
V TCE

de junho de 2016.

Ofício GAPRE n! 63212016

ttmo. sr. I

DR. WILSON JOSÉ VASCONCELOS DIAS 
]

DIRETOR EXECUTIVO DA COMPANHIA DE
REGIONAL - CAR
Av. Luiz Viana Filho, Conjunto Seplan, CAB
Salvador- BA
CEP: 4'í 745-000

DESENVOLVTMENTO E AçÃO
I

Assunto: Encaminhamento do Relatório de Auditoria, em 03 vias

Senhor Diretor,

Em cumprimento ao quanto determina a cláusula Terceira do convênio n" 03/2001,
celebrado entre este Tribunal de contas e a Secretaria Federal de controle,
encaminho a v Sa, em anexo, três vias do_ Relatório de Auditoria alusivo ao
Projeto de Desenvolvimento Rural sustentável do Estado da Bahia - projeto

Bahia Produtiva (Acordo de Empréstimo BIRD no 8.4í s-BR), correspondente ao
período de 2910812014 a 31t1212015.

Atenciosamente,

/ , , ./a'" l,/ rl--1 ./ / ./ / ,/ - J'/.' '
INATDO/DÃPÁIXÃO SANTOS ARAÚJO
Consel heiro-p residente
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4a Coordenadoria de Controle Externo - cerência 4D

Exame cia Acardo de Emprestina BtRD n.a 8.415-BR (pROJETA BAHTA pRODUT|VA)

Periodo: 29.48.2014 a 31 12 201s

SUMÁRIO EXECUTIVO

1 tDENTTFTcAçÃo oo TRABALHo

Natureza do Trabalho:

Período Auditado:

Unidade Auditáda:

Vinculação:
Gestor:
Período:

Gestor:
Período

Auditoria em Contratq de Empréstimo

29.OB.2O1 4 a zt.t z.zbt s

n": 8.415-BR

Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável do
Estado da Bahia (PROJETO BAHIA PRODUTTVA)

lncrementar a integração do mercado, as rendas
líquidas e a segurança alimentar de beneficiários
organizados, bem como melhorar o acesso ao
abastecimento de água e aos serviços de saneamento
de moradias nas áreas do Projeto.

US$260 milhões, sendo: US$150 milhões do Banco
Mundial, US$99,300 milhões do Governo do Estado da
Bahia e USS$10,700 milhoes dos beneficiarios.

29.O8.2014

30.09.201 4 a 30.09.2020

O Projeto abrangerá toda a área do Estado da Bahia,
com exceção do munícipio de Salvador.

56.200 famílias, dentre as quais agricultores familiares,
empreendedores da economia solidária, famílias
assentadas, comunidades tradicionais (ind ígenas,
quilombolas e comunidades de fundos e fechos de
pasto).

Tribunal de Contâs do Estado da Bahiâ
Ed. Cons. Joâquim Belista Neves nò 495, Plãtaíorma 05, Avenida 4

CentÍo Adnì nistralivo da Bah a - CAB Sa vâdoíBA CEP 4T 745-002

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR)

Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR)

José Vivaldo Souza de Mendonça Filho
29.08.2014 a 17.O1 .2015

Wilson José Vasconcelos Dias
17.01 .a31 .12.2O15

2 IDENT|F|CAçAO DO PROJETO

Acordo de Empréstimo

Projeto:

Objetivo:

Recursos Envolvidos:

Data de Assinatura

Período de Execução:

Área de Abrangência:

Beneficiários:



Gestores do Projeto
(UGP):

Goordenadores do
Projeto:

V\TCE
4a Coordenadoria de Controle Externo - Gerência 4D

Exane da Acordo de Empftstìna BIRD n.' 8.415-BR {pROJETA aAHA pRODUï|VA)

Períado: 29.08.2014 a 31 12.2015

José Vivaldo Souza de Mendonça Filho (de 29.08.2014
a 17.01 .2015): e

Wilson José Vasconcelos Dias (17.01" a 31 .12.2015)

Marco A. dos S. Qardoso (de 29.08.2014 a 26.01 .2015:
Fernando Cezarl Cabral de Oliveira. (de 27.01 a
08.02.2015 e de 12.08 a31 .12.2015); e

Jeandro Laytynher Ribeiro (de 09.02 a 11 .08.2015)

3 RESULTADO DA AUDITORIA

Concluídos os trabalhos de auditorìa no Projeto de DesenvolvÌmento Rural
Sustentável do Estado da Bahia (PROJETO BAHIA PRODUTIVA), apresentamos os
seguintes sumários dos comentários e observações quanto ao desempenho do
Projeto:

2

1. Sobre o controle interno, consideramos satisfatória a estrutura organizacional
e os sistemas de controles adotados pela CAR, responsável pela execução
do Projeto (item 3.1 da Carta Gerencial);

As demonstrações financeiras representam adequadamente, em todos os
seus aspectos relevantes, os recursos recebidos e os desembolsos
efetuados, bem como os investimehtos acumulados no Projeto e a
movìmentação de recursos na Conta Especial, no período de 29.08.2014 a
31.12.2015:

De acordo com a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, as
aplicações no período alcançaram US$375,000.00 (R$1.079.137,50),
integralmente absorvidos pela fonte BIRD, não havendo contrapartida do
Estado, tampouco dos Beneficiários. Ate 31.12.2015 foram aplicados no
Projeto 0,14%ok do previsto, restando ser aplicados, até a sua finalização, em
30.09.2020, o montante de US$259,625,000.00 (item 4.í da Carta Gerencial);

Tribunal de Contas do Estado dâ Bahia
Ed. Cons Joaqu m Bat sla Nêves, nô 495, Plataíornìa 05, Aven da 4,

Ceniro Adm n stíât vo dâ Bah a , CAB Sa vador/8A CEP:4'1.745-AA2

3.
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4.

4" Coordenadoria de Controle Extêrno - cerência 4D
Exame cla Acardo de Empréstima EIRD n.a 8.415-BR tpROJETO BAHTA pRODUftVA)

Períado: 29.A8.2014 a i1 12 2015

No período de 29.08.2014 a 31 .12.2015, foram realizados 03 (três) pregões
Eletrônicos, 0B (oito) Shoppings, 05 (cinco) Contratações Diretas e 03 (três)
Seleções de Consultores lndividuais, totalizando R$30.981 .801 ,29. Nossos
exames abrangeram 9B,4Bo/o dos recursos financeiros envolvidos para as
modalidades citadas, constatando g cumprimento das Diretrizes para
Aquisições no Âmbito de Empréstim{s do BIRD e Créditos da AlD, e da
"Seleção e Contratação de Consultorés pelos Mutuários do Banco Mundial,
bem como das regras emanadas das Leis Nacional e Estadual de Licitações,
para os- procedimentos licitatórios a elas submetidos (item 5.1 da Carta
Gerenciall:

Em decorrência dos procedimentos licitatórios realizados naquele mesmo
período, foram celebrados 19 termos de contratos com recursos do projeto,
acarretando desembolsos da ordem de R94.799.16i,88. Examinamos 10
desses instrumentos, bem como seus respectivos desembolsos,
correspondentes a 77,91o/o do montante efetivamente pago, constatando o
cumprimento das Diretrizes e Leis retrocitadas; e (item 5.2 da Carta
Gerencial); e

Dos exames procedidos, observamos o cumprimento das disposições oficiais,
no que concerne às cláusulas do Acordo de Empréstimo, leis e regulamentos
aplicáveis.

