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RELATÓRIO DE AUDITORIA

I. INFORMAÇÕES

I.1. NATUREZA DO TRABALHO

Tipo: Inspeção
Período: Julho de 2007  a  outubro de 2011
OS: 33/2011

I.2. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Denominação: Superintendência de Desenvolvimento Comercial e Industrial (Sudic)
Vinculação: Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração (SICM)
Natureza Jurídica: Autarquia  com personalidade  jurídica  de  direito  público,  autonomia 

administrativa e financeira e patrimônio próprio.
Finalidade: Fomentar o desenvolvimento sócioeconômico dos municípios baianos, 

estimulando  o  surgimento  de  novas  cadeias  produtivas,  com  a 
participação direta dos pequenos produtores e a valorização da mão 
de obra e matérias-primas locais.

I.3. GESTORES

Diretor-presidente: Dilson Jatahy Fonseca Junior
Período: 03/01/2007 a 12/02/2009
Endereço: Rua Benjoim, nº 71, Edf. Bosque São Vicente, aptº 1.101, Pituba - 

CEP 41820-340 – Salvador – Bahia
Diretor-presidente: Ademar Barroso Alves
Período:
Endereço: 

De: 13/02/2009 a 19/08/2009
Rua Sócrates Guanaes Gomes nº 11 aptº 802, Cidade Jardim
CEP 41810-130 – Salvador – Bahia

Diretor-presidente: Luiz Gonzaga Alves de Souza
Período:
Endereço:

De: 20/08/2009 a 17/09/2009
Rua Fernando Tuy, nº 131, aptº 302 - Pituba
CEP 41810-780 – Salvador – Bahia

Diretor-presidente: Nilton Cardoso  da Cruz
Período: 17/09/2009 a 20/10/2010
Endereço: Av. Otavio Mangabeira, nº 3551, aptº 622 - Pituba 

CEP: 41830-050 – Salvador - Bahia
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Diretor -presidente: Ricardo  Luiz  Taboza  da  Apresentação (em  acúmulo  com  a 
Diretoria de Desenvolvimento Empresarial)

Período: 21/10/2010 a 08/06/2011
Endereço: Rua Afonso Celso, nº 359, aptº 602 – Barra, CEP: 40140-080 – 

Salvador - Bahia
Diretor -presidente: Émerson José Osório Pimentel Leal
Período: A partir de 09/06/2011
Endereço: Av. Paulo VI, nº 23/32, Edf. La Rocheli nº 501,Pituba 

CEP: 41810-000 – Salvador - Bahia

II. INTRODUÇÃO E OBJETIVO

Em cumprimento à programação anual da Segunda Coordenadoria de Controle Externo, 
realizou-se inspeção nas ações empeendidas pela autarquia, relacionadas à construção 
de galpões em diversos municípios do interior do estado (Programa Indústria Cidadã), 
com  vistas  a verificar  a  situação  geral  dos  imóveis  construídos,  confirmando  a  sua 
existência no local indicado, a efetiva utilização para os fins propostos e as condições de 
conservação,  além  do  papel  da  autarquia  no  acompanhamento  dos  contratos  de 
concessão ou cessão de uso gratuito, referente ao período de julho de 2007 a outubro de 
2011.

III. ALCANCE, PROCEDIMENTOS E FONTES DE CRITÉRIO

Os exames  foram conduzidos  de  acordo  com a  metodologia  indicada  no  Manual  de 
Auditoria deste Tribunal, em conformidade com as Normas de Auditoria Governamental 
(NAGs) recomendadas pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) e pela Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas (Atricon), e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos; 
(b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os 
valores e as informações apresentadas (c) a verificação da observância às normas legais 
aplicáveis.

A auditoria abrangeu as áreas jurídica, financeira e operacional, enfatizando:

• execução financeira e operacional do Programa Indústria Cidadã;
• procedimentos licitatórios e dos contratos decorrentes; e
• avaliação dos controles internos.
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Os principais procedimentos de auditoria utilizados foram os seguintes:

• levantamento de dados e confronto com a documentação suporte nos sistemas 
de  Informações  Contábeis  e  Financeiras  (Sicof)  e  de  Observação  das  Contas 
Públicas (Mirante);

• exame  de  processos  de  licitação  que  envolveram  obras  e  aquisições  de 
equipamentos;

• exame dos termos de compromisso e dos contratos de cessão ou concessão;
• exame dos processos de pagamento;
• entrevistas com dirigentes da Sudic, gestores e beneficiários dos empreendimentos 

denominados de Indústria Cidadã.

Na execução da auditoria, foram utilizadas, principalmente, as seguintes fontes de critério: 

• Constituição Federal;
• Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
• Constituição Estadual;
• Lei  Federal  nº  4.320/1964  –  Estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para 

elaboração e controle  dos orçamentos e balanços da União,  dos Estados,  dos 
Municípios e do Distrito Federal;

• Lei  Federal  nº  8.429/1992  -  Dispõe  sobre  as  sanções  aplicáveis  aos  agentes 
públicos  nos  casos  de  enriquecimento  ilícito  no  exercício  de  mandato,  cargo, 
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá 
outras providências;

• Lei  Federal  nº  8.666/1993  –  Estabelece  normas  para  licitações,  contratos  e 
convênios;

• Lei  Estadual  nº  2.322/1966  –  Estabelece  normas  para  ordenar,  disciplinar  e 
controlar a administração financeira, patrimonial e de material do Estado;

• Lei Estadual nº 6.677/1994 – Dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos civis 
do Estado da Bahia, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais;

• Lei Estadual nº 9.433/2005 – Dispõe sobre as licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no Estado da Bahia;

• Decreto Estadual nº 580/1991 – Constitui a Superintendência de Desenvolvimento 
Industrial e Comercial - Sudic, extingue o Centro Industrial de Aratu-CIA, Centro de 
Desenvolvimento Industrial  e Comercial  (Cedic) e a Empresa Pública Complexo 
Petroquímico de Camaçari (Copec); 

• Decreto Estadual nº 9.461/2005 - Dispõe sobre a classificação de material para fins 
de  controle  do  orçamento  público,  de  apropriação  contábil  da  despesa  e  de 
administração patrimonial do Estado, inclusive alienação, e dá outras providências;
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• Resolução nº  132/2010 do  TCE -  estabelece os elementos norteadores para a 
definição das metas relativas à programação anual de 2011 do Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia;  e

• Princípios Fundamentais de Contabilidade.

No processo de auditoria não nos foram impostas limitações no tocante ao escopo dos 
exames,  exceto  pela  não  disponibilização  de  documentos  e  informações  solicitados, 
como a escritura pública de doação, na qual a Prefeitura de Itambé repassa à Sudic a 
área destinada à implantação do galpão industrial naquele município, conforme Ofício nº 
11/2011 GAB.

As constatações aqui apresentadas foram discutidas com os responsáveis, no decorrer 
dos  trabalhos  de  campo,  quando  foram  solicitados  esclarecimentos,  os  quais  já  se 
encontram considerados neste Relatório.

IV. RESULTADO DA AUDITORIA

1 - Histórico do Programa

As ações de construção de galpões em cidades do interior do estado, com o fim de cedê-
los a associações ou prefeituras para utilização como pequenas indústrias, as quais a 
autarquia denominou de “Programa Indústria Cidadã” foram iniciadas em 2007. 

Essas  ações  têm  por  objetivo  fomentar  o  desenvolvimento  sócio  econômico  dos 
municípios  baianos,  estimulando  o  surgimento  de  novas  cadeias  produtivas  com  a 
participação direta dos pequenos produtores e a valorização da mão de obra e matérias-
primas locais. De acordo com a ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da 
Sudic, datada de 21/07/2007, o então presidente da entidade apresentou o projeto aos 
demais conselheiros, informando que seria implantado nas cidades mais carentes, com 
baixo  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  (IDH)  e,  preferencialmente,  localizados  no 
semiárido.  Na  citada  reunião,  o  dirigente  explicou,  ainda,  que  o  mencionado  projeto 
consistiria  na  construção  de  galpões  multifuncionais,  com  a  finalidade  de  integrar  a 
produção e comercialização de produtos agroindustriais, artesanato, culinária, cerâmica, 
confecção etc.

Na  oportunidade,  informou que  existiam dez  projetos  em andamento  e  apresentou  a 
planta  do  galpão,  modelo  padrão,  que  poderia  abrigar  até  duas  indústrias,  com  um 
investimento aproximado de R$300 mil reais para cada unidade. 
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Os recursos destinados às construções dos galpões estavam alocados, inicialmente, no 
Projeto 1126 (Implantação de Infraestrutura Industrial), passando depois para o Projeto 
3082 (Construção de Galpões), ambos componentes do Programa 242 (Desenvolvimento 
Industrial com Adensamento das Cadeias Produtivas).

Em nova ata de reunião do citado Conselho, desta feita de 19/10/2007, o presidente da 
autarquia,  solicitou  o  apoio  do  órgão consultivo  para  continuar  as  ações,  alegando a 
importância do programa para o desenvolvimento dos municípios, através da melhoria da 
qualidade  de  vida  da  população.  O  presidente  do  conselho,  o  então  Secretário  da 
Indústria e Comércio, Sr.  Rafael  Amoedo Amoedo, considerou o programa importante, 
mas salientou que a Sudic deveria tomar alguns cuidados, a exemplo de: não implantar 
um projeto que tivesse o risco de se tornar um “elefante branco”, não construir galpões 
para beneficiar empresários e sim voltados para o cooperativismo e à população mais 
necessitada, e que a autarquia deveria ser um indutor do programa e não o seu gestor.

Para tanto, entidade considerou os seguintes requisitos para a escolha dos municípios 
que se beneficiariam com os galpões da Indústria Cidadã:

• localização prioritária na Região do semiárido;
• baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH);
• cultura ou atividade permanente com escala;
• disponibilidade de mão de obra;
• área disponível para construção de um galpão próximo ao centro urbano; e
• existência de entidades organizadas ou de grupos vocacionais em organização.

Inicialmente,  a  participação  da  Sudic  estava  circunscrita  à  escolha  dos  municípios  a 
serem beneficiados, com base nos citados requisitos, e à edificação dos correspondentes 
galpões. De acordo com a Superintendência existem, atualmente, 31 galpões edificados, 
cuja situação encontra-se demonstrada no quadro a seguir: 
 

Quadro 01 - Situação dos Galpões - 2011

Situação dos Galpões Quantidade

Em funcionamento 12

Concluídos e inativos 13

Operação paralisada 04

Em fase  de adaptação 02

Total 31
    Fonte:  Oficio nº 07/2011 – GAB
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A tabela a seguir demonstra os valores investidos pela autarquia no âmbito do projeto, as 
empresas responsáveis pelas construções e os municípios beneficiados:

Tabela 01 – Investimento da Sudic na Construção dos Galpões da Industria Cidadã - 
por Município (período de 2007 a 2011)

                                                                                                                                                                                Em R$
Nº Município Empresa responsável pela construção Nº do Contrato Investimento Total

