já em entrevistas realizadas nos municípios visitados, 77,8% dos gestores 
municipais informaram que a vigilância socioassistencial ainda não foi 
implantada, 85,7% afirmaram que não houve visita da SJDHDS com essa 
finalidade e 100% afirmaram que o apoio técnico e financeiro do Estado 
foi insuficiente e não contribuiu de forma satisfatória para a implantação 
da vigilância socioassistencial do município.

4.4 Municípios com pendências e irregularidades junto ao SUAS, sem 
plano de providências pactuado e sem o respectivo plano de apoio

Apenas Salvador possui plano de providências, com data inicial de 
16/06/2015, e que, diante dos prazos pactuados, só deverá verificar o 
cumprimento das metas estabelecidas em 2016 para emissão do relatório 
final, sendo que o plano de apoio será implementado após parecer do 
relatório final, se for o caso. 
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Em visita aos municípios, foram constatadas diversas fragilidades que 
demandariam a pactuação do plano de providências e do respectivo 
plano de apoio, como por exemplo, a inexistência dos itens listados no 
quadro a seguir. Saliente-se que a última linha representa o percentual de 
municípios que não possuem os referidos itens.

QUADRO 2 – Fragilidades identificadas nos municípios visitados

Município

Plano Decenal 
de Assistência 

Social Municipal 
2005/2015

Plano de 
Assistência 

Social 
Municipal 

Vigilância 
Socioassistencial  

formalizada e 
implantada

Diagnóstico 
Socioterritorial 

atualizado 

Plano Municipal 
de Atendimento 
Socioeducativo

Alagoinhas Não possui Não possui Não possui Possui Não possui

Camaçari Não possui Possui Não possui Possui Não possui

Feira de Santana Não possui Possui Não possui Não possui Não possui

Juazeiro Não apresentou Não possui Não possui Não possui Possui

Jequié Não possui Não possui Não possui Não possui Não possui

Salvador Não apresentou Possui Possui Possui Possui

Senhor do Bonfim Não apresentou Não possui Possui Não possui Não possui

Simões Filho Não possui Não possui Não possui Não possui Não possui

Vitória da 

Conquista
Não possui Possui Possui Possui Não possui

% que não possui 66,7% 55,6% 66,7% 55,6% 77,8% 

Fontes: Respostas dos municípios visitados às Solicitações da Auditoria.

Foram identificadas fragilidades na atuação dos CRAS e CREAS 
visitados, no que se refere ao desenvolvimento do Programa de Atenção 
Integral à Família (PAIF), do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a  
Famílias e Indivíduos (PAEFI), relacionados com crianças e adolescentes, 
egressos ou em cumprimento de medidas de proteção e socioeducativas, 
e suas famílias.

4.5 Insatisfação dos gestores municipais e coordenadores de CRAS e 
CREAS em relação ao assessoramento e acompanhamento prestado 
pelo Estado

Em resposta aos questionários eletrônicos, 94,4% dos gestores municipais, 
97,5% dos coordenadores de CRAS e 98,4% dos coordenadores de 
CREAS não consideram satisfatório o assessoramento prestado pela 
SJDHDS aos municípios. 
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Por sua vez, nas visitas realizadas aos municípios, foram constatadas as 
seguintes situações:

QUADRO 3 – Situações identificadas nos municípios visitados

Situações encontradas %

Gestores municipais e coordenadores  de CRAS e de CREAS não receberam 
assessoramento do Estado na elaboração do plano de ação anual.

100

Gestores municipais não receberam assessoramento do Estado para elaborar o 
plano municipal de assistência social.

71,4

Gestores municipais não receberam assessoramento do Estado para aplicar os 
recursos e para prestar contas.

57,1

Gestores municipais informaram que o assessoramento prestado pela SJDHDS 
ao município só ocorre por contato telefônico de iniciativa do próprio município, 
que não há visita ao município com essa finalidade e que não têm uma orientação 
mais próxima.

57,1

Gestores municipais afirmaram que o assessoramento é insatisfatório ou 
simplesmente não ocorreu.

42,9

Coordenadores de CRAS afirmaram que o assessoramento é insatisfatório ou 
simplesmente não ocorreu.

100

Coordenadores de CREAS afirmaram que o assessoramento é insatisfatório ou 
simplesmente não ocorreu.

85,7

Coordenadores dos CRAS e dos CREAS afirmaram não terem recebido 
assessoramento do Estado para elaboração do diagnóstico socioterritorial, para 
o registro de informações e para a elaboração de relatório de atividades.

100

Gestores municipais listaram, como dificuldades na elaboração dos diagnósticos 
circunscritos aos seus territórios de abrangência, a falta de orientação do Estado 
e a ausência de capacitação para produção do diagnóstico.

75

Coordenadores dos CRAS afirmaram que o município onde exercem suas 
atividades não possui diagnóstico circunscrito ao território de abrangência dos 
CRAS e dos CREAS para colaborar com o planejamento das atividades desses 
equipamentos.

57,1

Coordenadores dos CREAS afirmaram que o município onde exercem suas 
atividades não possui diagnóstico circunscrito ao território de abrangência dos 
CRAS e dos CREAS para colaborar com o planejamento das atividades desses 
equipamentos.

42,9

Fontes: Entrevistas realizadas.
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5 Fragilidade da Estrutura Organizacional da Vigilância 
Socioassistencial Estadual 

5.1 Ausência de estrutura formalizada da vigilância socioassistencial

Apesar de a SAS possuir em sua estrutura a Coordenação de Gestão 
Estadual do SUAS (CGES), setor responsável, entre outras, pelas 
atividades de vigilância socioassistencial estadual, não foram estabelecidas 
suas competências e responsabilidades. 

Cabe ressaltar que o Regimento Interno da antiga Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (SEDES) vigorou 
até a extinção daquela Secretaria, em 1º/01/2015. Para a SJDHDS, 
que passou a absorver a assistência social, em decorrência da nova 
organização administrativa do Estado, trazida pela Lei Estadual nº 13.204 
de 11/12/2014, não há Regimento Interno formalizando a estrutura 
responsável pela vigilância sociassistencial.

5.2 Precariedade dos vínculos funcionais e insuficiência da equipe técnica 
e da estrutura disponibilizada para a vigilância socioassistencial

A Coordenação de Gestão Estadual do SUAS (CGES) dispõe de 
apenas seis servidores exclusivamente dedicados às atividades de 
vigilância socioassistencial, quadro técnico considerado insuficiente 
para atender às demandas, sendo que apenas uma servidora, ocupante 
de cargo comissionado, é responsável pelo apoio técnico da vigilância 
socioassistencial aos 417 municípios do Estado.

A equipe atual da vigilância apresenta a seguinte composição: dois 
psicólogos, dois assistentes sociais, um técnico de nível superior e um 
apoio técnico, sendo que 50% não possuem vínculo efetivo.

6 Deficiência do sistema estadual de informação da assistência social

6.1 Inexistência de sistema informatizado da assistência estadual 

Para o acompanhamento, monitoramento e avaliação dos serviços 
da assistência social nos municípios, a SJDHDS utiliza os sistemas da 
Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI/MDS): Censo 
SUAS; Registros Mensais de Atendimentos (RMAs), Metas do Pacto de 
Aprimoramento de Gestão, Relatório de Informações Sociais e o Data 
Social.
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Para o acompanhamento dos serviços prestados pelos municípios, a 
vigilância estadual realiza suas atividades por meio de registros pontuais 
e manuais (formulários próprios e planilhas eletrônicas), processo 
incompatível com a demanda de serviços (417 municípios a serem 
atendidos).