Tribúnal de Contas do Estado da Bahia
Ed. Cons. Joaquim Balista Neves, nô 495, Plataíorma 05, Avenida 4

CentÍo AdminisiÍaiivo da Bah a - CAB Sa vadoÍ/BA CEP:41./45-AA2

fr.

T. C. E.
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4a Coordenadoria dê Controle Externo - Gerência 4D

Examê do Acotdo de Empréstimo BIRD n.o 8.415.8R (PROJETO BAHIA PRODUTTVA)

Perioda: 29.08.2A14 a 31.12.2015

PARECER DAAUDITORIA

I
AO SENHOR DIRETOR-EXEGUTIVO DA !

coMPANHTA DE DESENVOLVTMENTO E AçÃO REGTONAL (CAR)

Examinamos os Demonstrativos Financeiros do Projeto de Desenvolvimento Rural
Sustentável do Estado da Bahia (PROJETO BAHIA PRODUTIVA), coordenado pela
Secretaria de Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), por intermédio da
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), parcialmente financiado
com recurso do Banco lnternacional para a Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), conforme Acordo de Empréstimo BIRD N' 8.415- BR, que compreendem as
Demonstrações das Origens e Aplicações dos Recursos (DOAR), dos lnvestimentos
Acumulados, dos Certificados de Despesas, da Conta Especial do Projeto e as
Notas Explicativas, elaboradas sob a responsabilidade da Companhia de
Desenvolvimento e Ação Regional (CAR). Nossa responsabilidade é expressar uma
opinião sobre essas demonstrações financeiras, baseada em nossa auditoria.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com a metodologia indicada no Manual
de Auditoria deste Tribunal, em conformidade com as Normas de Auditoria
Governamental (NAGs) aplicadas ao Controle Externo Brasileiro, sendo aplicadas
suplementarmente as Normas lnternacionais de Auditoria e as Diretrizes do BIRD, e
compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos
valores, o volume das transações e o sistema contábil e de controles internos do
Projeto; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que
supoftam os valores e as informações divulgadas; c) a avaliação das práticas
contábeis adotadas pela administração, assim como da apresentação geral das
demonstrações financeiras em conjunto; e d) a verificação quanto ao cumprimento
das cláusulas de caráter contábil, financeiro e gerencial previstas no citado Acordo e
nas leis e disposições oficiais relacionadas ao Projeto.

Ìribunal de Contâs do Estado da Bahia
Ed. Cons. Joaquim Batisia Neves no 495, Plataformê 05. Avenida 4,

CentÍo Admìnistralivo da aah a - CAB SalvadoíBA CEP 41 745-002

ï. c. E.
IFt L"/ 2 |
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4a Coordenadoria de Controle Externo - cerência 40

Exame cta Acordo dè Etnpréstjmo BtRD n.ô 8.41s-BR (?ROJEÍO aAHA pRODUTtvA)

Período: 29.08.2014 a 31.12.201s

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras mencionadas no primeiro
parágrafo representam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, os
recursos recebidos e os desembolsos efetuados, bem como os investimentos
acumulados no Projeto e a movimentação de recursos na Conta Especial, no
período de 29.08.2014 a 31.12.2015. I

I

Salvador, 17 de junho de 2016.

Cooi

Elie
Auditor Estadual de Controle Externo

oAB|BA34.447
Auditora Estadual de Controle Externo

Bacharel em Direito

Ìribunâl de Contâs do Estâdo da Bãhia
Ed. Cons Joêquim Bât sta Neves, nò 495, Plataíorma 05, Avenìda 4

Centro Ad.. nistratÌvo da Bah a'CAB Se vâdodBA, CÉP:41.745-AA2

y"Ëranèõâé ÕlÌveirà
nte de Auditoria

cRc/BA 19.724
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SFÇREiÀRIA i.)É
l)ESENVOLVIMENTO RURÀL

ááè

=ziHAH!# .o j,ir;,nr D: r$rNToLVri.rÌt : Á(io tacrorAL

Bco do Bràsil s/A

Ao. GECEX - Brasilia

8415 - BR

US$

29.O8.14

s,000,000.00

5,qQ9,000 00

$ 4,0oo,o0o.oo

31 de dezembro de 2015 $ 1,Ooqpqq.09_

c. E.

)1

$ -0-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AçÃO REGIONAL - CAR

Bahia Produtiva- Acordo de Empréstimo 8415 - BR

DEMONSTRAçÃo on corutn ESPECIAL

Para o período de

Conta No

Banco depositário

Endereço

Empréstimo/Crédito rêlacionado

Moeda

Sâldo anterior

Somar: Rêembolsos do Banco Mundial

Juros Recebidos

Total de entradas

Deduzir: Pagamentos diretos por bens e serviços

Reembolsos SOEs aos mutuários

Saquès da Conta EsPecial

Encargos por serviços ( se não êstão

incluídas nas quantidades sacadas acima)

Total de saídas

Saldo final

31 de dezembro de 2015

13.937.073

uÌlvo T.
WILSON

Diretor Êxe



SECREJARIA DE
DESENVOLVIMENTO NURÂL BAHIA.

GOVER NO DO ESTADO
BÂ*tin
FR6SUTIVá

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECREÏARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

coMpANHtA DE DESENVOLVTMENTO E AçÃO REGTONAL _ CAR

NOTAS ËXPLICATIVAS AS DEMONSTRAçÕES FINANCEIRAS DO PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PDRS / BAHIA PRODUTIVA /ACORDO

DE EMPRÉST|MO No 8415- BR - EXERC|CIO de 29.08.2014 a 31 .12.2015

1. DESCRTçÃO DO PROJETO

O Governo do Estadô da Bahia foi autorizado pela Comissão de Financiamentos Externos
- COFIEX a preparar o Projeto Bahia Produtiva, mediante a Recomendação de Número
1.338, de 05 de outubro de 2012, que estabelece os seguintes termos: (i) o Estado da
Bahia como Mutuário; (ii) a República Federativa do Brasil como Garantidor; (iii) o Banco
lnternacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) como Entidade FÍnanciadora;
(iv) o valor do empréstimo pelo equivalente até US$ 150,000,000.00; e (v) contrapartida
estadual no valor de no mínimo US$ 1 10,000,000.00.