1 Itambé Construtora C&T 17/2007 324.886,17

2 Tucano Emprenge Engenharia 57/2007 308.213,44

3 Nilo Peçanha H3 Engenharia 34/2007 357.532,12

4 Muritiba Qualy Engenharia 41/2007 535.183,09

5 Jequié RCI Construções 48/2007 446.729,08

6 Vitoria da Conquista H3 Engenharia 01/03/08 406.207,20

7 Serra Preta 800D Engenharia 47/2008  305.170,22 

8 Wanderley
Roble 67/2008 86.729,99

LJ Serviços Eletromecânicos 12/2010 398.659,00

9 Boa Nova
JMS Construções 55/2007 157.756,53

LJ Serviços Eletromecânicos 11/2010 224.617,04

10 Itapetinga NG Engenharia 43/2008 441.804,23

11 Itiúba Hertifil Engenharia 06/2008 276.971,64

12 Teolândia Construtora C&T 53/2007 364.883,00

13 Tapiramutá
Multiplan Engenharia 35/2007 122.191,57

Tenaz Construtora 22/2010 412.755,69

14 Itapitanga
JSM Construções Ltda 54/2007 156.687,77

LJ Serviços Eletromecânicos 39/2010 412.755,69

15 Conde Emprenge Engenharia 57/2007 321.992,81

16 Ribeira do Pombal Construtora BSM 17/2008 548.228,88

17 Jacobina I
Tecnoqualy Engenharia* 18/2008 614.583,42

18 Jacobina II

19 Teixeira de Freitas Engelux Engenharia 44/2008 307.503,15

20 Planaltino Tecnoqualy Engenharia 03/2009 419.182,69

21 Ourolândia Consterna Construções 36/2007 285.223,60

22 Iaçu Metro Consultoria e Engenharia 40/2007 358.078,34

23 Caldeirão Grande Construqualy Engenharia 14/2007 235.229,48

24 Central Construqualy Engenharia 30/2007 411.384,45

25 Rafael Jambeiro Construqualy Engenharia 02/2008 459.792,34

26 Livramento  de  Nossa 
Senhora Engelux Engenharia 26/2007 248.085,64
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Nº Município Empresa responsável pela construção Nº do Contrato Investimento Total

27 Caetité Metro Engenharia 16/2008 577.591,46

28 Piritiba Engec Engenharia 42/2007 207.561,39

29 Pedrão
Construtora Lam 41/2008 388.424,99

Tecnoqualy 40/2010 144.559,25

30 Jussara Engelux Engenharia 27/2007 320.429,49

31 Brumado Rayo Construções Ltda. 31/2007 277.432,06

TOTAL 11.865.016,91
   Fonte: Sistemas Mirante e Sicof/OF. 07-2011 GAB Sudic
    *Construidos 02 galpões

2  –  Operacionalização  das  Ações  do  Programa  Indústria  Cidadã  e  Controles 
Internos da Sudic

A Auditoria selecionou, para exame documental e visita “in loco”,  23 empreendimentos 
destinados  à  Indústria  Cidadã,  cujo  investimento  para  construção  importou  em 
R$9.020.276,88,  aliados a outros gastos com aquisição de equipamentos e matérias-
primas para a implementação das atividades, no valor de R$1.145.081,00, totalizando 
R$10.165.357,88. 

A análise consistiu na verificação dos documentos que respaldaram a formalização dos 
termos  de  compromisso,  a  fim  de  verificar  se  foram  observados  os  requisitos 
estabelecidos  para  seleção  dos  órgãos  ou  entidades  que  atuariam  como  gestores, 
visando verificar a regularidade na aplicação dos recursos públicos e o cumprimento das 
disposições  legais  pertinentes,  como  o  procedimento  licitatório  das  construções,  a 
formalização dos contratos de cessão ou de concessão do uso do bem público, assim 
como processos de contratação dos equipamentos adquiridos pela autarquia. Os dados 
coletados serviram de base à confrontação com as informações obtidas durante as visitas 
“in  loco“  às  localidades beneficiadas  e  respectivos  galpões,  conforme relacionado  no 
apêndice deste relatório.

2.1 - Análise dos Termos de Compromisso e Contratos de Cessão e/ou Concessão 
de Uso

O  documento  “Termo de Compromisso”  é  um modelo  padrão,  criado para  firmar  os 
acordos entre a Sudic e as entidades ou municípios que pleiteiam a construção de galpão 
do “Programa Indústria Cidadã”.  Nele são estabelecidas as normas e regras a serem 
seguidas,  como o tempo de duração e as obrigações das partes.  Porém, verificou-se 
falhas na sua concepção, como na descrição do objeto, que não identifica a finalidade a 
que se destina o referido galpão, tampouco define a responsabilidade pela aquisição dos 
equipamentos necessários ao seu funcionamento.
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Além disso, na quase totalidade dos processos que respaldaram a assinatura dos termos 
de compromisso não se observou, na documentação presente, os critérios preferenciais 
de  escolha  da  localidade  a  ser  contemplada  com  o  programa,  bem  como  laudo  ou 
qualquer  outro  documento  de  visita  técnica  da  Sudic  evidenciando  a  potencialidade 
produtiva da localidade ou a capacidade de gestão do empreendimento pela eventual 
gestora,  buscando  garantir  a  continuidade  do  projeto  e  a  consequente  melhoria  da 
qualidade de vida da população assistida e a criação de novos postos de trabalho a fim de 
possibilitar a permanência do cidadão em sua cidade. Dos requisitos estabelecidos pela 
Sudic como prioritários para a escolha dos municípios ou entidades, integrava o processo, 
apenas, a informação da área disponível para construção de um galpão. 

Consta, na maioria dos processos, apenas ofício do prefeito informando a necessidade do 
município, sem constar a motivação da situação que respaldou a assinatura do termo de 
compromisso, excetuando-se o firmado com o município de Nilo Peçanha, cujo processo 
contém um diagnóstico da situação a ser enfrentada.

No  tocante  aos  documentos  referentes  às  entidades  privadas  sem  fins  lucrativos, 
constava dos processos a documentação de identificação, como estatutos e certidões.

2.2-  Ausência  de  Controle  e  Acompanhamento  dos  Contratos  de  Cessão  ou 
Concessão de Uso.

Verificou-se, nos casos adiante relacionados, as transferências da gestão dos galpões 
para associações, cooperativas e empresas, em funcionamento, sem a regularização do 
termo de compromisso e do contrato de concessão gratuita de uso, demonstrando, desta 
forma,  a  falta  de  acompanhamento  e controle,  por  parte  da  Sudic,  da  execução dos 
acordos firmados.

Quadro 02 – Mudanças de Gestoras sem  Celebração de Termo de Compromisso e/ou 
Contrato de Concessão Gratuita de Uso

Unidade Gestora Indicada no 
Documento

Nº do Termo de 
Compromisso Unidade Gestora Instalada 

Prefeitura de Itambé 09/2007 Cooperativa de Mineração e Manufaturados de Itambé

Prefeitura de Muritiba 16/2007 Empresa Dal Ponte

Prefeitura de Ourolândia 10/2007 Associação  de  Promoção  do  Desenvolvimento  do 
Semiárido -  Pró semiárido.

Prefeitura de Tucano Não disponibilizado Associação de Integração Comunitária de Tracupá 

Cooperativa  de  Produtores  dos 
Derivados  de  Cana  de  Açúcar  da 
Região do Rio Gavião (Coodecana)

20/2007 Cooperativa  Mista  de  Produção  e  Confecções  do 
Sudoeste da Bahia (Coopvest)

 Fontes: Termos de Compromisso e Oficio 07/2011 – GAB - Sudic
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As  situações  expostas  no  quadro  anterior  demonstram que  a  Sudic  não  realizou  os 
devidos controles e acompanhamento da execução dos compromissos firmados pelos 
beneficiários. 

O Termo de Compromisso nº 09/2007 e o Contrato de Cessão Gratuita de Uso nº 33/2008 
foram firmados  com a  Prefeitura  Municipal  de  Itambé,  que  deveria  ser  a  gestora  do 
empreendimento. Entretanto, a auditoria constatou, em visita ao galpão, que este vem 
sendo gerenciado pela Cooperativa de Mineração e Manufaturados de Itambé.

No galpão localizado no município  de Muritiba encontra-se instalada uma unidade da 
empresa privada Dal Ponte, desenvolvendo atividade destinada à costura de acessórios 
para tênis, com produção diária de 1.600 pares, que são cortados na fábrica sediada no 
município de Santo Antônio de Jesus, e remetidos diariamente para serem costurados em 
Muritiba. Apesar de o termo de compromisso e o contrato de cessão terem sido firmados 
com o município de Muritiba, a autarquia, em seu multicitado  oficio nº 07/2011, informa 
como gestoras a Associação das Bordadeiras de Muritiba e a empresa Dal Ponte.

Do mesmo modo, embora a Sudic tenha celebrado o Contrato de Cessão nº 28/2008, 
com a Prefeitura Municipal de Tucano, que deveria ser a gestora do empreendimento, o 
galpão vem sendo gerido pela  Associação Comunitária de Tracupá, sem ter sido alterado 
o termo original e estabelecidas responsabilidades para a referida associação. 

O mesmo ocorreu em relação ao acordo com a Prefeitura de Ourolândia, que firmou, em 
07/11/2008, contrato de concessão com a Associação de Promoção do Desenvolvimento 
do Semiárido (Pró Semiárido), sem constar no processo a autorização da Sudic, como 
determinado na cláusula sexta do contrato de cessão.

A auditoria,  através  da  Solicitação  nº  07/2011,  requereu  da  autarquia  o  contrato  de 
concessão firmado com  a Associação de Promoção do Desenvolvimento do semiárido, já 
que o ofício nº 07/2011–GAB, encaminhado ao TCE, informa como gestora a mencionada 
Associação. 

A Sudic através do Oficio nº 13, de 24/11/2011, informou que o contrato de cessão de uso 
efetivamente  foi  firmado  com  o  município  de  Ourolândia,  e  que  estaria  adotando 
providências no sentido de regularizar a situação, rescindindo o contrato, uma vez que o 
galpão ali  situado está sendo reintegrado à Sudic, que adotará os procedimentos para 
que ele seja cedido a um novo gestor da comunidade local.

Por sua vez, o Termo de Compromisso nº 20/2007 foi firmado, em 13/11/2007, com a 
Cooperativa dos Produtores dos Derivados da Cana de Açúcar  da Região do Gavião 
(Coodecana),  que acabou por não ocupar o galpão, tendo a SICM, por intermédio da 
Coordenação de Agroindústria (Coagro), decidido transferir a gestão para a Associação 
de Costureiras da Vila Serrana e a Cooperativa Mista de Produção de Confecção do 
Sudoeste da Bahia (Coopvest). 
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Em 17/11/2011,  a Coodecana solicitou à Sudic a  rescisão do termo de compromisso. 
Segundo  informação  da  autarquia,  a  Coopvest  já  está  como  gestora  do  galpão. 
Entretanto, a auditoria constatou que não havia sido formalizada a rescisão do acordo nº 
20/2007 com a antiga gestora, nem firmado novo termo e contrato de concessão com a 
atual.

Foi firmado com o município de Caldeirão Grande o Termo de Compromisso nº 01/2007 e 
o  Contrato  de  Cessão  de  Uso  Gratuito  nº  025/2008,  para  instalação  de  unidade 
objetivando  o  processamento  de  licuri  para  produção  de  óleo  vegetal  e  produtos 
alimentícios.

Conforme informações obtidas junto à administração municipal de Caldeirão Grande, a 
prefeitura repassou, por Termo de Comodato, a gestão do galpão para a Associação dos 
Produtores Rurais da Comunidade de São Miguel que, por sua vez, trespassou para uma 
empresa denominada de Tangará, que colocou suas máquinas e equipamentos no citado 
galpão e usufruiu, por aproximadamente dois anos, do referido galpão, com as despesas 
de água e energia pagas pela prefeitura.

De acordo com as informações obtidas, a partir de 2009 a nova gestão municipal deixou 
de efetuar o pagamento das contas de energia e água. Com a retirada do apoio municipal, 
a empresa teria, então, retirado suas máquinas e equipamentos do galpão.

Os  Termos  de  Compromisso  e  Contratos  de  Cessão  firmados  com  municípios, 
transferidos a terceiros sem formalização de contrato de concessão ou sem autorização 
da  Sudic,  estão  descumprindo  a  cláusula  segunda,  item  2.  B,  comum  ao  termo  de 
compromisso  e  aos  contratos  de  concessão/cessão,  que  dispõe  como  obrigação  da 
autarquia: 

Cláusula 2º item 2B - Ceder o  galpão ao MUNICÍPIO, no regime de cessão de uso 
gratuito,  pelo  período  a  ser  ajustado  entre  as  partes,  com  a  finalidade  de 
implantação do “Programa Industria Cidadã”, sendo-lhe vedada outra destinação, 
sob pena de retorno da posse do imóvel para a SUDIC, com todas as benfeitorias 
nele edificadas, sem que o MUNICÍPIO faça jus a qualquer indenização, na forma 
do parágrafo 3º do artigo  7º, do Decreto Lei  nº 271, de 28 de fevereiro de 1967. 