A visita aos municípios permitiu constatar a inexistência de procedimento 
padronizado para a coleta e armazenamento das informações de 
atendimento, além da ausência de protocolos estaduais de registro e 
trânsito de informações, conforme preconiza o SUAS. 

6.2 Ausência de fluxo de informações entre os órgãos da assistência 
social e entre estes e o sistema de medidas de meio fechado para 
atendimento a adolescentes, egressos ou em cumprimento de medidas 
socioeducativas, e suas famílias

O Estado não dispõe de sistema informatizado integrado da assistência 
social nem desta com o sistema de medidas socioeducativas de meio 
fechado, que auxilie o mapeamento, encaminhamento e acompanhamento 
de adolescentes em execução ou egressos de medidas socioeducativas.

A ausência desse sistema, segundo 91,2% dos gestores municipais que 
responderam à pesquisa, compromete a atuação dos CRAS e CREAS 
com adolescentes e suas famílias.

A visita aos municípios permitiu evidenciar a inexistência de sistemática, 
fluxo ou procedimentos  para acompanhamento e encaminhamento dos 
adolescentes e jovens em cumprimento ou egressos da FUNDAC, por 
extinção ou progressão de medida, para serem atendidos pelos CREAS e 
CRAS nos municípios de origem.

Apesar de informarem mensalmente, nos Registros Mensais de 
Atendimentos (RMAs), os atendimentos a adolescentes em cumprimento 
de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade 
(PSC), as equipes dos CREAS não sabem precisar, dentre os adolescentes 
atendidos, quais e quantos são egressos do meio fechado.
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6.3 Ausência de fluxo de informações entre CRAS, CREAS e Unidades 
de Acolhimento para atendimento a crianças e adolescentes egressos ou 
em cumprimento de medida de proteção e suas famílias

No que se refere à articulação de CRAS, CREAS e unidades de 
acolhimento para atendimento a crianças e adolescentes em cumprimento 
ou egressos de medida de proteção, também foi verificada a ausência de 
sistema integrado ou de procedimentos formalizados de informações.

Em entrevistas, 85,7% dos responsáveis pelas Unidades de Acolhimento 
dos municípios visitados afirmaram não existir uma articulação 
sistemática, tendo sido ressalvado que a comunicação acontece em 
momentos pontuais, quando os CRAS e CREAS necessitam de alguma 
informação específica sobre a criança ou o adolescente. 

Constatou-se que a articulação entre CRAS, CREAS e unidades de 
acolhimento não foi considerada totalmente satisfatória por 85% 
dos responsáveis pelas Unidades de Acolhimento e por 88,5% dos 
coordenadores de CRAS e CREAS que responderam à pesquisa. 

6.4 Deficiência nos canais de comunicação e na articulação em rede 
da assistência social estadual para desenvolvimento dos serviços com 
usuários crianças e adolescentes

A comunicação entre a vigilância socioassistencial estadual e gestores 
municipais, técnicos, conselheiros, usuários e entidades de assistência 
social tem sido realizada “através de e-mail institucional, portal da 
SJDHDS e informes nas reuniões CIB e COEGEMAS”. 

Dos gestores municipais que responderam aos questionários, 52,9% não 
estão satisfeitos com os canais de comunicação existentes, 44,9% os 
consideram pouco satisfatórios e 8,0%, insatisfatórios. 

No que se refere aos serviços com usuários crianças e adolescentes, a 
pesquisa realizada com gestores municipais revelou que 52,8% dos 
respondentes não estão satisfeitos com a articulação em rede da 
SJDHDS com outras secretarias setoriais do Estado (educação, saúde, 
trabalho, esporte, cultura, segurança) para apoio à assistência social do 
município. Além desses, 34,2% a consideram pouco satisfatória e 18,6%, 
insatisfatória, enquanto que 4,3% responderam que não há articulação. 
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Verificou-se que 58,4% dos responsáveis pelas unidades de acolhimento 
que responderam ao questionário apresentaram algum grau de insatisfação 
com relação à articulação em rede da SJDHDS com outras secretarias 
setoriais do Estado para apoio à assistência social do município no que 
se refere aos serviços de acolhimento a crianças e adolescentes, enquanto 
41,7% a consideram pouco satisfatória e 16,7%, insatisfatória.

7 Deficiência das ações estaduais de monitoramento e avaliação dos 
serviços socioassistenciais prestados pelos municípios

7.1 Fragilidade da sistemática de monitoramento e avaliação da 
assistência social

A Coordenação de Gestão não dispõe de sistemática formalizada com 
vistas a orientar as ações e atividades da vigilância socioassistencial 
estadual no monitoramento e avaliação do SUAS junto aos municípios.

7.2 Baixa regularidade do monitoramento e deficiência no 
acompanhamento e avaliação dos seus resultados

Com relação ao monitoramento integrado, realizado pelas Coordenações 
de Proteção Básica (CPSB) e Especial (CPSE), verificou-se que no período 
de 2012/2015:

• dos 417 municípios baianos, 296 (71%) não foram monitorados e 
avaliados na perspectiva de monitoramento integrado;

• os 131 monitoramentos integrados realizados correspondem a visitas 
a 121 municípios;

• o município de Simões Filho não foi visitado pela SAS, apesar de ter 
a maior taxa de homicídio de adolescentes de 16 e 17 anos de idade 
do país, de acordo com o Mapa da Violência 20152.

• apenas nove3 municípios foram visitados mais de uma vez, enquanto 
que 92,6% (112) foram visitados uma única vez.

2 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2015: adolescentes de 16 e 17 anos no Brasil. 
In: Os Homicídios nos Municípios. Rio de Janeiro, 2015. p.60-63. Disponível em: <http://www.
mapadaviolencia.org.br/pdf2015/mapaViolencia2015_adolescentes.pdf>. Versão preliminar.

3 Visitados por duas (Amargosa, Candeias, Ilhéus, Jaguaripe, Jequié, Palmeiras, Santo Amaro 
e Valença) e três (Bom Jesus da Lapa) vezes durante o período de 2012 a 2015.
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7.3 Ausência de indicadores estaduais e de acompanhamento dos 
indicadores federais utilizados para monitoramento e avaliação da 
gestão e dos serviços do SUAS, voltados a crianças e adolescentes e 
suas famílias

O Estado não possui indicadores próprios de desempenho, tendo sido 
informado, em entrevista realizada com os técnicos da CGES/Vigilância 

Social, que indicadores estaduais estão em processo de construção, apesar 
de a equipe não ter sido capacitada pelo MDS.

O resultado da pesquisa aplicada aos gestores municipais demonstrou 
que 43,4% dos respondentes não têm conhecimento se foram pactuados 
indicadores de desempenho nas comissões intergestores para realizar 
o monitoramento dos serviços da assistência social, enquanto 24,8% 
informaram que os indicadores não foram pactuados. 

Com relação ao resultado de indicadores de desempenho da assistência 
social, entre 2012 e 2015, a pesquisa realizada com os gestores municipais 
revelou que 34,7% dos respondentes afirmaram que a secretaria estadual 
não divulgou os dados relativos a seus respectivos municípios e 22,2% 
não souberam informar.

7.4 Fragilidades na atuação dos municípios relacionadas à gestão e à 
oferta dos serviços socioassistenciais

Os municípios visitados apresentaram fragilidades no desenvolvimento 
da assistência social, em especial no que se refere ao público criança e 
adolescente e suas famílias, o que demonstra a baixa atuação da vigilância 
socioassistencial estadual, especificamente quanto às atividades de 
monitoramento e avaliação da qualidade e adequação dos serviços 
ofertados nos municípios.