A partir dessa recomendação o Governo Estadual procedeu à elaboração do Bahia
Produtiva, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR, empresa
pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR.

O Projeto Bahia Produtiva expressa o compromisso do Governo em seguir avançando na
erradicação da pobreza, face aos atuais indicadores sociais e econômicos do Estado, que
confirmam a existência de, aproximadamente, três milhões de pessoasl vivendo em
situação de pobreza, sobretudo no meio rural.

As estratégias para formulação do Projeto foram:

a. Apoio a empreendímentos orientados para Mercado e lntegração de
Pequenos Produtores nas Cadeias Produtivas. Oportunidades de mercado
verificáveis devem respaldar o apoio a ser prestado aos beneficiários. Os
mecanismos efetivos para verificar as oportunidades de mercado como
fundamentos para o auxílio aos beneficiários incluem: (i) Íoco em mercados
existentes e novos das cadeias produtivas como parte dos critérios de
elegibilidade para os subprojetos e (ii) análise cuidadosa da realidade €m que o
setor público possa desempenhar um papel catalizador baseado em condiçÕes
atuais e futuras de mercado.

b. Atuação com os Arranjos Produtivos Locais - APL com riscos e benefícios
compartilhados. Para garantir o sucesso do Projeto, os seguintes fatores devem
ser considerados: (i) criação de parcerias extensivas entre principais atores -
dentro de uma estratégia de desenvolvimento territorial - para subprojetos nas
cadeias produtivas; (ii) foco em mercados com alto potencial de crescimento; (iii)
alcançar massa crítica suficiente para adquirir e desenvolver visibilidade estadual

Desenvolvimento
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e nacional e (iv) prover formas para compartilhamento dos riscos e rendimentos
de produção entre os dìferentes atores ao longo da cadeia produtiva, por meio de
alianças.

Abordagem Territorial/Regional. Para fomentar a integração de diversos
programas no âmbito Municipal, Estadual e Federal de apoio à inclusão
econômica e sociaÍ é importante coordenar intervenções a nível territorial.

Vincular Agricultura com a Segurança Alimentar e Nutricional e Redução de
Pobreza. lncentivos para aumentar os impactos de intervençÕes no setor da
agricultura sobre a nutrição e a seguratìça alimentar dos agricultores pobres
podem ser integrados ao desenho do projeto, através de critérios de seleção de
subprojetos, que permitam a redução das contribuições de contrapartida dos
beneficiários-; em proporção com maiores impactos quanto à recuperação
ambiental ou à segurança alimentar.

Adoção de Tecnologias e Estratégias de lnovação. Adoção de novas
tecnologias e no acesso a inteligência comercial, de forma a responder às
mudanças de mercado, bem como aumentar a produtividade agrícola com o uso
eficiente da água, que é escassa, da adapiação às mudanças climáticas e de
uma maior resiliência, reduzindo ao mesmo tempo as emíssões de carbono.

f. Gestão do Sistema de Abastecimento de Agua e Saneamento Domiciliar.
Projetos e estudos recentes em água e saneamento domiciliar demonstram a
importância de uma abordagem de investimentos orientados pela demanda para
garantir a sustentabilidade dos investimentos em água e saneamento. É
necessário assegurar a experiência profissional para a operação e a manutenção
dos sistemas.

2. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO-ODP

Aumentar a integração ao mercado; as receitas líquidas; e a segurança alimentar de
beneficiários organizados e melhorar o acesso ao serviço de abastecimento de água e
saneamento de domicílios na área de abrangência do Projeto.
Para isso, será oferecido suporte aos esforços do Governo da Bahia no sentido de:

a. Promover o alinhamento entre a oferta dos produtores rurais e a demanda dos
mercados institucionais e privados-

b. Fortalecer a capacidade das Organizações de Produtores2 e Assocìações
Comunitárias3 para o desenvolvimento e a implementação de PJanos de
Negócios e dos Planos de lnvestimento, de modo a melhorar a gestão financeira
e aumentar a coesão social.

c. Melhorar a infraestrutura básica necessária para apoiar a produção e a
comercialização e melhorar a qualidade de vida dos beneficiários;

d. Promover a inclusão econômica e social de mulheres, jovens, indígena's,
comunidades tradicionais e empreendedores da economia popular;

e. Promover a adoção de práticas de gestão sustentável de recursos naturais em
áreas de produção; e

d.

e.

&F
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=ÈmRf. Melhorar a resiliência das famílias dedicadas às atividades agrícolas, com base
na elaboração de uma estratégia de gestão de risco na agricultura.

Para atingir esse objetivo, o Projeto foi subdividido nas seguintes partes:

Componentes do Projeto. O Projeto tem três componentes e oíto subcomponentes
conforme descritos a seguir:

Componentes do Projeto
Componente 1 lnclusão Produtiva e Acesso a Mercadq

Subcomponente 1.1 - (i) Subprojetos Orietìtados para o Mercado
(ii) Subprojeios Socioambientaìs

Subcomponente 1 .2 - Manejo de Riscos AgrÍcolas
Subcomponente 1.3- lnfraestrutura Logística para apgiar o acesso a mercados
Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento Domiciliar
Desehvolvimento lnstitucional, Assistência Técníca e Gestão do Projeto
Subcomponente 3.1 - Assistência Técnica para Pesquisa e Diagnóstico
Subcomponênte 3.2 - Treinamento e Capacitação
Subcomponente 3.3 - Comunicação
Subcomponente 3.4 - Gestáo do Projeto
Subcomponente 3.5 - Apoio a Governança Ìerritorial