Cláusula  4ª  -  O  presente  Termo  poderá  ser  rescindido  de  comum acordo,  ou 
unilateralmente,  no  caso  de  descumprimento  de  qualquer  das  cláusulas, 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.
[...]
Cláusula 6ª - A CESSIONÁRIA não poderá sub-ceder ou conceder o imóvel objeto 
do presente  Contrato  a  terceiros,  salvo  após prévia  e  expressa autorização da 
CEDENTE e desde que mantida a finalidade descrita na Cláusula Segunda.
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3 – Análise das Licitações 

A Sudic,  após  a  celebração  do  termo  de  compromisso,  torna-se  responsável  pela 
elaboração do processo licitatório para construção do galpão. Os procedimentos foram 
realizados pela comissão permanente da autarquia, na modalidade de Tomada de Preço, 
estando formalizados em conformidade com a Lei Estadual nº 9.433/2005, exceto pelos 
aspectos comentados na sequência.

Embora  a  maioria  das  licitações  envolvendo  as  obras  de  construção  dos  galpões 
destinados ao Programa Indústria Cidadã tenham ocorrido em exercícios anteriores (a 
partir de 2007) e, consequentemente, terem sido objeto de comentários e exames nos 
relatórios de auditoria desta Corte relativos aos respectivos exercícios, fez-se necessário 
trazer a lume algumas considerações acerca dos procedimentos adotados pela Sudic, 
que causaram reflexos na  execução dos contratos,  como atrasos frequentes  e  obras 
inacabadas  que necessitaram de complementações  que,  muitas  vezes,  alcançaram o 
dobro do valor inicialmente contratado e outras situações comentadas neste relatório. 

3.1 - Requisitos de Habilitação Indevidos - Exigência Simultânea de Capital Social 
Mínimo e de Garantia da Proposta

A auditoria  verificou  irregularidade  nos  editais  das  tomadas  de  preços  destinadas  às 
construções dos galpões,  tendo em vista  que os editais  estabeleciam, nas condições 
especificas – item 6.8, a comprovação de que o licitante possuía capital integralizado e de 
ter  efetuado a garantia de participação.

Entretanto,  a  exigência  simultânea  de  comprovação  de  capital  social  mínimo  e  de 
apresentação de garantia da proposta configura-se irregular, pois contraria o art. 102, § 
2º,  da Lei  Estadual  nº  9.433/2005,  que trata  da documentação relativa à qualificação 
econômica financeira.

Neste sentido decidiu o TCU,  no Acórdão nº 2035/2010-Plenário, TC-005.033/2010-1, rel. 
Min. Valmir Campelo, 18/08/2010.

Em  seu  voto,  o  relator  destacou  que  a  exigência  simultânea,  na  fase  de 
habilitação,  de  capital  social  ou  patrimônio  líquido  mínimo  e  de  garantia  da 
proposta é,  de fato,  irregular.  Além de extrapolar  as exigências de qualificação 
econômico-financeira previstas em lei, ela poderia prejudicar o caráter competitivo 
da licitação.

Esta situação foi sanada em 2011, ao se padronizar a garantia de proposta como requisito 
para participar de licitação, conforme pode-se verificar na Tomada de Preço nº 01/2011. 
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3.2  –  Ausência  de  Informações  Acerca  de  Procedimentos  Administrativos  de 
Apuração de Responsabilidades

Além do comentado no item anterior, a auditoria identificou outra falha em procedimento 
licitatório, cujos reflexos se fizeram sentir na execução do contrato originado, conforme 
descrito a seguir.

Para a construção do galpão da Indústria Cidadã no município de Tapiramutá, sagrou-se 
vencedora  da  Tomada  de  Preço  nº  17/2007  a  empresa  Multiplan  Engenharia  e 
Construções Ltda., que firmou o contrato nº 35/2007, no valor de R$ 373.095,33, sem 
contudo  executar  a  totalidade  dos  serviços.  Assim,  foi  aberta  uma  nova  licitação,  a 
Tomada de Preço nº 01/2010, tendo como objeto a recuperação e complementação de 
obras  e  serviços  do  galpão  da  Indústria  Cidadã,  sendo  vencedora  a  empresa  Tenaz 
Construtora Ltda., que firmou o contrato nº 22/2010 no valor de R$392.557,86. 

A auditoria, por meio da Solicitação nº 07, de 16/11/2011, solicitou informações sobre a 
rescisão do Contrato nº 35/2007, bem como sobre abertura de processo administrativo 
visando apuração de responsabilidades. Por meio do Ofício nº 13-GAB, a Sudic informou 
que, segundo a Diretoria de Desenvolvimento Empresarial (DDE), não foi aberto processo 
administrativo.

4 – Impropriedades Relativas à Execução Contratual e à Atuação da Autarquia 

Inicialmente, cumpre informar que diversos dados fornecidos pela autarquia apresentaram 
inconsistências  em  relação  a  outros  documentos  obtidos  pela  auditoria  durante  os 
trabalhos de campo.

Por exemplo, a Sudic informou, mediante o ofício nº 07 – GAB, que teriam sido investidos 
R$207.561,39 na construção do galpão do município de Piritiba. Entretanto, no contrato 
fornecido à auditoria constava o valor de R$312.844,95.

Por meio do oficio nº 12 – GAB, a entidade informou que os pagamentos à empresa 
responsável pelas obras foram feitos em parcelas, ficando a última pendente em função 
da  extinção  do  prazo  contratual.  Como  não  houve  aditivo,  o  valor  remanescente  foi 
quitado  na  forma  de  indenização.  Contudo,  independentemente  da  forma  como  foi 
realizado, o pagamento em questão decorreu do referido contrato e, portanto, deveria, 
obrigatoriamente, ser computado como investimento para construção do galpão.

Além da inconsistência mencionada, a Sudic prestou outra informação divergente relativa 
ao mesmo empreendimento. Desta feita, por meio do ofício nº 08/2011, indicou que um 
procedimento licitatório para aquisição de equipamentos ainda não havia sido concluído. 
No  entanto,  já  havia  informado  anteriormente,  mediante  o  oficio  nº  07/2011,  que  os 
equipamentos já tinham sido licitados, indicando, inclusive, o número do contrato, nome 
do fornecedor e valor contratado.
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De igual  modo,  no tocante ao município  de Ribeira  do Pombal,  vê-se a ausência de 
critérios definidos e direcionamento adequado na utilização dos recursos públicos afetos 
às ações do programa. Neste caso, a autarquia informou, Of. Nº 13 – Gab., que ainda não 
havia firmado contrato de cessão de uso, porque até o momento não existia entidade 
gestora que atendesse aos requisitos para efetivação da cessão.

Primeiramente,  no  caso em comento,  ressalte-se que,  por  se tratar  de  uma entidade 
privada, o contrato seria de concessão – art. 45 – e não de cessão, art. 46 da Lei Estadual 
nº  9.433/2005,  o  qual  é  permitido  apenas  para  pessoa  jurídica  integrante  da 
Administração Pública.

Por  outro  lado,  mesmo sem identificação do novo gestor  para o empreendimento em 
Ribeira do Pombal, a autarquia está adquirindo equipamentos destinados à unidade para 
beneficiamento de leite,  através de procedimento licitatório,  na modalidade de pregão 
presencial nº 13/2011, que, até o encerramento dos trabalhos de campo desta inspeção, 
aguardava homologação.

Outro  fato  que  ilustra  a  falta  de  critérios  objetivos  e  de  articulação  da  Sudic  para 
responder por ações de tal natureza ocorreu em relação ao galpão a ser construído no 
município de Jacobina.  Em 31/08/2008, o prefeito do município solicitou a implantação de 
uma pequena fábrica de processamento de alho. Em 18/02/2008, após visita in loco, um 
arquiteto  da  autarquia  informou  que,  próximo  à  área  indicada,  existia  um  galpão 
desocupado, pertencente à Secretaria Estadual de Agricultura que poderia, após  reforma, 
atender ao pretendido, o que não ocorreu, tendo a Sudic construído novo galpão.

Mediante Solicitação nº 04/20011, de 31/11/2011, a auditoria requereu esclarecimentos 
quanto ao não aproveitamento do citado galpão, como sugerido pelo técnico, já que se 
tratava de imóvel  pertencente ao Estado e sua destinação possuía vinculação com a 
Secretaria  da  Agricultura.  Entretanto,  não  houve  esclarecimentos  até  o  término  dos 
trabalhos em campo.

4.1 – Assinatura de Termos Aditivos após os Prazos de Execução dos Contratos

Aliados aos assuntos comentados no item anterior, outros fatores denotam deficiências de 
controle em relação à execução dos contratos celebrados para construção dos galpões.

A auditoria verificou, por exemplo, que foram assinados aditivos de prorrogação de prazo 
dos contratos nº 14/2007 e 41/2008, destinados à construção de galpões da Indústria 
Cidadã  nos  municípios  de  Caldeirão  Grande  e  Pedrão,  após  o  término  do  prazo  de 
execução, cujo início, conforme estabelecido na cláusula sexta do instrumento contratual, 
seria a partir da data da Ordem de Serviço, como demonstrado a seguir:
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Quadro 03 - Aditivos Formalizados Após o Prazo de Execução

Contrato Aditivo

Nº Prazo de Vigência Data da Ordem de Serviço Nº Data Assinatura Prazo de Vigência

14/2007 120 dias 07/08/2007 1º Aditivo 27/12/2007 45 dias

41/2008 150 dias 26/08/2008
1º Aditivo 23/01/2009 60 dias

2º Aditivo 23/04/2009 60dias
 Fonte: Contratos, OS e Aditivos 

Esta  situação  contraria  o  disposto  no  art.  142  da  Lei  Estadual  n  9.433/2005,  que 
determina:

Art. 142 - Qualquer prorrogação deverá ser solicitada ainda no prazo de vigência 
do  contrato,  com justificativa  escrita  e  previamente  autorizada  pela  autoridade 
competente para celebrar o ajuste.

4.2 – Atrasos nos Prazos de Execução das Obras

Nos  contratos  analisados  verificou-se  que  os  prazos  estipulados  dificilmente  foram 
obedecidos,  ocorrendo  prorrogações  que  extrapolaram  limites  aceitáveis.  O  quadro 
seguinte demonstra a situação de alguns deles:

Quadro 04 – Demonstrativo da Situação dos Contratos

Contrato nº Data da OS Município
Prazo /Dias Contrato nº

Execução Prorrogação

14/2007 20/11/2007 Caldeirão Grande 120 210

27/2007 09/11/2007 Jussara 120 60

30/2007 26/11/2007 Central 120 105

34/2007 20/11/2007 Nilo Peçanha 120 210

36/2007 29/11/2007 Ourolândia 120 120

40/2007 23/11/2007 Iaçu 120 90

42/2007 30/11/2007 Piritiba 120 120

53/2007 14/01/2008 Teolândia 120 210

41/2008 20/08/2008 Pedrão 150 375
Fonte: Contratos e Aditivos.

Os prazos estipulados para execução dos serviços de engenharia,  estabelecidos pela 
Sudic no edital, não foram obedecidos, necessitando sempre de aditivos de prorrogação 
de prazo que, na sua maioria, estão sem as devidas motivações, limitando-se a informar 
que  seriam  para  dar  “continuidade  e  finalização  do  empreendimento”.  Em  outras 
situações as prorrogações são justificadas pela influência dos atrasos de pagamentos 
pela autarquia. Esta situação foi objeto de comentários em relatórios de auditorias das 
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prestações  de  contas  dos  exercícios  de  2009  e  2010,  que  apontaram,  inclusive, 
onerações nos valores contratados em função de tais atrasos.