8 Baixa cobertura e atraso na implantação do serviço regionalizado de 
proteção social especial de média complexidade – PAEFI/CREAS

De acordo com dados apresentados pela SJDHDS, o serviço regionalizado 
de proteção social especial de média e alta complexidade, previsto para 12 
municípios, apresenta atrasos em sua implantação, conforme descrição 
abaixo: 
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• um município está com sua equipe de referência completa, três não 
contrataram qualquer profissional e os demais municípios estão com 
as equipes incompletas;

• somente três municípios (Pé de Serra, Santa Luzia e Salinas das 
Margaridas) registraram atendimentos mensais no Sistema SUAS. 
Cabe registrar que Pé de Serra e Santa Luzia já possuíam CREAS 
implantados com recursos do município; e

• quatro municípios (Jucuruçu, Lajedão, Ibirapuã e Vereda) anteriormente 
atendidos por Itanhém, com prioridade na instalação do serviço PAEFI/
CREAS, estão com atraso na implantação e, por conseguinte, com 
interrupção na prestação dos serviços às famílias e indivíduos.

9 Ausência de Regionalização dos Serviços de Acolhimento para 
Crianças, Adolescentes e Jovens

O acolhimento prestado a crianças e adolescentes, na maioria dos 
municípios baianos, é o institucional, no modelo mais antigo, ofertado 
pelos abrigos, orfanatos e até por reformatório, agora sob a nomenclatura 
de casas-lares. 

A SJDHDS constituiu um grupo de trabalho com o objetivo de elaborar 
uma proposta preliminar de regionalização do serviço de acolhimento 
para crianças, adolescentes e jovens até 21 anos. De acordo com a Nota 
Técnica apresentada à Auditoria, o MDS disponibilizou para a Bahia 
150 vagas para o cofinanciamento federal do serviço de acolhimento 
regional de crianças, adolescentes e jovens. Contudo “o estado decidiu 
em não formalizar o Termo de Aceite do MDS […] visto a ausência de 
orçamento para e falta de estudo/diagnóstico que justifique a necessidade 
da implantação.” 

10 Fragilidades na atuação do Conselho Estadual de Assistência Social 
(CEAS)

10.1 Não acompanhamento e monitoramento das deliberações da 
Conferência Estadual de Assistência Social

O CEAS não possui metodologia desenvolvida para acompanhamento e 
monitoramento das deliberações das conferências estaduais.
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10.2 Cumprimento parcial da atribuição de acompanhar, fiscalizar e 
avaliar a gestão dos recursos do Fundo Estadual de Assistência, bem 
como os ganhos sociais e desempenho dos serviços e projetos aprovados

O CEAS desenvolve esta atividade parcialmente, uma vez que sua atuação 
consiste em deliberar sobre a prestação de contas, aceite de expansão dos 
serviços e sobre o cofinanciamento proposto. A avaliação da execução 
dos recursos é realizada por meio dos relatórios de prestação de contas 
apresentados pela gestão e pelo FEAS. 

10.3 Não estabelecimento de mecanismos de articulação permanente entre 
os demais conselhos de políticas públicas e de defesa e garantia de direitos

O CEAS não desenvolve, no planejamento de suas ações, pautas em 
comum com o CECA. Desta maneira, resulta bastante contrário à 
orientação da resolução federal o fato de o Conselho responsável 
por avaliar o desempenho de serviços, como o de proteção social a 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, 
não ter ações articuladas com o conselho de defesa e garantia de direitos 
da criança e do adolescente, no caso, o CECA.

10.4 Não apresentação de cópia de todas as atas das reuniões ordinárias 
mensais previstas para 2012-2015

O Conselho reconhece não ter realizado todas as assembleias 
programadas, justificando a não realização de algumas delas. Em reunião 
com o CEAS, a Auditoria questionou aos representantes do Conselho ali 
presentes sobre as razões que ocasionaram a inconstância das assembleias 
ordinárias previstas, tendo sido assinalado que as reuniões acontecem, 
mas faltam meios materiais e recursos humanos qualificados para fazer 
os respectivos registros. 

11 Fragilidades na atuação do Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CECA)

11.1 Não produção de diagnóstico sobre a realidade da criança e do 
adolescente

O CECA reconhece não ter produzido o estudo-diagnóstico. Por meio 
de entrevista com representantes, informou ter discutido, em reunião 
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ordinária, a necessidade de apoio da SEI/SEPLAN, embora reconheça 
ter faltado suficiente empenho para a construção do levantamento.

11.2 Não elaboração do Plano Decenal dos Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes

O CECA afirmou não ter produzido também este instrumento de 
planejamento. Cumpre informar que o Plano Decenal constitui a 
sistematização dos planos chamados temáticos: Plano de Convivência 
Familiar e Comunitária; Plano da Primeira Infância; Plano de 
Enfrentamento a Exploração e ao Abuso Sexual de Crianças e 
Adolescentes; e o Plano de Enfrentamento ao Trabalho Infantil.

11.3 Inconstância das reuniões ordinárias mensais previstas no 
calendário do Conselho

No período de 2012-2015, o Conselho se reuniu com menor frequência 
a cada ano, não tendo sido efetivadas 25% das reuniões previstas para 
2012, 33%, para 2013 e 2014, e 58% das planejadas para 2015.

11.4 Inexistência de articulação entre o CECA e o CEAS 

O CECA informou não desenvolver pautas em comum com o CEAS. 
Pontuou, ainda, como evidência maior da falta de articulação entre 
os dois Conselhos, o fato de a realização da Conferência Estadual de 
Direitos da Criança e do Adolescente e a da Assistência Social em 2015 
ter se dado na mesma data, o que dificultou a promoção de ambas e expôs 
a falta de entendimento entre as duas representações, que funcionam no 
mesmo endereço. 

11.5 Ausência de acompanhamento, por parte do CECA, da execução 
dos projetos sociais financiados pelo FECRIANÇA

Em entrevista com a equipe, o Colegiado admitiu não realizar este 
controle, assim como não demonstrou ter apreciado no período auditado 
os relatórios produzidos pelo FECRIANÇA, informando ter delegado 
ao Fundo, agente provedor dos recursos, a responsabilidade por esta 
fiscalização e monitoramento. 
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11.6 Insuficiência de acompanhamento aos Conselhos Municipais dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCAs)

Dos sete CMDCAs visitados pela auditoria, somente um afirmou receber 
algum tipo de assessoramento por parte do CECA ou haver algum 
grau de articulação entre os dois níveis de Colegiado, tendo a maioria 
assinalado só ser contactada por ocasião da realização das conferências, 
não havendo, fora desses momentos, a sistemática e necessária entrega de 
orientação aos conselhos municipais.

11.7 Conselho com limitado quadro de recursos humanos e materiais

O Colegiado informou dispor dos serviços de cinco profissionais (um 
secretário-executivo, uma estagiária de Serviço Social, duas secretárias 
administrativas e um encarregado de serviços gerais), o que considera 
insuficiente. Defendeu serem necessários um assistente social, dois 
estagiários em Serviço Social, sendo um para cada turno, além de um 
assessor jurídico, dois estagiários estudantes de Direito, um assessor de 
comunicação, dois estagiários estudantes do Curso de Comunicação e um 
mensageiro. Acrescentou, ainda, serem necessários ao desenvolvimento 
das atribuições um veículo, uma máquina copiadora e um aparelho de fax.