Componente 1 - lnclusão Produtiva e Acesso a Mercado (US$ 153 milhõês dos quais
US$ 64.2 milhões financiados pelo BIRD). Este componente tem como objetivo
aumentar a inclusão produtiva e o acesso para os mercados dos agricultores familiares e
outras populaçÕes desfavorecidas nos diversos territórios de identidade do Estado da
Bahia.
í.1 Subprojetos Orientados para o Mercado e Subprojetos Socioambientais - Este
subcomponente proverá recursos de contrapartida e assistência técnica a duas categorÍas
de subprojetos: (i) subprojetos orientados ao mercado (o qual se espera contabìlizar cerca
de 70o/o do totaÍ de recursos alocados para subprojetos neste componente); e (ii)
subprojetos socioambientais (o qual se espera contabilizar cerca de 30% dos recursos
totais alocados para subprojetos nesse componente).
í.2 Manejo de Riscos Agrícolas - Este subcomponente incluirá investimentos na gestão
de risco agrícola, baseado nos Estudos de Análise de Riscos Agropecuários na Bahia
realizados pelo Banco Mundial.
Com relação à sustentabilidade ambiental, ambas as categorias de subprojetos
(Orientados para o Mercado e Socioambientais) oferecerão incentivos para a adoção de
boas práticas agrícolas, incluindo práticas de Agricultura de Baixo Carbono, melhor manejo
de recursos naturais e recuperação de serviços ambientais (sendo essa última um recurso
adicional potencial de renda). Além disso, durante o primeiro ano de implementação do
Projeto, será realizada uma avaliação do equilíbrio de carbono das atividades do Projeto,
numa área piìoto, com o emprego da Ferramenta Ex-Ante Carbon Balance Tool - EX-ACf ,

para orientação dos ìnvestimentos do Projeto. Finalmente, a planejada Análise de Risco da
Agricultura gerará recomendações para reduzir a vulnerabilidade do setor agrícola do
estado, algumas das quais devendo ser implementadas como parte do Projeto.
1.3 lnfraestrutura Logística para apoiar o acesso a mercados - Este subcomponente
inclui investimentos diretos da CAR para construção de armazéns e outras jnfraestruturas

IT C trt-'-'Lt.Flj ) I
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logísticas para apoiar as OrganizaçÕes de Produtores/Associações Comunitárias no
acesso aos mercados. A operação e manutenção desses investimentos serão feitas por
uma organização socÍal legalmente estabelecida ou cooperativa, após uma seleção
competitiva baseada no modelo de parceria público-privada.

Componente 2 - Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (US$
68.9 milhões dos quais US$ 66,2 milhões serão financiados pelo BIRD). Esse componente
visa prestar serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas áreas rurais,
em quantidade e qualidade, tendo em vista assegurar sustentabilidade e acesso à água às
populaçÕes. O Projeto atuará nos municípios localizados nas áreas de abrangência das
Cenúais de Associações Comunitárias de Jacobinâ e Seabra e/ou do Sistema Autônomo
de Agua e Esgoto - SAAE.

Componente 3 - Desenvolvimento lnstitucional, Assistência Técnica e Gestlio do
Projeto (US$ 34,7 milhões dos quais US$ 26,2 milhões serão financiados pelo BIRD).
Este componente tem os seguintes subcomponentes:

. Subcornponente 3.1 - Pesquisa e Diagnóstico

. Subcomponente 3.2 - Treinamento e Capacitação

. Subcomponente 3.3 - Comunicação

. Subcomponente 3.4 - Gestão do Projeto

. Subcomponente 3.5 - Apoio a Governança Territorial

3.1 - Pesquisa e Diagnóstico. Este subcomponente fornecerá assistência técnica para a
realização de diagnósticos e pesquisas necessárias, por meio de estudos, abordando os
seguintes aspectos:

a. lntegração das cadeias produtivas e acesso ao mercado;
b. Participação da população vulnerável (mulheres, jovens, povos indígenas e

comunidades tradicionais, etc.);
c- Potenciais impactos de intervenções sociais e ambientais.

3.2 - Treinamento e Capacitação. Este subcomponente apoiará aiividades de
capacitação dos técnicos da CAR, dos membros e representantes das OP e das AC e
também das entidades parceiras em estratégias gerenciais e operacionais que assegurem
uma gestão ágil e eficiente na implementação do Projeto.
3.3 - Comunicação. Este subcomponente fornecerá suporte para a implementação das
ações de divulgação do Projeto, dos processos e seus resultados, bem como para a
mobilização das comunidades.
Ferramentas tecnológicas de informação e comunicação serão utilizadas para apoiar o
Projeto de diversas maneiras. Para os subprojetos orientados ao mercado e
socioambientais três intervenções são antecipadas: (i) um sistema de sensibilização, no
sentido de aumentar o número de respostas às chamadas públicas, por meio de
mensagens, (ii) um sistema baseado em audiovisuais, com o intuito de apoiar a elaboração
de propostas e a subsequente implementação de subprojetos para apoio aos beneficiáries,
(iii) sistemas de comunicação para coleta de feedback dos diferentes beneficiários dos
subprojetos. Essas Ferramentas de Comunicação facilitarão implementar as metas do
Projeto, potencializando as açôes voltadas para os beneficiáríos, permitindo assim, uma
coleta de dados e análise em tempo real. As ferramentas de análise dos dados permitirão
uma identificação contínua de questões e problemas emergentes, em última análise,em última análise,
permitindo a adoção de ajustes.
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3.4 - GestÊio do Projeto. Este subcomponente apoiará a CAR para o fortalecimento de
sua capacidade de gestão técnica e administrativa, visando assegurar um gerenciamento
efetivo do Projeto. lnclui principalmente, o atendimento das necessidades de capital físico
e humano para a Unidade Central da CAR e seus Escritórios Territoriais, garantindo assim
a sua capacidade de execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação.

3.5 - Apoio a Governança Territorial. Este subcomponente apoiará açÕes voltadas às
políticas de governança das partes interessadas (CEDETER, CODETER, CMDS) e seus
instrumentos (Plano de Desenvolvimento Tenitorial). Inclui, portanto: (i) a estruturação de
um sistema de governança territorial para o planejamento e o monitoramento de politicas
estaduais estratégicas, programas e atividades, Qonforme descrito no Plano Plurianual
Participativo do Estado da Bahía - PPA-P; (ii) ta reestruturação dos 27 Colegiados
ïerritoriais de Desenvolvimento Sustentável - CODEïER, do Conselho Estadual de
Desenvolvimento Territorial - CEDETER e dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento
Sustentável - CMDS ; liii; a preparação de Planos de Desenvolvimento Territorial.

Este Componente também irá financiar estudos, assistência técnica, treinamentos e custos
operacionais. Os lnvestimentos deste componente seguirão os critérios técnicos,
ambientais, financeiros e gerenciais. A CAR implementará diretamente a instalação dos
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, contemplando investimentos
voltados à implantação, recuperação e ampliação dos Sistemas.