4.3  –  Continuidade  das  Ações  do  Programa  sem  Ajustamento  das  Situações 
Pendentes 

Apesar de todas as irregularidades já comentadas, com a maioria dos galpões com suas 
atividades paralisadas, sem definição de gestor e/ou funcionando com outra destinação e 
gestão  transferida  sem  autorização  da  Sudic,  a  autarquia  continua  construindo  e 
recuperando os galpões e adquirindo equipamentos, realizando despesas no âmbito do 
Programa Indústria Cidadã, conforme demonstrado na sequência.

Tabela 03 – Licitações Realizadas para Indústria Cidadã em 2010 e 2011

Município Processo Licitatório Objeto Valor Data da 
Homologação

Tapiramutá Tomada de Preço nº 01/10 Recuperação e complementação de obras 
e serviços do galpão da Indústria Cidadã 392.557,86 07/04/2010

Wanderley Tomada de Preço nº 02/10 Recuperação e complementação de obras 
e serviços do galpão da Indústria Cidadã 266.314,04 27/01/2010

Boa Nova Tomada de Preço nº 03/10 Recuperação e complementação de obras 
e serviços do galpão da Indústria Cidadã 224.617,09 28/01/2010

Itapetinga Tomada de Preço nº 04/10 Recuperação e complementação de obras 
e serviços do galpão da Indústria Cidadã 371.832,61 30/06/2010

Pedrão Tomada de Preço nº 06/10 Recuperação e complementação de obras 
e serviços do galpão da Indústria Cidadã 271.686,36 14/07/2010

Itiúba Pregão Presencial nº 10/10 Aquisição de máquinas e equipamentos 96.900,00 04/11/2010

Simões Filho Tomada de Preço nº 07/10 Construção  do  galpão  multifuncional  da 
Indústria Cidadã Recurso

Itapetinga Pregão Presencial nº 16/10 Aquisição de máquinas e equipamentos 86.600,00 06/12/2010

Serrinha Tomada  de  Preço  nº 
03/2011

Construção  do  galpão  multifuncional  da 
Indústria Cidadã 816.611,38 18/10/2011

Jacobina Pregão Presencial  nº 03/11 Aquisição de equipamentos da unidade de 
beneficiamento de alho 71.800,00 17/02/2011

Itapetinga Pregão Presencial nº 06/11 Aquisição de equipamentos 14.480,00 18/04/2011

Piritiba Pregão Presencial nº 07/11 Aquisição  e  instalação  de  equipamentos 
unidade de beneficiamento de leite 171.800,00 31/05/2011

Brumado Pregão Presencial nº 07/11 Aquisição  de  equipamentos  para  o 
trabalho com cerâmica artesanal 65.000,00 29/03/2011

Pedrão Pregão Presencial nº 09/11 Aquisição  e  instalação  de  equipamentos 
unidade de beneficiamento de leite 184.000,00 05/07/2011

Ribeira do 
Pombal

Pregão Presencial nº 12/11 Aquisição  e  instalação  de  equipamentos 
unidade de beneficiamento de leite 182.500,00 Falta homologar

Fonte: Demonstrativo de Licitações Sudic 2010 e 2011
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4.3.1 – Aquisição de Bens Móveis sem Amparo Legal

Embora o termo de compromisso não defina a responsabilidade pelas aquisições dos 
equipamentos necessários à implementação das atividades industriais e limite a atuação 
da  Sudic  à  construção  do  galpão,  a  entidade  vem  adquirindo  alguns  equipamentos 
através do projeto 3095 (Apoio à Organização de Arranjos Produtivos Locais), além de 
matérias-primas. 

A  tabela  seguinte  demonstra  a  destinação  dos  bens  adquiridos  e  os  beneficiários, 
conforme informação prestada pela entidade mediante o Ofício nº 07/2011 – GAB.

Tabela 04 – Equipamentos Adquiridos pela Sudic

                                                                                                                                          Em  R$

Município Gestor Destinação Pregão 
Presencial nº Valor

Itapetinga Associação  da  União  das 
Costureiras Confecção 16/2010

06/2011

86.600,00
13.560,00

100.160,00

Itiúba Associação  das  Esposas  dos 
Produtores Rurais

Confecção  e  produção  de 
tijolos ecológicos

10/2010
12/2011

96.900,00
92.999,00

189.899,00

Jacobina Associação  dos  Alhicultores  da 
Caatinga do Moura e Taquarendi Beneficiamento de alho 03/2011 71.800,00

Prefeitura  de 
Brumado

Fundação  de  Assistência  e 
Desenvolvimento   Social  de 
Brumado

Artesanato  mineral  e 
cerâmico 15/2010

14.202,00
65.000,00
79.202,00

Piritiba Associação  dos  Produtores  de 
Leite  da  Chapada  Diamantina  - 
Prefeitura de Piritiba 

Beneficiamento de leite 07/2011 171.800,00

Pedrão Cooperativa  Agropecuária  de 
Pedrão Beneficiamento de leite 09/2011 184.000,00

Jussara Associação  de  Criadores  de 
Caprinos e Ovinos de Jussara - Ba

Beneficiamento de peles de 
caprinos e ovinos - Curtume 17/2010 43.800,00

Total 840.661,00
Fonte: Oficios nºs 78 – Astec e 07/2011 – GAB – Sudic.

Em reunião ocorrida na sede da autarquia, a auditoria foi informada que muitas unidades 
industriais  encontravam-se  inativas  por  ausência  de  recursos  para  aquisição  dos 
equipamentos  e/ou  matéria-prima.  A Sudic,  buscando  viabilizar  os  empreendimentos, 
optou por comprar os bens necessários e repassá-los às entidades. Entretanto, conforme 
dito anteriormente, tal procedimento não se encontrava previsto nos acordos assinados, 
não se constituindo,  portanto,  em obrigação da autarquia estadual.  Mais do quê isto, 
demonstra que as entidades escolhidas para gerir  os empreendimentos não detinham 
condições  para  tal,  bem  como  que  a  própria  Sudic  falhou  ao  não  dimensionar 
adequadamente os investimentos necessários à consecução dos objetivos propostos.
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4.4  –  Divergência  nas  Informações  Prestadas  pela  Sudic  com  Relação  aos 
Equipamentos

Além dos sete galpões que receberam equipamentos da autarquia, conforme Oficio nº 78 
– Astec, a auditoria verificou, com base no demonstrativo da Comissão de Licitação, que 
estão  sendo  adquiridos  equipamentos  para  o  beneficiamento  de  leite  destinados  ao 
município de Ribeira do Pombal, através do pregão presencial nº 13/2011 – processo nº 
11051100013515, sendo vencedora do certame a empresa Comercial Osasco Ltda., no 
valor  de  R$182.500,00,  o  qual,  durante  a  auditoria,  havia  sido  encaminhado  para 
homologação.

Ademais,  a  autarquia,  no  citado  oficio,  informou  também  que  foram  adquiridos 
equipamentos para os galpões de Ourolândia,  no valor de R$122.000,00 (Contrato nº 
12/2009) e Teixeira de Freitas, cujo processo de licitação encontrava-se em tramitação.

A auditoria, contudo, verificou que não consta do relatório das licitações concluídas e em 
andamento do exercício de 2011 o processo de licitação de equipamentos para a Indústria 
Cidadã de Teixeira de Freitas.

4.5 – Galpões da “Indústria Cidadã” não Incorporados ao Patrimônio da Sudic

Evidenciou-se  que  a maioria  dos  municípios  ou  entidades  transferiram para  a  Sudic, 
mediante escritura pública de doação, os terrenos onde seriam construídos os galpões 
destinados ao Programa, exceto Jequié, Muritiba e Vitória da Conquista, cujos terrenos já 
eram de propriedade da Sudic, embora os acordos firmados determinassem que as áreas 
deveriam pertencer ao beneficiário e serem doadas à autarquia. 

De acordo com os esclarecimentos prestados pela autarquia, relativamente ao município 
de Jequié, o galpão foi construído no Distrito Industrial, onde quase a totalidade da área 
que a Sudic reservava à expansão foi ocupada por uma comunidade hoje consolidada 
como o bairro de Vila Esperança, cuja extensão se inicia fora do distrito e invade cerca de 
520m² da área da entidade. Desta forma, visando aproveitar o espaço remanescente, 
optou-se  por  construir,  ali,  a  unidade  industrial,  que  está  servindo,  também,  aos 
moradores da mencionada comunidade.

Com relação aos municípios de Muritiba e Vitória da Conquista, não se identificou nos 
processos motivações que justificassem o benefício.

A escritura pública de doação do município de Itambé, conforme Ofício nº 11/2011 – GAB 
da Sudic,  não  foi  localizada.  Consta  do  processo a  Lei  nº  010/2007,  de  12/06/2007, 
autorizando o poder executivo municipal a doar área de 2.700 m²  para a Sudic , área 
esta que  foi  desapropriada pelo município conforme certidão passada em cartório de 
registro de imóveis e auto de imissão de posse.
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Considerando que as escrituras de doação foram registradas em cartório, requereu-se 
esclarecimentos quanto à não incorporação dos bens ao patrimônio da autarquia,  por 
meio das Solicitações nºs 04 e 05, de 31/10 e 07/11/2011, respectivamente, reiteradas 
pela de nº 06, de 09/11/2011. Em resposta, a Sudic informou, mediante Oficio nº 13 – 
GAB, de 24/11/2011, que:

Até  o  momento,  os  galpões  das  Indústrias  Cidadãs  não  se  encontram 
incorporados ao patrimônio da SUDIC, porém já estão cadastrados na Gerência de 
Contabilidade,  através  do  SICOF  –  Sistema  de  Informações  Contábeis  e 
Financeira, como obras em andamento. A Autarquia envidará esforços no sentido 
de providenciar a averbação dos imóveis, objetivando a transferência dos mesmos 
para a conta de edificações e posterior registro no SIMOV – Sistema de Controle 
dos Bens Imóveis.

Vale ressaltar que a maioria dos galpões foi construída entre 2007 e 2008, com prazos de 
execução variando de 120 a 150 dias. Mesmo levando em consideração as prorrogações 
de prazo, as obras foram concluídas até o final do exercício de 2008, sendo que alguns 
poucos necessitaram de novas obras para a sua conclusão. 

Verifica-se, portanto, que as construções têm, no mínimo, dois anos de erigidas, tempo 
considerável para que a Sudic pudesse providenciar as devidas incorporações dos bens.

5 – Resultado da Visita aos Galpões da Indústria Cidadã

5.1 - Ausência de Estudo de Viabilidade para a Destinação da Atividade do “Galpão 
da Indústria Cidadã”

Conforme  comentado  neste  relatório,  a  auditoria  não  identificou,  nos  processos  e 
documentos  fornecidos  pela  autarquia,  qualquer  análise  prévia  acerca  das 
potencialidades de cada município pleiteante do galpão industrial, fosse ela encaminhada 
pela associação ou município interessado, desenvolvida pela Sudic ou por ela solicitada, 
o mesmo ocorrendo em relação à capacidade de gestão da entidade escolhida como 
responsável  pelo  empreendimento.  Além  disso,  não  se  observou,  também,  um 
planejamento das construções dos galpões, visto que estes, por serem “modelo padrão”, 
não  se  adaptaram  às  diversas  atividades  às  quais  se  destinariam,  o  que  causou  a 
necessidade de reparos e obras de adaptação que oneraram as construções em até o 
dobro do valor inicialmente previsto. Como se observará a partir dos relatos das visitas 
aos galpões, que ocorreram de 24/10 a 11/11/2011, as consequências foram desde as 
inaptidões dos locais para as atividades propostas até a incapacidade dos gestores em 
manter e administrar o empreendimento.
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5.1.1 - Galpão da “Indústria Cidadã “de Iaçu

Segundo a cláusula segunda do Contrato de Cessão Gratuita de Uso, celebrado entre a 
Sudic  e  a  Prefeitura  de  Iaçu,  “a  Cessionária  destinará  o  imóvel,  exclusivamente,  às 
atividades de beneficiamento, distribuição e comercialização de frutas, sendo-lhe vedada 
outra destinação, sob pena de rescisão imediata da presente Cessão, a critério exclusivo 
da Cedente”.