12 Fragilidades nas vinculações entre elementos do PPA e das LOAs

12.1 Incompatibilidade entre Entregas/Iniciativas e Ações 
Orçamentárias

No âmbito do Programa Criança e Adolescente, foi identificada uma 
incoerência entre a Entrega/Iniciativa “Implantação de sistema de 
monitoramento e avaliação das políticas públicas na área da criança 
e do adolescente” e a Ação “4493-Apoio à Implementação de Ações 
Articuladas para Atendimento a Crianças e Adolescentes” à qual foi 
vinculada, bem como aos produtos por ela ofertados: Criança/adolescente 
atendido (2012); Ação apoiada (2013 e 2014; e Estudo/pesquisa apoiado 
(2015).

No Programa Proteção Social, por sua vez, foram identificadas as 
seguintes incoerências:

• Entrega/Iniciativa: “Elaboração e implementação de novo modelo de 
organização e financiamento dos Centros Sociais Urbanos (CSUs)”, 
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vinculada à Ação “4100-Funcionamento das Unidades de Assistência 
Social”, que tem por objetivo “manter a estrutura física dos centros 
sociais urbanos em bom estado de uso para ofertar serviços às 
comunidades”, tendo sido ofertados os produtos: “Unidade em 
funcionamento (2012, 2014 e 2015)” e “Unidade de assistência social 
em funcionamento (2013)”;

• Entrega/Iniciativa: “Apoio aos municípios de pequeno porte para 
a criação e construção de Centros de Referência de Assistência 
Social – CRAS”, vinculada à Ação “6315-Financiamento de Projetos 
Especiais de Caráter Modular”, que tem por objetivo “ampliar a 
capacidade de atendimento e qualificar os serviços ofertados através 
da rede socioassistencial”, tendo sido ofertados os produtos: “Projeto 
apoiado (2012)” e “Projeto de caráter modular apoiado (2013 a 2015)”;

• Entrega/Iniciativa: “Capacitação de instituições públicas e privadas 
que ofertam serviços de alta complexidade de forma regular”, vinculada 
à Ação “2516-Cofinanciamento ao Município no Funcionamento de 
Unidade Regional de Acolhimento de Regime Integral”, que tem por 
objetivo “apoiar financeiramente os municípios e as instituições sociais 
no acolhimento de pessoas em diferentes tipos de equipamentos, 
destinados a famílias ou indivíduos com vínculos familiares rompidos 
ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral”, tendo sido 
ofertados os produtos: “Instituição apoiada (2012)”, “Instituição social 
apoiada (2013 e 2014)” e “Funcionamento de unidade no município 
apoiado (2015)”; e

• Entrega/Iniciativa: “Instituição e regulamentação da Política Estadual 
para População de Rua”, vinculada à Ação “4430-Cofinanciamento 
a Municípios para Serviço Especializado a Pessoas em Situação de 
Rua – CreasPOP”, que tem por objetivo “apoiar os municípios, por 
meio de cofinanciamento, na prestação de serviço especializado às 
pessoas em situação de rua, possibilitando o seu acesso a espaços de 
guarda de pertences, de higiene pessoal, alimentação e provisão de 
documentação civil, ao atendimento e a atividades direcionadas para o 
desenvolvimento de sociabilidade”, tendo sido ofertados os produtos: 
“Município apoiado (2012 a 2014)” e “Serviço especializado no 
município apoiado (2015)”.
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12.2 Ausência de vinculação entre elementos do PPA e das LOAs

Foram identificadas três Ações Orçamentárias relacionadas ao Programa 
Proteção Social que, conforme Matriz Programática do exercício 2012, 
não apresentaram vinculação com qualquer Entrega/Iniciativa:

• 6721-apoio à gestão Municipal nas Ações do Programa Bolsa Família;

• 5076-Implantação de Projeto de Desenvolvimento Comunitário em 
Apoio à Política de Assistência Social; e

• 4563-Acompanhamento de Ações de Combate à Pobreza.

Adicionalmente, verificou-se que a Entrega/Iniciativa “Capacitação de 
operadores responsáveis por serviços socioassistenciais”, relacionada 
ao Programa Proteção Social, não apresentou vinculação com qualquer 
Ação Orçamentária, conforme Matrizes Programáticas de 2012 a 2015. 

13 Inexecução de Entregas/Iniciativas previstas no PPA 2012-2015 e 
de Ações Orçamentárias das LOAs

A análise das Matrizes Programáticas dos exercícios de 2012 a 2015 
evidenciou que a Entrega/Iniciativa “Elaboração do Plano Estadual de 
Convivência Familiar e Comunitário”, referente ao Programa Criança e 
Adolescente, não está vinculada a qualquer ação orçamentária e não foi 
realizada.

Durante o período de 2012 a 2015, evidenciou-se a inexecução de: três 
Ações Orçamentárias do Programa Criança e Adolescente, previstas para o 
FECRIANÇA (2601-Capacitação de Conselheiros de Direitos e Tutelares; 
2602-Implementação de Base de Dados do Conselho Estadual da Criança e 
do Adolescente; e 5446-Realização de Campanha de Combate à Violência 
contra Crianças e Adolescentes), e outras quatro Ações do Programa 
Proteção Social, previstas para o FEAS (2246-Avaliação dos Resultados 
Alcançados pelo Programa Bolsa Família no Estado da Bahia; 4043-Apoio 
à Gestão Municipal e Fortalecimento das Instâncias de Controle; 
5173-Recuperação de Unidade de Assistência Social e 2343-Diagnóstico 
Situacional do Sistema Único de Assistência Social – SUAS).
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14 Deficiências na execução das Ações Orçamentárias

14.1 Incompatibilidade entre os gastos efetuados e as Entregas/
Iniciativas ou Ações/Objetivos/Produtos

• Programa Criança e Adolescente: Ação 5448-Apoio à Implementação 
de Políticas de Proteção à Criança e ao Adolescente em Situação de 
Risco Pessoal e Social/FECRIANÇA:

O relatório de Notas de Ordem Bancária demonstra que 99% dos valores 
pagos por meio desta  ação referem-se a diárias (7%) e a outros serviços 
de terceiros – pessoa física (92%). 

Apesar dos valores pagos no exercício de 2015, não houve a implementação 
de políticas de proteção à criança e ao adolescente em situação de risco, 
como previa a Entrega/Iniciativa vinculada, nem sua operação tal qual 
estabelecido no objetivo da ação. Adicionalmente, os registros da meta 
física no sistema FIPLAN indicam que as quatro campanhas educativas, 
previstas como produtos da Ação Orçamentária, não teriam sido concluídas.

• Programa Proteção Social: Ação 2326-Funcionamento do Sistema 
de Informação, Monitoramento e Avaliação do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS/FEAS:

Os processos relacionados aos pagamentos à Daten Tecnologia Ltda e à 
Danilo Jesus Adaes-ME não foram identificados na unidade e, portanto, 
não foram apresentados. Importante destacar que estes pagamentos 
representam, respectivamente, 86% e 5% do total de pagamentos 
efetuados por meio da Ação.

Apesar dos valores pagos no exercício de 2012, não houve a implementação 
do sistema de monitoramento e avaliação dos serviços do SUAS nem sua 
operação tal qual estabelecido no objetivo da Ação. A ausência do sistema 
de monitoramento e avaliação dos serviços do SUAS foi corroborada por 
meio de entrevista realizada com os gestores do FEAS.

14.2 Pouca transparência em relação aos Produtos ofertados por meio 
da Ação Orçamentária

• Programa Proteção Social: Ação 2284-Apoio à Organização, à Gestão 
e à Vigilância Social, no âmbito do Sistema Único da Assistência 
Social – SUAS/FEAS:
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Os valores pagos por meio da referida ação se distribuem da seguinte 
maneira:

GRÁFICO 4 – Credores pagos por meio da Ação 2284

Fontes: Consulta ao sistema Mirante/TCE-BA (2012) e Relatório NOB (Consultar Nota de Ordem 
Bancária) do sistema FIPLAN (2013 a 2015).