3. AREA DE ATUAçÃO DO PROJETO
O Projeto abrangerá toda a área do Estado da Bahia, 27 territórios, com exceção do

munícipio de Salvador. Ver mapa a seguir.

ft t .-ì2\_./ / )
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US$ 260 000.000 (duzentos e
de execução de seis (06) anos,

€È í:Ãn
4. CUSTOS E FINANCIAMENTO DO PROJETO

O Bahia Produtìva apresenta um custo estÌmado de
sessenta mrlhões de dólares americanos) para um período
conforme detalhamento a seguir:

Fontes de Financiamento
milhôes

FONTE Ano í Ano 2 Ano 3 Anô 4 Ano 5 Ano 6 TOTAL '/"

BIRD 26.469.00 27 010,00 27 .110,OO 27.210,00 27 .921 ,OO 14.280,00 150.000,00 58

CONTRAPARÌIDA 20 990,00 21.190,00 21.200,00
J

21.20q00 22.060,00 3 360,00 1 10 000,00 42

Total 47.459,00 48.200,00 48.3í 0,00 48.4í0,00 49.98í,00 17.640,00 260.000,00 100

O Banco Mundial financiará US$ 150 milhões, equivalendo a 58% do custo total do Projeto.
o recurso remanescènte totaliza o montante de uS$ 110 milhões correspondend o a 420/0,
que serão distribuÍdos entre o Estado da Bahia, parceiros e comunidades beneficiárias. No
caso das comunidades, esse financiamento poderá se dar sob a forma monetária ou
diversos aportes, a exemplo de: mão de obra, materiais, mobilização ou qualquer tipo de
recurso disponibilizado pela comunidade.

Gastos por Componente e Fontes de Financiamento. A distribuição dos gastos dos
recursos por componentes e fontes de financiamento, envolvendo BIRD, Estado, parceiros
e beneficiários estão detalhados a seguir:

Custo por Componente e Fontes de Financiamento

Componentes do Projeto

1. lnclusão Produtiva e Acesso
aos Mercados

2. Sistema de Abastecimento de
Água e Saneamento Domiciliar

3. Desenvolvimento lnstitucional
Assistência Técnica e Gestão do
Projêto

Custos totais da linha de base

Contingèncias físicas e
finance iras

Custos totais do Proleto

Financiamento Total
Requerido

7oEr L L'
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5. FLUXO OPERACIONAL DO PROJETO

A Gerência Financeira da CAR mantém articulação constante com a
F azenda do Estado - SEFAZ, órgão responsável pela execução
descentralização dos recursos do Tesouro Estadual e pelos repasses de
Gerência se articula também, com a Secretaria de Planejamento - SEPLAN,
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6.PROCEDtMENOS PARA MOVÍMENTAçÃO rrrueruCernn

o Governo do Estado da Bahia é o Mutuário neste Acordo de Empréstimo com o Banco e
deverá disponibilizar os recursos necessários para a execução do Projeto, a partir da
transferêncía dos recursos provenientes do contrato de Empréstimo e da conkapartida.

o Projeto está inserido na estrutura técnica e administrativa da cAR, onde contará com o
suporte para o gerenciamento orçamentário, financeiro, contábil, jurídico, licitatórro e de
desembolsos, bem como, para as prestações de contas e demais áreas necessárias à sua
execução. Essa estrutura é constantemente submetida a um processo de capacitação
continuada.

T.
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inclusão das açÕes do Projeto na Lei orçamentária Anual - LoA, através de solicitação de
suplementação orçamentária, discriminando os aportes por fonte de recursos.

os arranjos aqui descritos podem sofrer modificações ao longo da implementaçâo do
Projeto. Nesse caso, tais mudanças deverão ser refletidas no Manual operativo, após
aprovação das modificações pelo Banco Mundial.

1) Responsabilidades sobre a Administração e a Execução Financeira - A CAR e
responsável pela administração e execução financeira, pela coordenação geral e
administrativa, pelo gerenciamento orçamentário, financeiro e contábil, bem como,
pelas prestaçÕes de contas do Projeto. I2) Recursos de outros entes públicos - caso hgja repasse de recursos para execução
por outros entes públicos, as atribuiçÕes das partes serão estabelecidas nos Termos
de compromissos firmados com cada uma das entidades executoras. Tais
instrumentos devêrão ser previamente revisados e autorizados pelo BIRD através de
"Não Objeçâo", que definirá as obrigaçôes técnicas, de salvaguardas e fiduciárias,
inclusive quanto às normas de aquisições, fazendo menção também, e quando cabível,
ao pagamento por serviços técnicos prestados ao projeto e aos seus Beneficiários.

3) Responsabilidades da Gerência Financeira da cAR - No que diz respeito à gestâo
financeira, está encarregada de atualizar periodicamente o sistema sACC e FlPLAN,
revisar a documentação de suporte dos gastos do Projeto, manter um sistema de
arquivos da documentaçâo do Projeto em conformidade com a metodologia atualmente
utilizada pela CAR, através de numeração sequenciada que possibilite a identificação
do Projeto, arquivada em pastas identificadas cronologicamente (Mês e Ano),
reconciliar periodicamente os gastos do empréstimo e respectivas contas através de
relatórios contábeis que permitam o confronto dos valores efetivamente resgatados
das contas especiais e sua aplicação, garantindo o acompanhamento imediato de
eventuais discrepâncias, e preparar e fornecer toda a documentação e relatórios
financeiros - lFR, solicitados pelo Banco, periodicamente, a cada 06 meses.

4) Pedido de Reembolso - O Projeto solicita qo BIRD a alocação inicial na Conta
Designada por meio de adiantamento cujo teto é de US$ 30 milhões.

5) Desembolsos - O Projeto pode solicitar desembolsos por meio de CertiÍicados de
Despesas - SOE, relatório que resume as despesas admissíveis incorridas durante um
determinado período, normalmente apresentadas por categorias de despesas. Este
valor deverá funcionar como um fundo rotativo para efetuar reembolsos mediante
Solicitações de Desembolso sendo recomposta sempre que a CAR apresente os
certificados de Despesas - soE disponível para comprovação de gastos elegíveis,
itens em conformidade com os previstos no Projeto, nas descriçÕes das categorias
definidas no Acordo de Empréstimo e adquirídos nos termos das Normas para
Aquisiçôes com Empréstimos do BIRD.

T.SISTEMÁÏCA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS DO EMPRÉSTIMO E DA CONTA
ESPECIAL

Para movimentação dos recursos provenientes do
Empréstimo no 8415-BR, foi aberta uma Conta Especial
agência Centro do Banco Brasil, em Salvador.

BIRD, oriundos do Acordo de
em dólares norte-americanos na
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Em conformidade com a sistemática acordada, após a efetividade, foi solicitado ao Banco
o depósito inicial, referente ao adiantamento autorizado, no valor de USg 5.000,000.00,
que foram depositados na Conta Especial do Projeto.