No  entanto,  constatou-se  que  se  encontra  instalada  no  galpão  a  Associação  dos 
Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Iaçu, para quem o espaço foi cedido 
pela  prefeitura  pelo  período  de  5  anos.  Segundo  se  apurou,  a  Associação  está 
aguardando  a  liberação  dos  equipamentos,  já  requeridos  à  SICM  pela  Prefeitura 
Municipal de Iaçu, através do Ofício nº 109/2011.

Confirmando a ausência de estudo sobre as potencialidades locais, ou a deficiência do 
diagnóstico, a auditoria foi informada pelo presidente da Associação de que a produção 
de frutas do município resume-se a umbu e manga, cuja safra anual não justificaria um 
investimento nesta área. Este teria sido o motivo da mudança de atividade, motivada pela 
existência de catadores de lixo no município, que vivem desta profissão e vêm sendo 
explorados por terceiros que residem em outros municípios,  pagando-lhes R$5,00 por 
semana. A associação está constituída por 35 catadores cadastrados e 90 providenciando 
documentação, que serão beneficiados por este Programa através da comercialização do 
polímero de plástico, que é o produto final da reciclagem. 

5.1.2 - Galpão da “Indústria Cidadã “de Tapiramutá

Conforme contrato de cessão de uso gratuito firmado com o município de Tapiramutá, a 
atividade do galpão foi destinada à produção e comercialização de produtos oriundos da 
agroindústria e agricultura familiar. Consoante as potencialidades do município o galpão, 
composto de duas unidades, foi destinado ao beneficiamento de leite e couro. Constatou-
se  que,  para  o  processamento  de  couro  o  projeto  foi  vetado pela  vigilância  sanitária 
devido à  incompatibilidade da operacionalização conjunta  com o leite,  o  que gerou a 
situação atual de inatividade, aguardando decisão quanto à sua destinação. Por sua vez, 
a unidade relativa ao leite está dependendo da conclusão da reforma e aquisição dos 
equipamentos.  As  fotografias  seguintes  demonstram  a  situação  da  unidade  de 
Tapiramutá.
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 Foto 01 -Fachada da unidade industrial                       Foto 02 -  Pisos e paredes readequadados

                                                               Foto 03 - Instalações Externas                             

5.2 - Galpões Inoperantes por Falta de Administração e de Equipamentos

5.2.1 - Galpão “Indústria Cidadã” de Jacobina I 
 
Visando agregar  valor  à  produção  de alho  da  região  de  Jacobina,  estimada em 600 
toneladas  ao  ano,  a  Sudic  construiu  um  galpão  do  programa  Indústria  Cidadã,  na 
localidade  de  Caatinga  do  Moura,  visando  ao  beneficiamento  e  comercialização  do 
produto.  Conforme  anteriormente  mencionado,  em  visita  ao  município,  técnico  da 
autarquia  informou  que,  próximo  da  área  indicada,  existia  um  galpão  desocupado, 
pertencente  à  Secretaria  Estadual  de  Agricultura  que  poderia,  após  ser  reformado, 
atender ao pretendido pela administração local, o que não ocorreu, tendo a Sudic optado 
por construir novo galpão.
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O Termo de Compromisso foi firmado em 17/04/2008 com a Associação dos Alhicultores 
de Caatinga do Moura e Taquarendi, entidade que, atualmente, dispõe de 40 associados. 
Até a data da realização desta inspeção, a unidade não estava em funcionamento, o que 
teria ocorrido em função de a associação não dispor de recursos financeiros para adquirir 
os equipamentos necessários. Somente em 2011 a unidade conseguiu os mencionados 
equipamentos, mesmo assim adquiridos pela autarquia estadual, os quais estavam sendo 
entregues no período da visita da auditoria ao local, conforme fotos a seguir:

  

Fotos 04 e 05 -  Equipamentos para processamento de alho embalados

5.2.2 - Galpão “Indústria Cidadã” de Iaçu

Conforme comentado no item 5.1.1, a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis 
do  Município  de  Iaçu  pretende  administrar  o  galpão,  porém  alterando  a  destinação 
inicialmente prevista  para a de reciclagem. A auditoria verificou grande quantidade de 
matéria-prima no local (garrafas plásticas) trazida pelos associados (catadores de lixo da 
região).  Foi  apurado  que  a  associação  solicitou  à  autarquia  equipamentos  para  a 
indústria, bem como o distrato com a Prefeitura Municipal de Iaçu e celebração do Termo 
de Compromisso e Contrato de Concessão de Uso Gratuito.

Foto 06 – Matéria  prima no galpão Indústria Cidadã  - Município de Iaçu
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5.2.3 - Galpão “Indústria Cidadã” de Ribeira do Pombal

Visando ao fortalecimento da cadeia produtiva do leite na região de Ribeira do Pombal, a 
Sudic  implantou  uma unidade  da  Indústria  Cidadã no  município,  estimando  produção 
diária  de  4000  litros  de  leite  que,  atualmente,  são  vendidos  in  natura às  indústrias 
instaladas no estado de Sergipe.

O objetivo seria processar o leite para obter manteiga, queijo e iogurte e, desta forma, 
agregar valor à produção e aumentar a quantidade de emprego e renda para o município.

Entretanto, mais uma vez a auditoria evidenciou a ausência de planejamento nas ações 
do programa, tendo em vista que o galpão encontra-se inativo em virtude da não definição 
do gestor e do responsável pela aquisição dos equipamentos. Segundo informação da 
Sudic, através do Ofício nº 07/11, existe uma proposta da Cooperativa dos Produtores de 
Leite   e  um projeto  realizado por  técnico  da  autarquia  para  adaptação do galpão às 
normas da Adab. Tal projeto já estaria aprovado pela agência e em fase de orçamento. 

5.2.4 - Galpão “Indústria Cidadã” de Jequié

Conforme o Contrato de Concessão Gratuita de Uso firmado entre a Sudic e a Associação 
das Donas de Casa do Estado da Bahia (ADCB) de Jequié, o galpão seria destinado para 
atividades  de  produção,  comercialização  e  distribuição  de  produtos  de  artesanato  e 
confecção.  No  entanto,  verificou-se  que,  por  falta  de  equipamentos,  já  solicitados  à 
Fundação  Banco  do  Brasil,  essas  atividades  não  vêm  sendo  desenvolvidas  pela 
Associação. 

A auditoria foi informada no local que já se encontra pronto um projeto, denominado de 
“Costura Cidadã”  -  Formação de Unidade Produtiva de Confecção, que envolverá 80 
mulheres vulnerabilizadas e sem qualificação profissional, sendo que 40 dessas mulheres 
seriam internas nas Unidades Prisionais do município de Jequié. 

A Associação, constituída desde 2004, vem realizando no galpão trabalhos sociais como 
palestras  e  cursos  artesanais  em  parceria  com  a  Secretaria  Municipal  de 
Desenvolvimento Social e de eletricista predial  com a Coelba. Desenvolve, também, o 
Projeto  Cisterna,  em convênio  com o  Ministério  do  Desenvolvimento  Social,  que tem 
como meta a construção de 1.170 cisternas nos municípios da região.

5.2.5 - Galpão “Indústria Cidadã” de Teolândia

Verificou-se  que  a  prefeitura  de  Teolândia  permanece,  desde  2009,  com  o  galpão 
inoperante, utilizando-o como depósito de mobiliário escolar e bancos de igreja, situação 
demonstrada na foto a seguir: 
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Foto 07 – Bancos de igreja e mobiliário escolar
 estocados no galpão de Teolândia

Constatou-se,  ainda,  que  a  administração  municipal  construiu,  também,  uma  área 
coberta,  anexa ao galpão, para atender às suas necessidades de armazenamento de 
materiais.

Foto 08 – Ampliação do galpão para servir de 
depósito da Prefeitura de Teolândia

De acordo com o contrato de cessão gratuita de uso, o galpão foi cedido à prefeitura de 
Teolândia com a finalidade de produzir  e comercializar fibras, sendo-lhe vedada outra 
destinação sob pena de rescisão imediata da cessão, a critério exclusivo da Cedente, 
conforme determinado na cláusula segunda “DA FINALIDADE”.

O Secretário de Administração da prefeitura informou que o galpão terá como gestora a 
Associação Beneficiente Teolandense, que prestará serviços à empresa Box Palmilhas do 
Nordeste que confeccionam palmilhas para tênis, o que beneficiaria mais ou menos 100 
associados.  Informou,  ainda,  que  os  equipamentos  seriam  fornecidos  pela  referida 
empresa e, para início das atividades, aguarda-se a regularização, por parte da Sudic, no 
que  tange  ao  distrato  com  a  prefeitura  de  Teolândia  e  a  assinatura  de  Termo  de 
Compromisso e de Contrato de Concessão com a referida Associação.
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5.2.6 - Galpão “Indústria Cidadã” de Caldeirão Grande

Conforme relatado no item 2.1, a  auditoria  obteve informações junto  à  administração 
municipal  de  Caldeirão  Grande  de  que  o  município  teria  repassado, por  Termo  de 
Comodato, a gestão do galpão para a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade 
de São Miguel que, por sua vez, repassou-a para uma empresa denominada de Tangará, 
que  colocou  suas  máquinas  e  equipamentos  no  citado  galpão  e  dele  usufruiu  por 
aproximadamente  dois  anos,  promovendo  a  extração  do  óleo  do  ouricuri,  com  as 
despesas  de  água  e  energia  pagas  pela  prefeitura.  Informou-se,  ainda,  que  os 
extrativistas estariam sendo explorados pela empresa particular, o que teria motivado a 
retirada do apoio municipal,  estando o galpão inoperante e sem equipamentos, desde 
então, conforme foto a seguir: 

Foto 09 -  Galpão desativado

A prefeitura local firmou parceria com o Instituto Federal da Bahia (IFBA), que incentivou a 
criação de uma associação e uma cooperativa específicas para o extrativismo do licuri, 
denominada Cooperativa dos Colhedores e Beneficiadores do Licuri – Cooperlic, tendo os 
seus associados participado de cursos sobre: cooperativismo e associativismo, fabrico de 
barras  de  cereais  do  licuri,  amêndoa  caramelizada,  amêndoa  salgada,  óleo  de 
massagem, bombom com chocolate dentre outros. Segundo a administração, isto seria 
brevemente produzido na Indústria Cidadã e inserido na merenda escolar do município.
 
5.2.7 - Galpão “Indústria Cidadã” de Central

Em  visita  à  unidade  construída  para  implantação  de  fábrica  de  costura  e  bordados, 
constatou-se que parte do galpão foi  equipado com máquinas e outros equipamentos 
com recursos  do  convênio  nº  602330,  firmado  em 20/12/2007,  entre  o  município  de 
Central e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, no valor de R$250.000,00, entretanto, 
até a visita da auditoria, não haviam sido iniciadas as operações.
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Os equipamentos encontram-se armazenados no galpão, cujo telhado está danificado, 
com  partes  descobertas,  expondo  os  materiais  às  intempéries.  Desta  forma,  os 
equipamentos estão estocados de forma precária, conforme fotos a seguir:

Foto 10 – Armazenamento precário dos equipamentos                Foto 11 – Telhado do galpão descoberto

Verificou-se ainda, que parte do galpão vem sendo utilizada como sala de aula, conforme 
demonstra a foto a seguir: 

Foto 12 – Galpão servindo como sala de aula

5.2.8 - Galpão “Indústria Cidadã” de Piritiba

A Sudic firmou o contrato de concessão gratuita de uso com a Associação dos Produtores 
de Leite da Chapada Diamantina, em 18/08/2009, destinando o galpão para a atividade 
de beneficiamento do leite. Entretanto, a unidade encontra-se inativa, aguardando a Sudic 
realizar adaptações às normas da Adab e adquirir os equipamentos necessários ao seu 
funcionamento.
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Foto 13 -  Galpão Desativado - Piritiba

A auditoria,  com base nas informações até  aqui  expostas,  conclui  que tanto  a  Sudic 
quanto  as  cooperativas/associações/municípios  vêm descumprindo suas obrigações e, 
portanto, infringindo os Termos de Compromisso nºs 01/2007, 02/2007, 03/2007, 06/2007, 
11/2007, 12/2007, 15/2007 e 06/2008, firmados com os municípios de Caldeirão Grande, 
Piritiba,  Tapiramutá,  Jequié,  Iaçu,  Central,  Teolândia  e  Ribeira  do  Pombal, 
respectivamente, cláusula segunda, alíneas “c” e “h”, que determinam:

c) Exercer a fiscalização e acompanhamento do objeto deste Termo, através de 
uma Comissão de Fiscalização constituída para este fim;

h) Administrar e conservar o imóvel a ser cedido pela SUDIC, da melhor forma 
possível,  visando atender à sua finalidade,  que é a implantação do “Programa 
Indústria Cidadã”.