Cabe registrar ainda que, entre os outros credores, foi identificada 
a aquisição de veículo de passageiro no valor de R$74.000,00 junto à 
FORD Motor Company Brasil LTDA, que, de acordo com o Ofício no 
153/16/GAB/SJDHDS, teria o objetivo de atender à necessidade de 
deslocamento de técnicos para acompanhamento dos serviços prestados.

À exceção dos serviços prestados pela Fundação de Apoio à Pesquisa 
e Extensão (FAPEX), relacionados às capacitações do CapacitaSUAS, 
que correspondem a 30% do total de pagamentos, a análise do histórico 
da liquidação do Relatório de Ordens Bancárias, referente aos maiores 
credores, não permite constatar uma vinculação direta entre o serviço 
prestado com o bem ou serviço ofertado, prejudicando a identificação e a 
avaliação dos resultados informados pelos gestores da SJDHDS.

• Ação 6314-Apoio ao Exercício da Participação e do Controle Social 
no Sistema Único de Assistência Social – SUAS/FEAS:

A análise do histórico da liquidação do Relatório de Ordens Bancárias, 
referente aos maiores credores, não permite constatar uma vinculação 
direta entre o serviço prestado com o bem ou serviço ofertado, 
prejudicando a identificação e a avaliação dos resultados informados 
pelos gestores da SJDHDS.
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14.3 Deficiência de controles internos e registros administrativos sobre 
as informações de execução das Ações Orçamentárias

• Programa Criança e Adolescente: Ação 4493-Apoio à Implementação 
de Ações Articuladas para Atendimento a Crianças e Adolescentes/
FECRIANÇA:

Não foi apresentada documentação suporte que demonstrasse os totais 
de crianças e adolescentes atendidos e de ações apoiadas.

• Ações 4082-Atendimento a Crianças e Adolescentes em Organizações 
Governamentais e Não Governamentais e 5447-Apoio a Entidade 
Governamental e Não Governamental no Fortalecimento das Ações 
de Proteção a Crianças e Adolescentes/FECRIANÇA:

Ficou evidenciado que 27 entidades receberam pagamentos por meio das 
referidas Ações, entretanto não foi apresentada documentação suporte 
que demonstrasse o total de crianças/adolescentes atendidos e de ações 
de proteção social apoiadas. 

• Programa Proteção Social: Ação 6315 – Financiamento de Projetos 
Especiais de Caráter Modular/ FEAS:

Da amostra selecionada pela Auditoria (Instituto Aliança, Dispensário 
Santana, IBAM e Instituto Ynamata) para verificação da existência da 
documentação suporte relativa aos convênios, não foram apresentados 
planos de trabalho, relatórios técnicos/financeiros ou outra documentação 
associada ao IBAM e ao Instituto Ynamata.

Ademais, em relação aos pagamentos efetuados ao Instituto Aliança 
com o Adolescente e ao Dispensário Santana de 2012 a 2015, a análise 
do histórico da liquidação não permite concluir se a documentação 
apresentada suporta a totalidade dos gastos incorridos. Cabe registrar, 
ainda, que o instrumento de convênio com o Instituto Aliança, 
apresentado à Auditoria, faz referência à execução de serviço diverso ao 
“Resultado do Edital SEDES nº 001/2013”, publicado no Diário Oficial 
do Estado (DOE) de 08/10/2016.

O Convênio no 054/2013, celebrado com o IBAM para a elaboração 
do sistema de planejamento, monitoramento e avaliação da SAS, com 
recursos previstos de R$651.000,00, conforme o Edital, encontra-se 
encerrado e, de acordo com o Ofício no 153/16/GAB/SJDHDS, “em 
análise com indicativo de abertura de tomada de contas”.



35PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE/PROTEÇÃO SOCIAL

• Ação 4475-Formação e Capacitação de Gestor, Operador e 
Conselheiro do Sistema Único de Assistência Social/ EAS:

Apesar de a meta física informar a realização de 27 capacitações em 
2012, é importante destacar que não foi apresentada a documentação 
suporte comprobatória da realização deste quantitativo de capacitações.

• Ações 4563-Acompanhamento de Ações de Combate à Pobreza e 
6928-Acompanhamento de Ações de Combate à Pobreza/FEAS.

As consultas aos sistemas Mirante/TCE-BA (2012) e FIPLAN (2013 
a 2015) demonstram que 94% dos valores pagos por meio da Ação 
referem-se a diárias (88%) e a outros serviços de terceiros – pessoa 
física (6%). Entretanto não foi apresentada a documentação suporte 
para o registro no FIPLAN dos totais de ações de combate à pobreza 
monitoradas.

• Ação 2516-Cofinanciamento ao Município no Funcionamento de 
Unidade Regional de Acolhimento de Regime Integral/FEAS.

Da amostra selecionada pela Auditoria (Instituto Coração de Maria, 
Desafio Jovem Peniel, Instituto de Saúde Integral e Associação Pleno 
Cidadão) para a verificação da existência da documentação suporte 
relativa aos convênios, não foram apresentados os planos de trabalho, 
os relatórios técnicos/financeiros ou outra documentação associada ao 
Instituto de Saúde Integral e à Associação Pleno Cidadão.

Ademais, em relação aos pagamentos efetuados ao Instituto Coração de 
Maria e ao Desafio Jovem Peniel de 2012 a 2015, a análise do histórico da 
liquidação não permite concluir se a documentação apresentada suporta 
a totalidade dos gastos incorridos.

Vale destacar que não foi apresentada a documentação suporte utilizada 
para o registro no FIPLAN do total de instituições sociais apoiadas.

14.4 Execução orçamentária e financeira não espelha a realidade dos 
gastos relacionados à Ação

• Programa Criança e Adolescente – Ação 2619 – Realização de 
Conferência Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente/
FECRIANÇA: 
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Apesar de não haver execução orçamentária-financeira associada à 
referida Ação durante o exercício de 2015, a IX Conferência Estadual de 
Direitos da Criança e do Adolescente foi realizada de 3 a 5 de novembro 
do citado exercício. 

15 Ausência de procedimentos para acompanhamento, monitoramento 
e avaliação das Metas dos Compromissos dos Programas do PPA

A SJDHDS não apresentou demonstrativos anuais de realização das metas 
dos compromissos previstas no PPA e nos relatórios de Monitoramento e 
Avaliação das metas dos compromissos dos Programas.

16 Inexistência de acompanhamento e monitoramento dos indicadores 
previstos no PPA 2012-2015 para os Programas Criança e Adolescente 
e Proteção Social 

A análise da documentação encaminhada pela SJDHDS evidenciou a 
inexistência de acompanhamento e monitoramento dos indicadores 
previstos para os Programas Criança e Adolescente e Proteção Social do 
PPA 2012-2015.

17 Fragilidade na definição dos valores dos pisos estaduais da 
assistência social

Em relação ao cofinanciamento estadual aos municípios, as análises 
da auditoria concluíram que existe fragilidade na definição dos valores 
estaduais para os pisos da assistência social, os quais foram definidos 
apenas pela disponibilidade de orçamento e estão desatualizados desde 
2007.

Em entrevistas, os gestores da SAS e do FEAS consideraram o valor 
cofinanciado pelo Estado insuficiente para a prestação do serviço pelos 
municípios, apontando o orçamento restrito como uma das causas  para 
a fragilidade na definição dos valores dos pisos estaduais. 