S.DADOS SOBRE A CONVERSÃO DE MOEDAS

Os pagamentos em reais dos recursos relativos aos saques efetuados na Conta Especial
foram convertidos pelas cotações do dólar norte-americano na data dos fechamentos dos
contratos de câmbio para compra, e a cada saque realizado, se manterá fixa a taxa até a
plena utilização dos montantes sacados. I

Quanto aos créditos efetuados, referentes as liberafOes dos recursos oriundos do Acordo
de Emprestimo, o Banco do Brasil apresentou esses valores na moeda de origem (dólar
norte-americano) e tàmbém convertidos em reais, conforme demonstrado nos extratos
emitidos. Tais valores foram utilizados para cálculo das origens e devidamente registrados
na DOAR.

g.MOVIMENTAçÃO DOS RECURSOS DO PROJETO

Para movimentação dos recursos do Projeto utilizou-se contas bancárías Índependentes
para as transferências dos fundos sacados da Conta Especial convertidos em reais e para
os recursos de contrapartida estadual.

Durante o período de 29.08.2014 a 31 .12.2015 foram sacados da conta do Acordo de
Empréstimo US$ 5.000.000,00, depositados na Conta Especiat em 02.06.2015.

ío.coNcllrAçÃo DAS.oRtcENS E APL|CAçOES DOS RECURSOS DO ACORDO DE
EMPRESTIMO NO PERIODO

Em conformidade com a DOAR, os recursos oriundos do Acordo de Empréstimo 8415-BR,
sacados da Conta Especial entre 29.08.2014 a 31.12.2015, totalizaram US$ 5.000.000,00.

Neste período foram realizados dois saques da Conta Especial, no total de US$
4.000.000,00, que foram transferidos para a Conta Designada do Projeto, ficando um saldo
de US$ 1.000.000,00 na Conta Especial.

.ì_
._l

.L 
.< ? (.Lt

WILSON ELOS DIAS FERNANDO CESAR C
Diretor Eiecutivo da CAR Coordenador do PDRS-BP

LIDIA DA,S]LVA SANTOS
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CARLA PINHEIRO FËRNANDES

Gerente Financeiro Analista Financeiro
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Exame do Acotdo de Empréstimo atRD n." 8.415-BR (PROJE'|O BAHTA pRODUTIVA)

Periodo: 29.08.2014 a 31.12.2015

CARTA GERENCIAL

I |NTRODUçAO

Procedemos à auditoria no Projeto de D{senvolvimento Rural Sustentável do
Estado da Bahia (PROJETO BAHIA PRODUTIVA), coordenado pela Secretaria de
Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), por intermédio da Companhia de
Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), parcialmente financiado com recurso do
Banco lnternacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), conforme
Acordo de Empréstimo BIRD N" 8.415- BR, relativo ao período de 29.08.2014 a
31 .12.2015. Os comentários seguintes decorrem das análises procedidas.

2 EXTENSAO DOS EXAMES E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA UTILIZADOS

Consoante estabelecido no Manual de Audrtoria deste Tribunal, em conformidade
com as Normas de Auditoria Governamental (NAGs) aplicadas ao Controle Externo
Brasileiro, as quais são compatíveis com as diretrizes de auditoria aceitas pelo
BIRD, realizamos, no período de 26.01 a 30.05.2016, o planejamento e a execução
da auditoria no PROJETO BAHIA PRODUTIVA, contando com uma equipe
multid isciplina r.

A auditoria foi realizada com base nas demonstrações financeiras referentes ao
período de 29.O8.2014 a 31 .12.2015, apresentadas à Auditoria pela CAR.

Ressalta-se que essa auditoria abrangerá o período de 29.08 a 31 .12.2014 e lodo
exercício de 2015, tendo em vista o disposto no item 4, do Termo de Referência,
onde a CAR informa ao BIRD essa pretensão, tendo em vista que a assinatura
do referido Acordo de Empréstimo se deu em 29.O8.2014, com a execução iniciada
em 30.09 daquele ano, sendo prontamente atendido por aquele Fundo
(e-mail encaminhado em 12.11 .2015).

Nesta auditoria procedemos a avaliação do sistema de controle interno, com o
objetivo de definir o volume de testes necessários a possibilitar a emissão dç opinião
sobre as demonstrações financeiras do Projeto, cujos resultados estão consignados
no item 3.

Durante os exames não nos foi imposta restrição pela CAR, quanto ao método e
extensão dos nossos trabalhos, tendo sido facilitado o acesso aos registros e
documentos, bem como prestadas todas as informações e esclarecimentos
solicitados.

Tribunal de Contas do EÊtado dâ Bâhia
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Perio.Jo: 29 08.2014 a 31.12.2015

Com base em amostragem, aplicamos os seguintes procedimentos de auditoria:

b) exame de 10 procedimentos licitatórios, correspondentes a 98,48% dos
recursos financeiros envolvidos;

c) exame 'de 10 contratos, bem como
correspondentes a 77,91o/o dos valores
cobertura desses instrumentos;

d) análìse das demonstrações financeiras,
registros auxiliares;

exame da documentação comprobatória de 100% das origens;

reunião com a Coordenação do Projeto; e

análise dos comentários do auditado sobre os achados da auditorra.

3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

O PROJETO BAHIA PRODUTIVA é coordenado pela CAR, órgão integrante da
estrutura da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), tendo como
finalidade coordenar e promover a execução'das políticas e programas integrados
de desenvolvimento regional do Estado, cabendo-lhe, ainda, a execução, o
acompanhamento, a monìtoria e a avaliação do Projeto.

Com o propósito específico de executar as atribuições relacionadas com o Projeto, a
CAR implantou a Unidade de Gestão do Projeto (UGP), obedecendo aos termos do
Acordo BIRD/Governo da Bahia, compreendendo: uma Coordenação Geral, uma
Assessoria Financeira, uma Assessoria de Aquisições, quatro Subcoordenações no
nível Central (Salvador) e 27 Unidades Territoriais, descentralizadas em todo o
território baiano.

Além dessas, dão suporte à operacionalização do PROJETO BAHIA PROD'UTIVA as
seguintes unidades administrativas da CAR: a) Gerência Administrativa e Financeira;
b) Assessoria Jurídica; c) S uperìntend ência Técnica; e d) Assessoria de
Comu nicação

Tribunal de Contâs do Estâdo da Bahia
Ed. Cons Joaquim Batista Neves, n" 495, Plataíorma 05, Avenida 4,
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Pet íodo: 29.A8.2014 a i1.12.2015

Na cAR, os registros contábeis das operações do projelo (ingressos de recursos e
pagamentos) e os seus respectrvos controles são efetuados em dois sistemas
informatizados e independentes: o Sistema lnlegrado de planejamento,
contabilidade e Finanças (FIPLAN), utilizado pelo Estado, e o sistema Financeiro da
CAR. ì .'
As demonstrações financeiras do Projeto sãô elaboradas a partir das informações
geradas no citado sistema Financeiro, de onde é extraído o valor das aplicações,
base para a élaboração da Demonstração de lnvqstimentos. Já os ingressos
constantes na Demonstração das origens e Aplicações de Recursos têm como base
os dados e informações evidenciados nos extratos bancários das contas de
Empréstimo e Especial, sendo posteriormente conciliados com os registros nas
contas de movimentação do supracitado sistema.