Registre-se que a a fiscalização e o acompanhamento previstos nos acordos celebrados 
não ocorrem, tampouco foi constituída a comissão de fiscalização que deveria realizá-los.

5.3 – Utilização de Galpões em Atividade Diversa do Contrato

5.3.1 - Galpão “Indústria Cidadã” de Livramento de Nossa Senhora

Conforme  cláusula  segunda  do  contrato  de  cessão  firmado  com  a  Prefeitura  de 
Livramento de Nossa Senhora, o galpão destinar-se-ia à implantação de unidade para 
beneficiamento de frutas, porém, a auditoria constatou, in loco, que o imóvel vem sendo 
utilizado  pela  prefeitura  para  realização  de  cursos  de  manicure,  capoeira  e  eventos 
sociais, conforme fotos a seguir demonstradas:
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Fotos nºs 14 e 15 – Espaço utilizado para treinamentos e eventos sociais

Segundo relato do responsável pelo galpão, o programa foi implantado no bairro Bento 
Gama,  em virtude do baixo  poder  aquisitivo  dos seus habitantes  e  do  alto  índice de 
periculosidade. Entretanto, apesar do investimento realizado pelo Estado em 2008, até o 
momento a unidade encontra-se desativada por  falta  de gestor  e  equipamentos.  Vale 
ressaltar que este município é o maior exportador de manga e maracujá do estado da 
Bahia,  o que, teoricamente, justificaria a escolha da atividade para a qual o galpão teria 
sido destinado. 

5.3.2 - Galpão “Indústria Cidadã” de Muritiba

Conforme já comentado neste relatório, no galpão localizado no município de Muritiba 
encontra-se  instalada  uma  unidade  da  empresa  privada  Dal  Ponte, desenvolvendo 
atividade destinada à costura de acessórios para tênis, com produção diária de 1.600 
pares, que são cortados na fábrica, sediada no município de Santo Antônio de Jesus, e 
remetidos diariamente para serem costurados em Muritiba. 

Entretanto, o contrato de Cessão Gratuita de Uso sob nº 030/2008, Cláusula Segunda – 
da  Finalidade,  determina  que  cessionário  destinaria  o  imóvel,  exclusivamente,  às 
atividades de beneficiamento do couro para a indústria calçadista, sendo-lhe vedada outra 
destinação, sob pena de rescisão imediata da Cessão, a critério exclusivo da Cedente.

Este  procedimento  demonstra  que  não  foi  realizado  um  estudo  na  identificação  das 
potencialidades produtivas do município, que viria a respaldar a finalidade definida em 
contrato.

5.4 -  Cobrança pela Utilização dos Equipamentos

O Distrito de Tracupá, situado no município de Tucano, possui uma tradição de mais de 
cem anos na produção de artefatos de couro,  contando atualmente com 280 oficinas 
instaladas  nas  residências  dos  habitantes,  onde  são  desenvolvidas  as  atividades  de 
confecção e comercialização desses produtos. 
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Visando ao fortalecimento desta cadeia produtiva, a Sudic implantou o programa Indústria 
Cidadã,  tendo  assinado  o  Contrato  de  Cessão  de  Uso  Gratuito  n°  028/2009  com  a 
Prefeitura  de  Tucano,  a  qual  cedeu  o  galpão  construído  pela  autarquia  estadual  à 
Associação de Integração Comunitária de Tracupá (AICT Couro).

Porém, a auditoria  constatou,  em visita  ao local,  que as instalações do galpão estão 
sendo utilizadas, exclusivamente, pelas famílias não associadas, as quais não dispõem 
do  equipamento  de  preparo  do  couro  (balancim),  pagando  à  associação  o  valor  de 
R$5,00, por hora, para utilização deste equipamento. 

Fotos nº 16 e 17 – Oficinas Particulares Instaladas em Locais Diversos

José  Eduardo  Sabo  Nunes,  em  sua  obra  Fundações,  Associações  e  Entidades  de 
Interesse Social ( 2006, p 62), pontua que: “a associação congrega serviços, atividades e 
conhecimentos em prol de um mesmo ideal, objetivando a consecução de determinado 
fim, com ou sem capital e sem intuitos lucrativos” (…) grifo nosso.

Esta prática contraria os postulados básicos das ações do programa, que pretendia adotar 
o associativismo como modelo para gestão das indústrias, sendo vedada a utilização das 
instalações e equipamentos como negócio privado.  Como se pode observar, este caso 
não  é  único  e  corrobora  as  conclusões  da  auditoria  no  sentido  da  ausência  de 
acompanhamento e do controle da Sudic quanto aos rumos dos empreendimentos nos 
quais despendeu recursos públicos e continua a investí-los. 

5.5. – Instalações Físicas Precárias Necessitando de Reparos

5.5.1 - Galpão “Indústria Cidadã” de Iaçu

Além do exposto no item 5.1.1, a visita ao galpão do município de Iaçu revelou que, desde 
a  sua  entrega  à  Prefeitura,  em 01/07/2008,  até  a  data  da  cessão à  Associação  dos 
Catadores  de  Materiais  Recicláveis,  em  03/10/2010,  a  edificação  esteve  inoperante, 
sofrendo depredação por vândalos.
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A auditoria constatou que o local se encontra sem a fiação das instalações elétricas, com 
vidros quebrados, paredes rachadas, carecendo de reparos e adaptações para atender às 
necessidades da atividade que será desenvolvida. 

Ressalte-se que a recuperação será realizada pela Associação,  tendo sido verificado, 
inclusive, que já se encontram no local materiais elétricos cedidos pela prefeitura. 

De  acordo  com  o  presidente  da  associação,  só  serão  iniciados  os  trabalhos  de 
recuperação  do  prédio  após  o  recebimento  dos  equipamentos  que,  segundo  relatou, 
seriam  adquiridos  pela  Sudic.  Conforme  apurado,  a  segurança  do  galpão  tem  sido 
realizada por um associado, que reside nas proximidades.

5.5.2 -  Galpão “Indústria Cidadã” de Jequié

Conforme a auditoria constatou, o local necessita de reparos gerais no sistema elétrico, 
restauração da calçada frontal, que está cedendo e do telhado metálico, que se encontra 
com algumas placas soltas, ocasionando infiltração de água da chuva nas colunas por 
onde passa a calha central.  A gestora do local,  a Associação das Donas de Casa do 
Estado da Bahia (ADCB), informou que solicitou à Sudic, através dos ofícios nºs 018 e 
025,  de  21/02/2011  e  09/08/2011,  respectivamente,  reparos  na  estrutura  do  prédio  e 
requisitou a construção de uma divisória de blocos para abrigar um espaço multidisciplinar 
destinado  à  realização  de  cursos  de  informática,  que  contará  com  a  parceria  da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). A auditoria reitera que intervenções 
desta natureza não foram acordadas pela Sudic nos termos celebrados, tampouco foram 
objeto de novos ajustes entre os envolvidos, de forma que tais aquisições deveriam estar 
atreladas a estratégias outras que possibilitassem garantir a adesão de novos parceiros, 
inclusive atribuindo ao poder público municipal participação mais efetiva, sob pena de a 
autarquia  estadual  realizar  gastos  de  recursos  públicos  sem o  correspondente  efeito 
social desejado.

5.5.3 - Galpão “Indústria Cidadã” de Jacobina II 

O segundo galpão construído no município, denominado de Jacobina II, destinava-se à 
indústria  da  seleção  e  prensagem de  material  plástico  e  papelão –  reciclagem,  cujo 
gestor, ainda não definido, seria a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de 
Jacobina. 

Verificou-se que, apesar de o galpão ter sido construído na área do aterro sanitário da 
cidade de Jacobina, encontra-se sem estoque de matéria-prima (garrafas plásticas) para 
a reciclagem, à espera da entrega de equipamentos e da definição da entidade gestora. A 
Sudic informou que o termo de concessão seria assinado em outubro de 2011, o que não 
havia ocorrido até o término dos trabalhos de campo desta inspeção. 
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Conforme  a  auditoria  constatou,  a  edificação sofre  com  os  ataques  de  vândalos, 
encontrando-se  depredada  e  necessitando  de  reparos  e  adaptações  para  atender  às 
necessidades da atividade a ser desenvolvida, conforme demonstram as fotos a seguir:

Fotos 18 e 19 -  Situação precária da estrutura interna

5.6 – Galpões Necessitando de Adaptações e Ampliação em suas Instalações Físicas

A auditoria verificou que a Sudic, ao construir os galpões, utilizou um “modelo padrão”, 
sem se preocupar com as atividades que seriam desenvolvidas pelos gestores, sendo 
este  um  dos  motivos  pelos  quais  encontrou-se  diversas  instalações  inativas,  com 
estruturas necessitando de adaptações, algumas orientadas por órgãos governamentais 
(Adab e Inema), para iniciar o seu funcionamento.

Os principais efeitos de tal deficiência no planejamento, aliada às outras situações que já 
foram comentadas no decorrer deste relatório, foram elevação de custo para o Estado, 
desmotivação e desmobilização do público-alvo e atraso no início das atividades, como 
demonstrado nos itens adiante.

5.6.1 – Galpão “Indústria Cidadã” de Itambé

O  galpão  da  “Indústria  Cidadã”  de  Itambé,  cuja  destinação  seria  para  produção  e 
comercialização de artesanato mineral, encontra-se atualmente em fase de treinamento 
dos associados (artesãos) e necessita de ampliação para atender à confecção de joias, 
tendo em vista que, as máquinas utilizadas para este segmento, não podem funcionar no 
mesmo espaço em que são desenvolvidas outras atividades.
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Foto 20 - Artesãos em treinamento no galpão de Itambé

As  instalações  apresentam  paredes  com  rachaduras,  necessitando  de  reparos,  que 
devem ser providenciados pela cessionária, conforme determina o Contrato de Cessão 
Gratuita de Uso, Cláusula Terceira- Obrigação das Partes.

Foto 21 – Paredes apresentando rachaduras em sua estrutura

5.6.2 – Galpão “Indústria Cidadã” de Pedrão

As instalações construídas pela Sudic obedeceram a um padrão único, não considerando 
a  destinação  consoante  um  estudo  das  potencialidades  produtivas  identificadas  na 
localidade. 

Desta forma,  nesta  unidade,  destinada ao beneficiamento  do  leite,  foram necessárias 
intervenções para adequação às exigências da vigilância sanitária.
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Ressalte-se que a cooperativa gestora do empreendimento já possuía instruções da Adab 
desde  agosto  de  2005,  muito  antes  da  construção  do  galpão.  O  órgão  de  defesa 
Agropecuária  produziu  um  documento  intitulado  “Orientações  para  Construção  do 
Estabelecimento”,  documento este desconsiderado pela Sudic,  que construiu o galpão 
conforme padrão único, tornando-se necessárias adequações, nas seguintes estruturas: 
pé direito, teto, revestimento das paredes, portas e janelas.