Em resposta aos questionários eletrônicos, 93,6% dos secretários 
municipais afirmaram que os recursos estaduais repassados para 
cofinanciamento dos serviços da assistência social não são suficientes 
para o atendimento à demanda do seu município.
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18 Ausência de regularidade no repasse do cofinanciamento dos 
serviços da assistência social (PAIF, SCFV, PAEFI, Abordagem Social, 
LA e PSC e Acolhimento da Criança e Adolescente)

Restou evidenciado que os repasses de cofinanciamento aos municípios 
foram realizados com atraso, por meio do Fundo Estadual de Assistência 
Social – FEAS, como demonstra, a título de exemplo, o quadro a seguir 
sobre as transferências ao município de Salvador, no ano de 2013.

QUADRO 4 – Repasses do cofinanciamento estadual ao município de Salvador

Em R$

Data de Pagamento Valor Histórico da Liquidação

26/09/2013 120.000,00 PAC II JAN A JUN 2013, PREF. MUNIC. DE 
SALVADOR

30/10/2013 283.500,00 PBF JAN A JUNH 2013

30/10/2013 124.800,00 PFMC JAN A JUNH 2013

26/11/2013 108.000,00 PAC I JAN A JUNH 2013

05/12/2013 156.000,00 PFMC JAN A JUNH 2013

18/12/2013 524.064,00 PAC I JUL A OUT 2013

18/12/2013 246.688,00 PAC I JUL A OUT 2013

20/12/2013 316.088,00 Pagamento PAC I referente a NOV a DEZ

Fonte: FIPLAN.

O resultado da pesquisa aplicada aos gestores municipais da assistência 
social corrobora essa ausência de regularidade, tendo em vista que 91,6% 
dos respondentes afirmaram que há atraso no repasse do cofinanciamento 
estadual.
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O QUE PODE SER FEITO PARA O 
APRIMORAMENTO DO PROGRAMA

Ao Governo do Estado:

• garantir a disponibilização de recursos para o FECRIANÇA, com 
vistas a viabilizar a elaboração de diagnóstico da situação da criança 
e do adolescente no Estado.

Ao Governo do Estado e à SJDHDS:

• realizar estudo regionalizado sobre os custos de cada serviço para 
dimensionar os valores estaduais dos pisos socioassistenciais, em 
especial aqueles voltados para a criança e para o adolescente e suas 
famílias, e subsidiar a elaboração do orçamento da assistência social 
condizente com a realidade do Estado; 

• cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento 
da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social 
em âmbito regional ou local;

• elaborar e manter atualizado o diagnóstico socioterritorial do Estado, 
com vistas a identificar as vulnerabilidades e riscos nos territórios 
e a consequente demanda por serviços socioassistenciais, de forma 
a subsidiar a elaboração dos planos assistenciais do Estado e a 
definição dos recursos a serem mobilizados, bem como o exercício 
de suas competências;

• elaborar os instrumentos de planejamento legalmente previstos, 
conforme determina os princípios organizativos do SUAS, quais 
sejam: Plano Estadual Decenal da Assistência Social e Plano Estadual 
da Assistência Social;

• cumprir as metas previstas no Pacto de Aprimoramento da Gestão 
Estadual do SUAS;

• concluir e encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia 
(ALBA) o Regimento Interno da SJDHDS, definindo a estrutura e as 
atribuições da SAS, de suas coordenações e subcoordenações, para 
posterior apreciação pelo Governo do Estado;

• realizar concurso público para estruturação de quadro de pessoal 
da Superintendência de Assistência Social (SAS), responsável pelo 
apoio técnico aos municípios;
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• dotar a Superintendência de Assistência Social (SAS)/SJDHDS de 
estrutura e logística adequadas à realização de apoio técnico aos 417 
municípios do Estado;

• realizar concurso público para estruturação de quadro de pessoal 
da Superintendência de Assistência Social (SAS), responsável pela 
vigilância socioassistencial;

• dotar a Superintendência de Assistência Social (SAS)/SJDHDS 
de estrutura e logística adequadas à realização das atividades da 
vigilância socioassistencial;

• implementar o sistema estadual de informação, monitoramento e 
avaliação da assistência social, incluindo informações das crianças 
e dos adolescentes em cumprimento, dos egressos de medidas 
socioeducativas e de proteção atendidos pela assistência social, bem 
como de suas  famílias;

• promover articulação em rede com as demais secretarias do Estado 
(Educação, Saúde, Trabalho, Cultura, Esporte, Segurança Pública e 
outras, conforme necessidade) para apoiar a execução dos serviços 
socioassistenciais, em especial aqueles voltados para a criança e para 
o adolescente e suas famílias;

• garantir o acesso e o atendimento dos adolescentes egressos do 
sistema de meio fechado, bem como de suas famílias, pelos CRAS 
(SCFV e PAIF, respectivamente);

• garantir o atendimento prioritário a adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas de meio fechado, bem como a suas famílias, 
pelos CREAS (PAEFI);

• garantir o atendimento prioritário a crianças e adolescentes egressos e 
em cumprimento de medidas de proteção, bem como a suas famílias, 
pelos CRAS (SCFV e PAIF) e CREAS (PAEFI), respectivamente;

• implantar o SIPIA/SINASE no sistema de medidas de meio aberto;

• implementar canais formais e permanentes de comunicação entre 
municípios e Estado;

• disponibilizar recursos para financiar a regionalização da proteção 
social especial de média complexidade;
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• elaborar e manter atualizado o diagnóstico da realidade estadual para 
subsidiar a regionalização do serviço de média complexidade (PAEFI), 
conforme previsto na Resolução nº 031 de 31/10/2013 do CNAS;

• implantar a regionalização do PAEFI/CREAS nos 12 municípios 
aprovados pela Resolução nº 04 e 05, de 27/04/2015, e da CIB, 
aprovada pela Resolução nº 04 de 24/04/2015 do CEAS;

• realizar diagnóstico que permita identificar os municípios que 
demandam o serviço regional de acolhimento de crianças, adolescentes 
e jovens, bem como o levantamento de custos para identificar a melhor 
forma de execução da implantação do serviço; e

• elaborar Plano Estadual de Regionalização de Acolhimento de 
crianças, adolescentes e jovens, com vistas à implementação 
progressiva do serviço regionalizado de alta complexidade no Estado.

À SJDHDS:

• elaborar e manter atualizado o diagnóstico das necessidades de 
capacitação dos profissionais que atuam na assistência social;

• elaborar os instrumentos de planejamento previstos na legislação 
(plano estadual de capacitação e planos anuais de capacitação 
e educação permanente) para executar as ações de capacitação, 
garantindo oferta sistemática, continuada e em quantidade suficiente 
para suprir as necessidades dos profissionais que atuam na assistência 
social;

• ofertar capacitação específica para o trabalho com a criança e com o 
adolescente e suas famílias, para gestores, profissionais dos CRAS, 
dos CREAS, das unidades de acolhimento e conselheiros de direitos 
da criança e do adolescente e tutelares;

• realizar monitoramento e avaliação dos resultados das ações de 
capacitação e educação permanente promovidas pela SJDHDS, em 
especial os relacionados à criança e ao adolescente e suas famílias, 
para retroalimentar o planejamento;

• elaborar e manter atualizado o diagnóstico formal da estrutura e 
logística necessárias para apoiar tecnicamente os municípios;
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• identificar e sistematizar as dificuldades enfrentadas pelos municípios 
e elaborar plano e cronograma de assessoramento e acompanhamento;