Por sua vez, os dados relativos aos convênios celebrados pela Companhia são
registrados no denominado sistema de Administração de contratos e convênios
(SACC), desenvolvido nos moldes exigidos e recomendados pelo BIRD. por ele as
ações de implementação dos subprojetos são acompanhadas e monitoradas,
extraindo-se relatórios que auxÍliam nas tomadas de decisões e subsidiam os
exames auditoriais. Ademais, a CAR vem utilizando o Sistema de Orçamento de
Obras de Sergipe (ORSE), cedido pelo Governo desse Estado, para cadastro das
planilhas orçamentárias, estando ele integrado ao SAAC.

A supervisão dos subprojetos conveniados está sob a responsabilidad e dos
Escritórios Territoriais da cAR, òabendo-lhes, dentre outras atribuições previstas no
MOP: a) receber e efetuar análise prévia da documentação das Manifestações de
lnteresses, provenientes dos conselhos Municipais e colegiados Territoriais e enviar
para a Coordenação da UGP, devidamente registrado no Sistema de protocolo da
CAR; b) executar a supervisão física e financeira dos convênros; c) prestar às
entidades e às comunidades beneficiárias as informações necessárias para a
execução dos subprojetos; e d) operar e manter atualizadas as informações do
SACC, dentro de sua área de competência.

Quanto aos conselhos municipais, dispõe o MoP que são instancias colegiadas de
nalureza deliberativa, através dos quais são realizados o planejamento, o
monitoramento e a gestão de políticas públicas, voltados para o desenvo'lvimento
sustentável dos municípios, devendo assumir, dentre outras, as seguintes
atribuições: a) formular e propor políticas públicas voltadas para o desenvolvimento
sustentável; b) articular as políticas públicas de caráter municipal, territorial, estadual
e federal; c) participar do Colegrado Territorial no sentido de forlalecê-lo e da
elaboração, qualificação e/ou implementação do plano Territorial de
Desenvolvimento Sustentável.

Íribunal dê Contas do Estado da Bahia
Ed. Cons Joaquim 8at sta Neves, n' 495. Plataíorma 05, Avenida 4
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outra parceria operacÍonal do Projeto são as associações comunitárias, como
instâncias representativas das comunidades, a elas o Manual atribui, dentre outras,
as seguintes atribuições: a) constituir comitê de acompanhamento do subprojeto,
composto por integrantes da entidade e da comunidade, com, no mínimo, três
membros: b) contratar um profissional habiliÇdo pelo CREA para exercer a direção
da obra, fornecendo ao contratado as infofnações necessárias à elaboração do
plano de execução do subprojeto. contandb com o assessoramento do técnico
territorial, e c). submeter à apreciação da cAR os documentos necessários à
autorização para execução de subprojeto.

3.1 Avaliação'

Das análises realizadas, consideramos satisfatória
sistemas de controles internos adotados pela CAR,
Acordo de Empréstimo BIRD no 8.41 5-BR.

4 DESEMPENHO FINANCEIRO DO PROJETO

4.1 Situação Financeira

a estrutura organizactonal e
responsável pela execução

OS

do

O BAHIA PRODUTIVA tem seu custo estimado em US$260 milhões, dos quais
US$150 milhões de recursos do Acordo de Empréstimo, US$99,300 milhões de
contrapartida do Governo do Estado da . Bahia e US$10,700 milhoes dos
beneficiários.

Cabe ressaltar que, consoante o item "CUSTOS E FINANCIAMENTO DO
PROJETO" do Manual Operativo do Projeto, os recursos de contraparlida dos
beneficiários ocorrerão "sob a forma monetária ou aporte de mão-de-obra, materiais,
mobilização ou qualquer outro tipo de recurso disponibilizado pela comunidade,'.

Para o período auditado, a CAR elaborou o Plano Operativo Anual (pOA), onde
consta a alocação de recursos no Projeto, encaminhando-o ao Banco em
10.12.2014. por meio do Ofício CAR n.o 24012014, atendendo a condição prevista no
Anexo 2, Seção 1.A, item 4 do referido Acordo de Empréstimo.

Em 20.02.2015, o Banco enviou correspondência acusando o recebimento do
retrocitado ofício e confirmando a dotação. os recursos previstos no poA estão
demonstrados na Tabela seguinte, onde estão confrontados com os investimentos
realizados no período em exame, por fonte de recursos.

Ìribunal de Contas do Ëstado da Bahia
Ed. Cons Joaqu m Bat sla Nêves, no 495, Ptatâforma 05, Avenida 4

Centro Adm n slÍat vo da Bahla - CAB Sa vâdor/BA CEp: 41.745-002
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Periodo: 29 08.2014 a 31.12 2015

Tabela 01: Recursos previstos no POA x executados, por fonte de recursos, no
período de 29.08.2014 a31.12.2015

FONTE
INVESTIMENTOS NO PERÍODO

(Em R$)

(B/A)%
PREVISTO POA EXECUTADO (B)

BIRD 1 '14.000 000, 1 .079.137,50 qp5
0Estado 15.000.000,00

conforme demonstrado na Tabela 01, no período auditado os investimentos no
Projeto foram integralmente feitos pela fonte BIRD, não havendo, portanto,
contrapartida do Estado, tampouco dos Beneficiários. considerando o montante
previsto, o investimento realizado correspondeu a 0,gS% da fonte BIRD e 0,76% da
totalidade dos recursos alocados no POA.

Na Tabela seguinte estão demonstrados os valores previstos e acumulados no
Projeto, por categoria de gasto.

Tabela 02: Recursos previstos x realizado, por categoria, acumulado até
31.12.2015

REALIZADO
CATEGORIA DE GASTO PREVTSTO (A) 31.12.201s %(BtAl

1 Bens. obras, serviços exceto de
consultoria e serviços de consultoria
necessários para Subprojetos. 224,925,000.

2 Bens, obras, serviços de consultoria e
serviços exceto de consultoria. Custos
Operacionais e de Treinamento.

3 Taxa inicial (Front - end Fee).

34,700,000.00

00,0

375,000.00 375,000.00 100

375,000.
Investimentos do Projeto e da

0,00 0

0,14260,000,000
Fontes: Acordo de Empréstimo BIRD no 8.4'1s-BR, DOAR e Demonstrações dos
l\y'atriz da Gestão Acumulada do Projeto, em 31.12.2015.