Além das adequações mencionadas, o galpão necessitou, ainda, de reformas visando à 
construção de banheiros, vestiários, almoxarifado, escritório, sede para inspeção estadual 
e caldeira, separados do corpo industrial, além de uma área de esgotamento sanitário 
distante  da  área  de  esgotamento  da  indústria.  As  fotos  a  seguir  demonstram  as 
adaptações e reformas realizadas no empreendimento:

  
  
  
                      Foto 22 - Área para Caldeira                                   Foto 23 - Banheiros, vestiários, almoxarifado
                                                                                                                                  e escritório

5.6.3 - Galpão “Indústria Cidadã” de Caetité

As instalações  físicas  do  galpão,  construídas  para  produção de  cachaça,  rapadura  e 
açúcar  mascavo,  não  atendem  às  necessidades  da  atividade  para  a  qual  foram 
concebidas, tendo em vista que, para o seu funcionamento, a Associação e a Prefeitura 
devem  realizar  adaptações  nas  redes  elétrica  e  hidráulica,  substituir  portas  para 
passagem dos  equipamentos,  alterar  piso  para  escoamento  dos  resíduos  e  mudar  o 
layout para  atender  às  diversas  etapas  do  processo  de  fabrico,  fermentação, 
engarrafamento e rotulação da cachaça. 

Também  se  faz  necessária  a  construção  de  um  pequeno  galpão  para  o  fabrico  da 
rapadura pois, segundo a EBDA, este processo não deve ser realizado no mesmo local 
da fabricação da cachaça. Para efetuar a construção do referido galpão, a associação 
vem  tentando  celebrar  um  convênio,  no  valor  de  R$85.000,00,  com  o  Ministério  do 
Desenvolvimento Agrário (MDA). 
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O galpão foi inaugurado sem a instalação de água e, segundo informação do presidente 
da associação, funcionou apenas no dia da inauguração, com o auxílio de um carro pipa, 
tendo  em vista  que,  na  localidade  onde  está  situado,  não  se  dispõe  de  sistema  de 
abastecimento de água. Por solicitação da associação, a Sudic pagou a perfuração de um 
poço  artesiano.  No  período  da  visita  da  auditoria,  aguardava-se  por  técnicos  da 
Companhia de Engenharia Rural da Bahia (Cerb) que fariam a instalação, para o início 
das suas atividades. 

5.7 – Deficiências na Gestão dos Galpões do “Programa Indústria Cidadã” 

5.7.1 – Galpão “Indústria Cidadã” de Itapetinga

Verificou-se que a Associação da União das Costureiras, gestora do Galpão do “Programa 
Indústria Cidadã” de Itapetinga, com termo de concessão gratuita de uso assinado em 
18/08/2009, não vem atuando de forma satisfatória, interferindo na operacionalidade do 
Programa.

Constatou-se que oito associadas ocupam, cada uma, um box cedido pela prefeitura, sem 
nenhum  custo,  onde  realizam  suas  atividades  particulares,  não  tendo  desta  forma 
interesse em se instalar no galpão da Indústria Cidadã, onde teriam que participar das 
despesas operacionais. Durante a entrevista com a equipe de auditoria as associadas 
demonstraram dúvidas quanto ao sucesso desse empreendimento.

Verificou-se que a associação vem atuando de forma precária, pois apenas três pessoas 
realizam  atividades  no  galpão,  sendo  uma  costureira  que  deixou  o  box  cedido  pela 
prefeitura para dedicar-se à associação, um associado que realiza serviços de serigrafia e 
uma pessoa que está sendo treinada por eles. A falta de pagamento da mensalidade por 
parte dos associados e a baixa produtividade têm dificultado o pagamento das despesas, 
como água e luz.

Ressalte-se que o galpão foi equipado pela Sudic e se encontra pronto para ser utilizado, 
necessitando,  porém,  de  melhor  gestão  para  agregar  os  associados,  capacitação  de 
pessoas e captação de parceiros para viabilizar o seu funcionamento.
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Foto 24 – Galpão equipado porém inoperante

5.7.2 - Galpão “Indústria Cidadã” de Brumado

Foi  firmado contrato  de cessão de uso entre a Sudic e a Fundação de Assistência e 
Desenvolvimento  Social  de  Brumado,  visando  à  produção  e  comercialização  de 
artesanato  mineral  em  rochas  e  em  cerâmica.  Para  tal  fim,  foram  adquiridos  os 
equipamentos  para  artesanato  cerâmico,  pela  Sudic,  e  os  de  artesanato  mineral, 
mediante convênio com a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM). Apesar disso, 
a  auditoria  verificou,  em  visita  à  unidade  industrial,  que  o  galpão  nunca  entrou  em 
funcionamento efetivo, tendo sido ofertado apenas um treinamento na área de artesanato 
mineral, estando inativo desde então. 

Na referida visita, restou patente o desinteresse da entidade gestora em administrar o 
empreendimento. 

Registre-se  que,  no  multicitado  ofício  nº  07/2011,  a  Sudic  informou  que  está 
providenciando novo grupo gestor para a unidade. 

As fotos a seguir demonstram a situação encontrada:
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             Foto 25 – Equipamentos do Artesanato Mineral          Foto 26 – Equipamento de Artesanato Cerâmico

5.8- Experiências Positivas

A auditoria identificou, durante as suas visitas aos galpões industriais,  duas iniciativas 
cujos  empreendimentos  poderiam  servir  de  referência  para  um  estudo  acerca  da 
viabilidade dos negócios pretendidos, no tocante ao êxito alcançado e à própria gestão 
realizada  pelos  responsáveis.  A auditoria  considerou  que,  nestes  casos,  houve  uma 
conjunção de fatores que,  somados,  contribuíram para a continuidade das atividades, 
especialmente  os  parceiros  envolvidos,  empresas,  prefeitura  e  órgãos  estaduais  e/ou 
federais, conforme comentado a seguir.

5.8.1 – Galpão da “Indústria Cidadã” de Nilo Peçanha

Constatou-se que o galpão da Indústria Cidadã cedido à Cooperativa das Produtoras e 
Produtores Rurais da Apa do Pratigi (Cooprap), com sede no município de Nilo Peçanha, 
através do Contrato de Concessão de Uso nº 016/2009, firmado entre a Sudic e esta 
Cooperativa,  encontra-se  em  pleno  funcionamento  desenvolvendo  a  atividade  de 
beneficiamento da piaçava.

Foto 27 - Beneficiamento da piaçava 
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O  público  envolvido  diretamente  neste  projeto  é  constituído  de  174  cooperados, 
distribuídos  em  8  comunidades,  sendo  04  no  município  de  Ituberá  (Lagoa  Santa, 
Ingazeira,  Rio  do  Campo  e  Centro)  e  04  no  município  de  Nilo  Peçanha  (Jatimane, 
Assentamento São João, São Francisco e Boi Taraca), com a finalidade voltada para a 
confecção de vassouras de piaçava e artesanato com a fibra da piaçava e coco. Cabe 
informar que a Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (Seagri) concedeu 
aos produtos de artesanato o Selo da Identificação da Participação da Agricultura Familiar 
(Sipaf).

Foto 28 - Artesanato com fibra de piaçava e coco

A  Cooprap  tem  como  missão  “gerar  oportunidades  de  trabalho  e  renda  para  as 
comunidades quilombolas, marisqueiras e tradicionais da região, com foco na produção e 
beneficiamento da biodiversidade local e promoção da igualdade social” e como objetivo 
“Promover o estímulo, desenvolvimento progressivo, geração de renda e defesa de ações 
sociais e econômicas de natureza comum”.

A cooperativa conta com os seguintes parceiros: Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
do Baixo Sul da Bahia (Ides), Banco do Brasil, Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), Sudic, Governo Federal e a Fundação Odebrecht.

De acordo  com os  registros  apresentados  à  auditoria,  verificou-se  que  a  produção  é 
crescente,  tendo  a  presidente  da  cooperativa  informado  que  já  ultrapassou  a  meta 
planejada,  necessitando  de  ampliação  das  instalações  para  atender  à  demanda.  A 
produção da fibra é comercializada no atacado para uma fábrica de vassouras, situada no 
Rio  de  Janeiro.  Já  a  produção  da  vassoura  é  direcionada  para  grandes  redes  de 
supermercados na Bahia.
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Foto 29 – Fabrico de Vassouras

5.8.2 – Indústria Cidadã de Vitória da Conquista

Na  visita  à  Indústria  Cidadã  de  Vitória  da  Conquista,  cuja  gestão  está  a  cargo  da 
Associação das Costureiras da Vila Serrana I (Ascovic),  a auditoria foi  informada pela 
presidente da entidade que esta funcionava anteriormente na residência dos associados 
e, atualmente, conforme verificado, conta, para o desenvolvimento de suas atividades, 
com 23 associados e 30 funcionários, estes últimos, trabalhando sobre o regime celetista.

Em  visita  ao  galpão,  a  auditoria  evidenciou  que  a  indústria  se  encontra  em  pleno 
funcionamento, atuando na confecção de roupas íntimas, cuja produção é destinada a 10 
lojistas de Vitória da Conquista e diversos clientes de outros municípios do estado. Parte 
do lucro obtido com a venda dos produtos é dividida entre os associados e o restante 
investido na melhoria da fábrica, aquisição de equipamentos, matéria-prima e realização 
de pequenos reparos que se fazem necessários.

Foto 30 – Indústria Cidadã – Vitória da Conquista
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As instalações físicas  encontram-se em bom estado de conservação,  inclusive,  já  foi 
construído  pela  associação  um  refeitório  para  adequação  às  necessidades  de  seus 
associados e funcionários. A fim de atender à demanda, a associação está planejando 
construir  um  galpão  que  irá  abrigar  o  almoxarifado,  atualmente  situado  em  um  dos 
sanitários, uma sala de corte que, por falta de espaço, a atividade está sendo realizada 
nas residências dos associados, bem como uma área para estocar a produção pronta 
para expedição.

Foto 31 – Refeitório construído pela associação

Conforme relatado no item 2.1, o galpão ficou inoperante durante os exercícios de 2007 a 
2009,  sob  a  gestão  da  Coodecana,  período  em que  a  unidade  esteve  abandonada, 
sofrendo depredações e desgaste por falta de manutenção. No final do exercício de 2009, 
a Ascovic assumiu o galpão e efetuou os reparos necessários. 

A auditoria verificou que, embora esta associação tenha enviado toda a documentação 
exigida pela Sudic para que fosse celebrado o termo de compromisso e o contrato de 
concessão gratuita de uso em seu nome, e o consequente distrato com a ex-gestora, 
estes procedimentos não foram realizados pela autarquia até a conclusão dos trabalhos 
em campo desta inspeção.
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O "PROGRAMA INDÚSTRIA CIDADÃ"

A auditoria considera que um projeto necessita de um adequado planejamento, a fim de 
determinar os rumos a seguir e reduzir a possibilidade de riscos, desvios e insucessos. 

O  planejamento  irá  determinar  os  objetivos  a  serem  atingidos  e  a  melhor  forma  de 
alcançá-los.  Dessarte,  as  ações,  projetos  e/ou  programas  de  governo  devem  ser 
antecedidos por um diagnóstico da situação inicial e análise do que a intervenção do ente 
público deseja alterar. Assim, o planejamento deverá responder por que se deseja intervir 
em determinada situação, que mudanças seriam necessárias e a forma de produzi-las. 

Além disso, a administração pública deve identificar influências dos ambientes interno e 
externo e como eles podem refletir nos resultados pretendidos, e, ainda, considerar os 
meios  necessários  para  monitoramento  e  avaliação,  com  vistas  a  verificar  se  a 
intervenção realizada produziu os resultados esperados.