• prestar efetivo apoio técnico e financeiro aos municípios na 
implantação da vigilância socioassistencial;

• pactuar Planos de Providências e elaborar os respectivos Planos de 
Apoio para os municípios com pendências e irregularidades junto ao 
SUAS;

• elaborar Plano de Apoio ao município de Salvador, em contrapartida 
ao Plano de Providências que está em fase de execução pelo município;

• implementar processo de assessoramento e acompanhamentos 
proativos e preventivos aos municípios para evitar a ocorrência de 
situações inadequadas;

• elaborar diagnóstico sobre o quadro funcional e sobre a estrutura da 
SAS, necessários ao desenvolvimento das atividades de vigilância 
socioassistencial; 

• elaborar proposta de Plano de Cargos, Carreiras e Salários, em 
observância à NOB-RH/SUAS/2006, para posterior apreciação pelo 
Governo do Estado;

• atender às necessidades de estruturação do CECA (pessoal e de 
materiais), de forma a viabilizar a adequada execução de suas 
competências;

• implementar procedimento de revisão da proposta orçamentária, 
de modo a eliminar o caráter genérico das Ações Orçamentárias e 
respectivos produtos, bem como garantir a compatibilidade das Ações 
com as Iniciativas previstas para os Programas do PPA 2016-2019;

• estabelecer um único produto para cada Ação Orçamentária, em 
conformidade com o estabelecido no Manual de Orçamento Público 
do Governo do Estado da Bahia;

• descrever precisamente as Ações Orçamentárias e os respectivos 
Produtos;

• estabelecer Ações Orçamentárias e respectivos Produtos compatíveis 
com as Iniciativas previstas no PPA 2016-2019;
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• implementar controles internos que respaldem os dados apresentados 
de execução física das Ações Orçamentárias;

• formalizar, no âmbito do controle interno, procedimento para a 
identificação de gastos incoerentes com as Ações Orçamentárias ou 
com as Iniciativas a elas vinculadas;

• implementar controle interno que permita, de maneira regionalizada, 
o registro e o monitoramento das Metas dos Compromissos dos 
Programas, visando atendimento ao artigo 9o da Lei Estadual nº 
13.468 de 29/12/2015, que institui o PPA 2016-2019; 

• divulgar anualmente, no Relatório de Gestão da SJDHDS, os 
resultados alcançados relacionados às referidas metas;

• interagir com a SEPLAN para garantir que os indicadores reflitam 
com maior fidedignidade os resultados e impactos alcançados pelos 
programas desenvolvidos pela Secretaria;

• formalizar as informações dos indicadores dos programas do PPA 
sob responsabilidade da Secretaria, de forma a conter, pelo menos: 
natureza do indicador, índices de referência, índices esperados, forma 
de cálculo, fonte das informações e indicação dos responsáveis; e

• acompanhar e monitorar os indicadores do PPA sob sua 
responsabilidade.

À Superintendência de Assistência Social (SAS)/SJDHDS:

• realizar diagnóstico das necessidades de orientação dos municípios 
na execução da Política Estadual de Assistência Social;

• elaborar plano e cronograma de expedição e revisão de normas, 
materiais informativos e orientações técnicas, de modo a prestar esse 
apoio técnico de maneira regular e em quantidade suficiente para 
auxiliar os municípios na execução da Política de Assistência Social;

• elaborar e expedir normas, materiais informativos e orientações 
técnicas voltadas às necessidades de orientação apresentadas pelos 
municípios, observando as especificidades de cada região;

• elaborar e expedir materiais informativos e orientações técnicas 
voltadas para o atendimento à criança e ao adolescente e suas famílias, 
específicos para a proteção básica e para a especial;
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• desenvolver e formalizar sistemática padrão (normas, manuais, fluxos, 
procedimentos, etc) que norteie as atividades de monitoramento e 
avaliação  da vigilância socioassistencial;

• desenvolver indicadores estaduais que permitam monitorar e avaliar 
a assistência social dos municípios no que se refere à estrutura, aos 
processos e aos produtos, em especial os relativos ao público à criança 
e ao adolescente e suas famílias;

• realizar efetivo monitoramento e avaliação do desenvolvimento dos 
serviços ofertados pelos municípios, relacionados ás crianças e aos 
adolescentes e suas famílias; e

• assessorar os municípios com vistas a identificar e dirimir entraves que 
comprometam a tempestividade dos repasses, tais como dificuldades 
na prestação de contas e na regularização das contas bancárias.

À SJDHDS e à FUNDAC:

• desenvolver, formalizar, definir responsáveis e implementar fluxos 
e procedimentos para encaminhamento e acompanhamento, 
entre CRAS, CREAS e FUNDAC, dos adolescentes e jovens em  
cumprimento ou egressos de medidas socioeducativas.

Ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CECA):

• elaborar e manter atualizado diagnóstico da situação da criança e do 
adolescente no Estado, em atendimento à Lei Estadual nº 12.586, de 
04/07/2012, e ao Regimento Interno do Conselho;

• elaborar o Plano Decenal Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, em atendimento à Resolução nº 161, de 04/12/2013, 
do CONANDA;

• eleger representantes com disponibilidade e envolvimento com a 
política, de forma a possibilitar o cumprimento da agenda de reuniões 
ordinárias mensais e a atender ao seu Regimento Interno;

• realizar as reuniões ordinárias mensais previstas no Regimento 
Interno do CECA;
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• estabelecer agenda para atuação articulada com o CEAS, com vistas 
a apoiar a efetiva aplicação dos princípios, diretrizes e dos direitos 
estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);

• monitorar e fiscalizar os programas, os projetos e as ações financiadas 
com os recursos do FECRIANÇA, segundo critérios e meios 
definidos pelo próprio conselho, bem como solicitar aos responsáveis, 
a qualquer tempo, as informações necessárias ao acompanhamento 
e à avaliação das atividades apoiadas pelo Fundo, atendendo à 
Resolução nº 137, de 21/01/2010, do CONANDA; e

• acompanhar a atuação dos Conselhos Municipais dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CMDCAs), conforme estabelecido 
regimentalmente.

Ao Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS):

• desenvolver metodologia de acompanhamento e monitoramento 
das deliberações das conferências de assistência social, conforme 
estabelece a Resolução nº 033, de 12/12/2012, do CNAS;

• avaliar e fiscalizar a Política Estadual de Assistência Social na 
abrangência prevista na Resolução nº 033/2012 do CNAS, na Lei 
Estadual nº 6.930, de 28/12/1995, e no Regimento Interno do 
Colegiado;

• estabelecer agenda para atuação articulada com o CECA, com vistas 
a apoiar a efetiva aplicação dos princípios, das diretrizes e dos direitos 
estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);

• fortalecer a ação entre os Conselhos, de modo a aprimorar a gestão 
da Política Estadual de Assistência Social; e

• realizar e documentar as assembleias ordinárias previstas em seu 
Regimento Interno.

À Assessoria de Planejamento e Gestão (APG)/SJDHDS:

• monitorar e justificar anualmente a existência de Iniciativas sem a 
devida operacionalização nos orçamentos;

• avaliar e reportar, à SEPLAN e às instâncias de governança, os impactos 
na execução dos Programas decorrentes de contingenciamentos de 
recursos para as ações orçamentárias previstas.
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À Secretaria da Fazenda (SEFAZ):

• repassar os recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social 
(FEAS) por meio de transferência automática.