TOTAL

Tribunal de Contas do Estâdo da Bahía
Ed Cons. JoaqLr nr Bat sla Nêves, no 495, Ptatâforma 05, Aven da 4.
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Periodo: 29.08.2014 a 31.12.2015

Considerando os recursos alocados no Projeto, no montante de US$260,000,000.00,
as aplicações acumuladas aÍé 31 .12.2015 totalizaram US$375,000.00, equivalentes
a 0,14o/o dos valores previstos, referentes à taxa contratual paga pelo mutuário em
28.02.2015, conforme demonstrado na tabela anterior.

Dos exames realizados nos registros 
"o.|ab"i. 

e financeiros, constatamos a
regularidade das aplicações efetuadas, bem iomo a consonância dos investimentos
acumulados com os objetivos do Proieto, no período em exame.

Í

4.2 Movimentação da Conta Especial

No período de 29.08.2014 a 31 .12.2015, foram depositados na Conta Especial a
quantia de US$S,000,000.00, equivalentes a R$15.700.000,00, referentes ao adian-
tamento autorizado pelo Banco.

Os saques naquele período totalizaram US$4,000,000.00, transferidos para a Conta
Designado do Projeto, ficando um saldo de US$í,000,000.OO na supracitada Conta
Especial.

4.3 Pedidos de Reembolso (PR)

Naquele mesmo período, a CAR não emitiu Pedidos de Reembolso.

4.4 Pagamento do Principal e Juros

A Diretoria do Tesouro (DEPAT), órgão integrante da estrutura da Secretaria
Estadual da Fazenda (SEFAZ), compete, dentre outras atribuições, o registro e o
controle das operações de crédito realizadas pelo Estado, bem como o controle
contábil-financeiro da Conta Especial.

De acordo com os demonstrativos apresentados pela SEFAZ, no período sob
exame, o Estado da Bahia efetuou pagamentos ao BIRD, correspondentes ao juros,
no montante de US$21,753.92 (R$81.B76,29), não tendo sido efetuado pagamento
relativo à amodização do principal do empréstimo

Em nossos exames constatamos que os compromissos foram corretamente
calculados e pagos pela Diretoria, tendo sido observadas as datas previstas no
Acordo de Empréstimo, conforme demonstramos na Tabela seguinte:

TÍibunâl de Contas do Estado dâ Bahia
Ed Cons JoaquÌm Bat sta Neves, nÔ 495. Plataíorma 05, Avenida 4

Ceniro Adnr nrstrat vo da Bah a CAB Savâdor/BA- CEP:41.745 AA2
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Tabela 03: Pagamentos do principal e juros do empréstimo, no período de
29.08.201 4 a 31.1 2.20 1 5

PAGO EM 13.04.2015 PAGO EM 13.10.2015DESCRTçÃO

PRINCIPAL 0.00
1 ,684.26 5.200,

0,00

us$ US$ R$

ìo,oo
20,069.66

TOTAL_R$

JUROS
0,00

81 879]e
81.876,29

4.5 Avaliação Financeira

Dos exames realizados, constatamos que os registos contábeis e financeiros
relativos às ações do Projeto, representam adequadamente, em todos os seus
aspecios relevantes, os recursos recebidos e os desembolsos efetuados, bem como
os investimentos acumulados no Projeto e a movimentação de recursos na Conta
Especial, no período de 29.08.2014 a 31.12.2015.

5 L|CTTAçÔES, CONTRATOS E CONVÊN|OS

5.1 Licitações

No período em exame foram realÍzados 03 (três) Pregões Eletrônicos, 0B (oito)
Shoppings, 05 (cinco) Contratações Diretas e 03 (três) Seleções de Consultores
lndividuais, totalizando R$30.981 .801,29. Nossos exames abrangeram 98,48% dos
recursos financeiros envolvidos para as modalidades citadas (item 6.1 do Relatório
de Planejamento), levando em consideração os valores envolvidos, bem como a
natureza das despesas e modalidade de aquisição.

Dos exames procedidos, constatamos o cumprimento das normas contidas nas
"Diretrizes para aquisições no âmbito de Empréslimos do BIRD e créditos da AlD,, e
para a "Seleção e Contratação de Consultores pelos mutuários do Banco Mundial",
bem como das regras emanadas das Leis Nacional e Estadual de Licitações, para
os procedimentos licitatórios a elas submetidos.

5.2 Contratos

Em decorrência dos procedimentos licitatórios realizados naquele mesmo período,
foram celebrados 19 termos de contratos com recursos do projeto, acarretando
desembolsos da ordem de R$4.799.1 61 ,BB.

Tribunal dê Contas do Estado dâ Bahia
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Periodo: 29 A8.2014 a 31.12.2015

Examinamos 10 desses instrumentos (item 6.2 do Relatório de Planejamenlo), bem
como seus respectivos desembolsos, correspondentes a 77,91% do montante
efetivamente pago, constatando o cumprimento das diretrizes para aquisições no
âmbito de empréstimo do BIRD, bem como o atendimento às Leis Licitatórias.

5.3 Convênios

Com o intuito de avaliarmos o nível de implementação dos subprojetos conveniados
com as associãções comunitárias, bem como a observância às regras do lVlanual
Operativo do Projeto, das contratações, pagamentos e prestação de contas, solicita-
mos que a CAR nos encaminhasse a relação dos convênios firmados no período em
exame.

Em resposta, a Companhia nos informou que não foram celebrados convênios com
recursos do Projeto, haja vista que aquele período foi destinado à preparação dos
instrumentos, contratação da entidade de cooperação, divulgação do projeto,
preparação e divulgação dos editais, visitas de campo, análise das manifestações de
interesse, seleção das propostas, dentre outras atividades.

Assim, em 20'15 o PROJETO BAHIA PRODUTIVA tornou público três Editais de
Chamada Pública, sendo dois para subprojetos orientados ao mercado (apicultura e
meliponÍcultura e bovinocultura de leite) e um para subprojetos socioambientais,
sendo que os resultados desses editais foram divulgados em dezembro daquele
mesmo ano.

Ìribunâì de Contas do Estado da Bahia
Ed. Cons Joaqu m Bat sta Nevês, nÒ 495, Platâforma 05, Aven da 4.
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Cabe ressaltar que a Missão de Supervisão do BIRD, realizada no período de íg a
23.10.2015, destacou, no item 24 da Ajuda Memoria, que:

24. (...) após a conclusão da primeira rodada de Editais, (...) deve ser dada
especial atenção aos Subprojetos Orientados para o Mercado, visando
promover a adesào de Íorneòedores de matéria-prima contribuindo, assim,
com a ampliação do volumb de produtos beneficiados para atender a
demanda de mercado.

Salvador, 17 dejunho de 2016.

ranco
de Auditoria

cRC/BA 19.724

ntos
Auditor Estadual de Controle Externo

oABtBA34.447
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