Contudo, no caso do programa em questão, o que a auditoria evidenciou é que nenhuma 
pesquisa, avaliação ou diagnóstico situacional foi  realizado. De fato, a Sudic construiu 
galpões  para  abrigar  empreendimentos  industriais  em  localidades  onde  não  havia 
demanda para a atividade escolhida. De igual  modo,  construiu sem levar em conta a 
atividade que seria praticada, como nos casos de beneficiamento do couro e do leite, 
cujos galpões necessitaram de adaptações. Além disso, desconsiderou as hipóteses de 
incapacidade técnica, financeira e gerencial dos parceiros escolhidos, o que levou muitos 
deles a não conseguir tocar adiante os empreendimentos iniciados, ou a sequer iniciá-los. 

Conforme  amplamente  comentado  neste  relatório,  a  entidade  não  realizou  estudos 
prévios acerca das potencialidades dos municípios onde investiria os recursos públicos e 
não dispõe de qualquer plano, termo de referência ou documentos de suporte às ações 
do referido programa, demonstrando que os gastos foram e ainda são realizados de forma 
reativa  às  demandas  dos  parceiros,  como  se  depreende  das  novas  licitações  para 
aquisições de equipamentos, matéria-prima e construções de novos galpões.
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VI. CONCLUSÃO

Finda  a  inspeção  no  Programa  Indústria  Cidadã,  executado  pela  Sudic,  autarquia 
vinculada à Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração (SICM), relativa ao período de 
julho  de  2007  a  novembro  de  2011,  seguem listadas  as  ocorrências  mais  relevantes 
constatadas nos exames:

Resumo das ocorrências
1. Ausência de planejamento das ações, com vistas a identificar a situação atual, o que se pretendia alterar 
e como realizar tais mudanças; (item 3.1)

2.Ausência de controle e acompanhamento das ações empreendidas, gerando desvios de finalidade e 
inoperância dos parceiros escolhidos; (item 3.1)

3.Ausência  de  documentação  referente  aos  critérios  preferenciais  da  escolha  da  localidade  a  ser 
contemplada com o Programa Indústria Cidadã; (item 3)

4. Falhas na concepção dos termos de compromisso, pela falta de informações quanto à finalidade a que 
se destina o galpão, e responsabilidade pela aquisição dos equipamentos para o empreendimento; (item 3)

5. Requisitos de habilitação indevidos - exigência simultânea de capital social mínimo e de garantia da 
proposta; (item 4.1)

6. Ausência de informações acerca de procedimentos administrativos para apurar responsabilidades; (item 
4.2)

7. Assinatura de termos aditivos após o prazo de execução; (item 5.1)

8- Atraso nos prazos de execução das obras dos galpões; (item 5.2)

9.Continuidade das ações do programa sem ajustamento das situações pendentes: aquisições de bens 
móveis sem amparo legal; informações divergentes em relação às aquisições de equipamentos; galpões 
não incorporados ao patrimônio da Sudic, apesar de decorridos ao menos três anos das doações dos 
terrenos, pelos municípios/entidades e das construções dos galpões; (itens 5.3, 5.3.1, 5.3.2  e 5.3.3)

10.Ausência de estudo de viabilidade para a destinação dos galpões; (item 6.1)

11.Galpões inoperantes por falta de administração e de equipamentos; (item 6.2)

12. Utilização de galpões em atividade diversa da estabelecida em contrato; (item 6.3)

13.Cobrança pela  utilização dos equipamentos no galpão situado na cidade de Tucano,  em flagrante 
desvio ao propósito do programa; (item 6.4)

14.Instalações físicas precárias, necessitando de reparos, nos galpões de Jequié, Iaçu, Jacobina e Caetité; 
(item 6.5)

15. Deficiências na gestão dos galpões do “Programa Indústria Cidadã”; (item 6.7)

Considerando o investimento realizado pela Sudic na construção dos galpões, no valor 
de R$11.865.016,91 e das aquisições dos equipamentos no montante de R$1.145.081,00, 
totalizando o valor R$ 13.010.097,91 e que, dos trinta e um galpões construídos, apenas 
doze  estão  em  funcionamento,  representando  um  percentual  de  apenas  38,7%, 
necessário se faz que autarquia implante controles e viabilize ações para que os recursos 
investidos venham dar retorno à sociedade, promovendo o pretendido fortalecimento das 
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cadeias produtivas e da inclusão dos produtores no mercado de trabalho, tendo como 
consequência a melhoria da renda familiar e qualidade de vida, pressupostos do referido 
programa que, como se observa, não vêm logrando êxito. 

Sugere-se que seja  dado ciência  deste relatório  ao Titular  da Secretaria da Indústria, 
Comercio  e  Mineração  (SICM)  para  que,  no  âmbito  de  suas  competências,  possa 
viabilizar a adoção das providências cabíveis, em face das seguintes recomendações:

• Apresentar  a  esta  Corte  plano  de  ação  contendo  planejamento  das  ações  do 
programa "Indústria Cidadã";

• Promover  a  regularização dos empreendimentos  que se  encontram com novos 
gestores, elaborando o respectivo contrato de concessão e o consequente distrato 
com os antigos gestores;

• Aperfeiçoar  os  controles  internos  da  autarquia  com  vistas  a  oferecer, 
tempestivamente,  informações  gerenciais  que  possam  subsidiar  o  controle,  o 
acompanhamento e o processo decisório no tocante ao referido programa;

• Proceder  à  incorporação,  no  sistema  patrimonial  da  Sudic,  dos  bens  imóveis 
doados à autarquia, com os valores resultantes das construções neles efetuadas.

Gerência 2A, 28 de fevereiro 2012

DENILSON MARTINS MACHADO
Gerente de Auditoria

IRACEMA GALVÃO ALVAREZ
Líder de Auditoria

DÁRIO CAMPOS ALVES SOLANGE MARIA AMANCIO FRANCA
Analista de Controle Externo Analista de Controle Externo

MARIA DO CARMO C. MUNIZ FERREIRA JORGE DE SOUZA TAVARES 
Analista de Controle Externo Técnico de Nível Médio
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Apêndice 01 - Galpões do Programa Indústria Cidadã Analisados 
 

                                                                                                                                                                       Em R$ 

Localidade Gestor Objeto
Investimento

Situação em 
outubro/2011Galpão Aquisição 

Equipamentos

Livramento  de 
Nossa Senhora Prefeitura Beneficiamento de 

frutas 248.085,64 -

Inativo  - nunca 
funcionou.  Está 
sendo  utilizado  pela 
Prefeitura  para 
projetos  de  cunho 
sócioeducativos.

 Itambé Prefeitura Artesanato mineral 324.886,17 Gestor Em operação

Vitória  da 
Conquista

Cooperativa Mista de 
Produção  e 
Confecções  do 
Sudoeste da Bahia - 
Coopvest

Produção  e 
comercialização  de 
confecções

406.207,20 Gestor Em operação

Nilo Peçanha 

Cooperativa  das 
Produtoras Rurais da 
APA  de  Pratigi  – 
Cooprap

Produção  e 
comercialização  de 
vassouras  de  piaçava 
e  coberturas  de 
piaçava  para 
quiosques.

357.532,12 Gestor Em operação 

 Muritiba Prefeitura  Acessórios para tênis 535.183,09
Empresa 
privada  Dal 
Ponte

Em operação

Jequié 
Associação   das 
Donas  de  Casa  do 
Estado da Bahia

Artesanato de tecido e 
palha,  oficina  de 
culinária  (cursos), 
escola de informática .

446.729,08 Gestor

Em operação diversa 
da  prevista,  pois 
oferece  cursos  de 
culinária  e  de 
informática  para  a 
comunidade.

Teolândia Prefeitura 
Produção  de 
componentes  para 
calçados

364.883,00 Gestor

Inativo.  Depende  de 
a  prefeitura 
identificar   parceiro 
para  trabalhar  com 
confecção  de 
componentes  para 
calçados,  cuja 
produção  destinar-
se-á a uma empresa 
de palmilhas.

Caetité 

Associação  dos 
Produtores  de  Cana 
e  Derivados  - 
Aprocana

Produção  de 
derivados de cana-de-
açúcar,  cachaça  e 
rapadura

577.591,46 Gestor Operação  paralisada 
por falta de água

Iaçu Prefeitura Beneficiamento  de 
frutas 358.078,34 -

Inativo  –  Grupos  de 
gestão  coletiva  sob 
análise  da 
(Sesol/Setre*)
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Localidade Gestor Objeto
Investimento

Situação em 
outubro/2011Galpão Aquisição 

Equipamentos

Itapetinga Associação da União 
das Costureiras Confecção 441.804,23 100.160,00 Em operação

Brumado

Fundação  de 
Assistência  e 
Desenvolvimento 
Social de Brumado

Produção  e 
comercialização  de 
artesanato mineral em 
rochas e cerâmicas

277.432,06 79.202,00 Operação paralisada

Tucano
Associação 
Comunitária  de 
Tracupá 

Beneficiamento  de 
couro  para  indústria 
calçadista

308.213,44 Gestor Em operação

Itiúba

Associação  de 
Esposas  de 
Produtores Rurais de 
Itiúba.  

Confecção e produção 
de tijolos ecológicos. 276.971,64 189.899,00

Em  operação  a 
atividade  de 
confecção. 

Tapiramutá Município  de 
Tapiramutá

Beneficiamento  do 
leite 534.947,26

Inativo,  obra 
concluída  em  maio 
de 2011

Ribeira  do 
Pombal

Não  definido  -  Há 
proposta  da 
Cooperativa  dos 
Produtores  de  Leite 
de  Ribeira  do 
Pombal.

Beneficiamento  de 
leite 548228,88

182.500,00 
(Falta 

homologar)

Inativo  –  aguarda 
obras  de  adaptação 
cuja   planta  já  foi 
aprovada pela Adab. 

Jacobina I

Associação  dos 
Alhicultores  da 
Caatinga do Moura e 
Taquarendi

Beneficiamento  de 
alho

614.483,42

71.800,00
Inativo -  aguardando 
instalação  dos 
equipamentos.

- InativoJacobina II A definir Processamento 
de  material reciclável

Ourolândia

Associação  de 
Promoção  do 
Desenvolvimento  do 
Semiárido  (Pró 
semiárido)

Artesanato mineral 285.223,60 122.000,00 Inativo 

Caldeirão 
Grande

Prefeitura   de 
Caldeirão Grande

Beneficiamento  de 
licuri,  frutas  e  frutos 
oleaginosos típicos da 
região

235.229,48 Gestor Paralisada

Central Prefeitura de Central

São  duas  unidades: 
uma  para  confecção 
familiar  e  outra  para 
comercializar  e 
distribuir  a  produção 
agropecuária  da 
região de Irecê.

411.384,45 Gestor

Operação paralisada. 
A Prefeitura está em 
fase  de  constituição 
de  cooperativa  para 
firmar convênio junto 
ao Senai e o Senac.
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Localidade Gestor Objeto
Investimento

Situação em 
outubro/2011Galpão Aquisição 

Equipamentos

Piritiba

Associação  dos 
Produtores  de  Leite 
da  Chapada 
Diamantina 

Beneficiamento  de 
leite 207.561,39 171.800,00

Inativo,  aguardando 
ajustes  na  obra 
exigidos pela Adab.

Jussara 

Associação  de 
Criadores  de 
Caprinos  e  Ovinos 
de Jussara 

Beneficiamento  de 
peles  de  caprinos  e 
ovinos - curtume

320.429,49 43.800,00

Inativo.  Sofrerá 
adaptações  por 
exigência do Instituto 
Estadual  do  Meio 
Ambiente (Inema)

Pedrão

Cooperativa 
Agropecuária Pedrão 
Responsabilidade 
Ltda.

Beneficiamento  de 
leite 532.984,24 184.000,00

Inativo,  aguardando 
conclusão da obra de 
adaptação   para 
atender exigência da 
Adab.

Total 9.020.276,88 1.145.081,00
Fontes: Oficio nº 07/2011 - GAB e relatório das licitações concluídas e em andamento 2010 e 2011 disponibilizado pela Sudic.
*Superintendência de Economia Solidária da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte 
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