À Secretaria do Planejamento (SEPLAN):

• aprimorar os procedimentos de revisão das propostas orçamentárias 
encaminhadas pelas secretarias, órgãos e entidades, de modo a 
eliminar a existência de Ações Orçamentárias e produtos de caráter 
genérico e incompatíveis com a Iniciativa a eles vinculada;

• implementar controle interno que identifique a existência de 
Iniciativas e de Ações Orçamentárias sem vinculação para que os 
casos identificados sejam encaminhados aos devidos responsáveis;

• contemplar a análise de Iniciativas e Ações Orçamentárias não 
operacionalizadas nas atividades de monitoramento e avaliação dos 
Programas do PPA 2016-2019, bem como do impacto gerado pela 
não operacionalização no desenvolvimento dos Programas;

• garantir, no processo de elaboração do orçamento, a adequada 
definição dos produtos das ações orçamentárias, em conformidade 
com o estabelecido no Manual de Orçamento Público;

• verificar a compatibilidade entre as Ações e os respectivos Produtos 
com as Iniciativas previstas no PPA 2016-2019; e

• implementar funcionalidade no sistema FIPLAN que possibilite 
o registro e o monitoramento anual do alcance das Metas dos 
Compromissos dos Programas do PPA 2016-2019.

À Comissão Intergestores Bipartite (CIB):

• pactuar o orçamento de forma tempestiva, anteriormente ao início 
do exercício.

Ao Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS):

• deliberar sobre o cofinanciamento de forma tempestiva, anteriormente 
ao início do exercício.
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RESOLUÇÃO DO TCE

Na sessão plenária de 25/07/2017 foi relatado pelo Conselheiro-Substituto, 
Auditor Josué Lima de França, e apreciado pelo Pleno do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia, o Processo nº TCE/005288/2016, no qual, 
por meio da Resolução nº 087/2017, foi decidido, à unanimidade: 

1 – determinar a juntada de cópias da presente auditoria aos Processos 
de Prestação de Contas da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos 
e Desenvolvimento Social – SJDHDS (TCE/001245/2017, 
TCE/003878/2017 e TCE/003896/2017) e da Secretaria da 
Fazenda – SEFAZ (TCE/001254/2017, TCE/004191/2017 e 
TCE/004192/2017), referentes ao exercício de 2016, nos termos do 
art. 7º da Resolução nº 192/2014 c/c com o Anexo III da Resolução 
nº 160/2016, ambas desta Corte de Contas; 

2 – determinar à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Social (SJDHDS) a apresentação, no prazo de até 
90 (noventa) dias, de Plano de Ação, elaborado em conjunto com 
as Secretarias do Planejamento e da Fazenda e com os Conselhos 
Estaduais de Assistência Social – CEAS e dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CECA, que contemple as medidas necessárias 
à implementação das ações relacionadas a seguir, o qual deverá 
indicar os respectivos responsáveis e o prazo para adoção de cada 
uma delas, sob pena de aplicação de multa, conforme previsto no 
inciso IV do art. 5º da Lei Complementar nº 05 de 04/12/1991. 

2.I – à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desigualdade Social 
(SJDHDS) que:

 a) elabore os Planos Decenal e Estadual de Assistência Social; 

 b) apresente o diagnóstico das necessidades de capacitação dos 
profissionais que atuam na assistência social; 

 c) confeccione o Plano Estadual de Capacitação e Educação 
permanente, ofertando, de forma sistemática e continuada, a 
capacitação específica para os profissionais, gestores e unidades 
de acolhimento;



47PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE/PROTEÇÃO SOCIAL

 d) revise e edite as normas, materiais informativos e orientações 
técnicas para auxiliar os municípios na execução da Política de 
Assistência Social;

 e) pactue os Planos de Providências e Apoio para os municípios 
com pendências e irregularidades, com a implementação dos 
processos de assessoramento e acompanhamento; 

 f) realize diagnóstico e elabore um Plano Estadual de regionalização 
de acolhimento de crianças, jovens e adolescentes, com vistas a 
implementar a regionalização dos serviços de acolhimento para 
crianças, adolescentes e jovens de alta complexidade;

 g) encaminhe a prestação de Contas do Convênio nº 54/2013 
para a regular apreciação e julgamento pela Segunda Câmara 
desta Corte de Contas, com fulcro no art. 10 da Resolução nº 
144/2013 deste TCE. 

 h) implemente o sistema estadual de informação, monitoramento 
e avaliação da assistência social;

 i) conclua a revisão do Regimento Interno da SJDHDS e remeta 
para sanção pelo Governador;

 j) promova a revisão e a adequação das ações orçamentárias e 
respectivos produtos, de modo a eliminar o caráter genérico e 
a assegurar a sua compatibilidade com as Iniciativas previstas 
para os Programas do PPA 2016-2019; 

 k) implemente os controles internos que respaldem os dados 
apresentados de execução física das Ações Orçamentárias e o 
registro e monitoramento das Metas dos Compromissos dos 
Programas, em atendimento ao artigo 9º da Lei Estadual nº 
13.468/2015; e 

 l) identifique e torne público os impactos decorrentes do 
contingenciamento de recursos orçamentários nas ações 
das áreas de assistência social e de proteção à criança e ao 
adolescente.
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2.II – ao Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) para que:

 a) desenvolva metodologia de acompanhamento e monitoramento 
das deliberações das conferências de assistência social, conforme 
estabelecido no art. 117, §2º, inciso IV, Resolução nº 33/2012 
do CNAS; 

 b) aprimore a fiscalização e a avaliação da gestão dos recursos do 
Fundo Estadual de Assistência, em cumprimento ao art. 121, 
IX da Resolução nº 33/2012 do CNAS c/c art. 9º, inciso IX, da 
Lei Estadual nº 6.930/95 e art. 2º, inciso IX, do seu Regimento 
Interno; 

 c) estabeleça mecanismos de articulação permanente entre os 
Conselhos de Assistência Social, em observância à atribuição 
estabelecida no art. 121, inciso XVI, da Resolução nº 33/2012; e

 d) realize as assembleias ordinárias previstas no art. 9º do seu 
Regimento Interno.

2.III – ao Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente (CECA) 
para que:

 a) elabore o diagnóstico da situação da criança e do adolescente no 
Estado e os Planos Decenal Estadual dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, em cumprimento aos incisos IX e XIII do art. 
4º do seu Regimento Interno; 

 b) realize as reuniões mensais ordinárias previstas no art. 15 do 
seu Regimento Interno; 

 c) estabeleça uma agenda para atuação articulada com o CEAS 
e com os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCAs), em observância à exigência prevista 
nos incisos V e XV do art. 4 do seu Regimento Interno; e

 d) monitore e fiscalize os programas, os projetos e as ações financiadas 
com os recursos do FECRIANÇA, em consonância com o art. 
9º, inciso VII, da Resolução nº 137/2010 do CONANDA.
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3 – determinar o encaminhamento à Comissão de Direitos Humanos e 
Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado – ALBA, e ao 
Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente – CAOCA, do 
Ministério Público do Estado da Bahia, para conhecimento: do Relatório 
dessa Auditoria, dos opinativos do MPC e desta Resolução.

4 – determinar que a 7ª CCE acompanhe os termos deliberados nesta 
Resolução quanto ao cumprimento e à adoção das providências 
requisitadas, desde a apresentação do Plano de Ação no prazo indicado. 

5 – determinar a divulgação, por meio do Portal deste TCE, na internet, 
quanto ao teor da presente Resolução, bem como do respectivo Relatório 
de Auditoria e dos opinativos do Ministério Público de Contas. 

A Resolução nº 087/2017 foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do 
TCE, em 28/07/2017,  podendo ser consultada, na íntegra, no portal 
do TCE/BA, endereço https://www.tce.ba.gov.br/controle-externo/
auditorias.
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