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1. RELATÓRIO

Cuidam os autos de auditoria realizada, no período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de janeiro

de 2014, pela 1ª Coordenadoria de Controle Externo (1ª CCE), no Departamento de Infraestrutura da

Bahia – DERBA, com o objetivo de avaliar o Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias do

Estado  da  Bahia  –  PREMAR,  cofinanciado  pelo  Banco  Internacional  para  Reconstrução  e

Desenvolvimento – BIRD, por meio do Acordo de Empréstimo nº 7.411-BR.

A  auditoria  abrangeu  o  acompanhamento  da  execução  físico-financeira  do  programa,

parcialmente financiado com recursos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento –

BIRD,  bem  como  a  avaliação  da  efetividade  e  confiabilidade  dos  procedimentos  contábeis  e

administrativos e dos controles internos, além do exame da documentação comprobatória de 100%

das origens e de 100% das aplicações, exame dos processos licitatórios concluídos e verificação do

cumprimento  das  cláusulas  contratuais  de  caráter  contábil-financeiro-gerencial,  leis  e  disposições

oficiais  pertinentes  às  operações realizadas.  Foram utilizadas como fontes  de  critérios  as  normas

relacionadas à fl. 02 do caderno processual.

Concluída  a  análise,  a  1ª  Coordenadoria  de  Controle  Externo  (1ª  CCE)  apresentou
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recomendações. 

Embora tivesse sido regularmente notificado, o gestor do DERBA não se manifestou. 

Vieram os autos ao Ministério Público de Contas em 09 de outubro de 2014.

É o Relatório. Passo a opinar.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Fazendo uso da competência que lhe é atribuída pela Constituição Estadual de 1989

(art. 91, VII), bem como pela legislação específica, o TCE-BA procede, neste caso, à inspeção do

PREMAR  –  Programa  de  Restauração  e  Manutenção  de  Rodovias  do  Estado  da  Bahia

(PREMAR). 

No parecer de fls. 09/10, a Auditoria indicou que as demonstrações financeiras representam,

em todos  os  seus  aspectos  importantes,  os  recursos  recebidos,  os  desembolsos  efetuados  e  os

investimentos acumulados do programa no período de 01/01/2013 a 31/01/2014. 

Foram cumpridas as cláusulas contratuais de caráter contábil-financeiro-gerencial do Acordo

de Empréstimo nº 7.411-BR, bem como as leis e as disposições aplicáveis (fl. 42).

Por outro lado, registrou-se que os sistemas informatizados do DERBA ainda não estão

integrados com o FIPLAN, o que dificultou o gerenciamento financeiro no último exercício.

Do mesmo modo, os sistemas vitais ao bom desempenho das atividade finalísticas do órgão

(SIB, SAM e SGP), embora já implantados, não estão funcionando de forma integrada, situação que

persiste desde o início do programa, em dezembro de 2007.

Foi  destacado,  ainda,  que  a  Diretoria  de  Construção  e  Manutenção  –  DCM,  a  quem

compete gerenciar os contratos de obras e serviços de construção, desde seu cadastramento até a

sua medição, possui quadro de pessoal insuficiente, precariedade de equipamentos e ausência de

treinamentos  específicos,  dificultando  o  alcance  dos  objetivos  e  metas  estabelecidos  para  a

fiscalização  das  rodovias  executadas  sob  a  administração  do  DERBA.  A Gerência  de  Garantia

Ambiental – GERAM, igualmente, possui quadro de pessoal insuficiente para exercer suas atividades,

sendo composta por seis funcionários, dos quais apenas dois são do quadro permanente.
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Em razão dessas carências, o DERBA não cumpriu, de forma efetiva, as suas obrigações de

fiscalizar, fragilizando, também, os controles sobre a execução do PREMAR, referentes aos serviços

de supervisão de obras e manutenção das rodovias, além dos impactos ambientais.

Nesse sentido, o Relatório de Auditoria elencou (fls. 65/82) diversas falhas que indicariam a

necessidade de o DERBA melhorar a estrutura no acompanhamento das obras, razão por que sugeriu

que se aprimorassem os instrumentos contratuais formalizados, de forma a exigir uma melhor atuação

das empresas construtoras e supervisoras.

Por fim, em relação ao Componente de Fortalecimento Institucional, observou-se que os

objetivos inicialmente previstos não foram totalmente atingidos, principalmente em relação à AGERBA

e ao DERBA.

Quanto ao DERBA, relatou-se que ações fundamentais para operacionalização do Sistema

de Gerenciamento de Pavimentos – SGP, importante para a manutenção da malha rodoviária estadual,

ainda  não  estão  concluídas,  o  que  fragiliza  a  capacidade  de  monitoramento  e  planejamento  do

programa.

Em relação  à  AGERBA,  a  auditoria  considerou  que,  das  quatro  atividades  inicialmente

previstas,  duas  foram  suspensas  (capacitação  do  corpo  técnico  da  AGERBA e  contratação  de

consultoria para elaboração de novo modelo do seu Sistema de Informações) e uma foi transferida

para a SUPET, de modo que a autarquia só executou a atividade de “Pesquisa de Origem e Destino e

Embarque e Desembarque de Linhas Intermunicipais na Bahia”.

Houve,  ainda,  menção  a  descumprimento,  pela  SUPET  e  pela  SEI,  dos  objetivos

inicialmente propostos para efetivação do Componente Fortalecimento Institucional.

3. CONCLUSÃO

Dessa maneira, nos termos da Lei Orgânica e do Regimento Interno deste Tribunal de

Contas, o Ministério Público de Contas OPINA:

a) pela  juntada da  presente  auditoria  às  contas  do  DERBA –  Departamento  de

Infraestrutura da Bahia referentes ao exercício de 2013;

b) pela expedição de recomendações ao DERBA no sentido de:
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− aprimorar os instrumentos contratuais formalizados,  de forma a exigir

uma  melhor  atuação  das  empresas  construtoras  e  supervisoras,  no

acompanhamento das obras;

− estruturar a Diretoria de Construção e Manutenção – DCM, ampliando

seu quadro  de  pessoal  permanente,  adquirindo equipamentos  e  realizando

treinamentos específicos de seus funcionários, visando ao aperfeiçoamento da

fiscalização empreendida nas rodovias sob sua administração;

− ampliar  o  quadro  de  pessoal  permanente  da  Gerência  de  Garantia

Ambiental – GERAM;

− exigir  a  correção  das  falhas  detectadas  na  vistoria  às  obras  do

Programa e apontadas às fls. 65/82, com o objetivo de manter as condições de

trafegabilidade confortável e segura nas rodovias; 

− adotar as providências necessárias à operacionalização do Sistema de

Gerenciamento  de  Pavimentos  –  SGP,  importante  para  a  manutenção  da

malha rodoviária estadual.

É o parecer. 

Salvador, 06 de novembro de 2014.

ANTÔNIO TARCISO SOUZA DE CARVALHO
Procurador do Ministério Público de Contas
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