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1. INTRODUÇÃO 
 

ANTECEDENTES 

 
1.1. A proposição da auditoria no Programa Travessia foi apresentada pelo Conselheiro 
Sebastião Helvécio em Sessão Plenária do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais de 
03/02/2010, sob a argumentação: 

 
A avaliação concomitante do programa pelo Tribunal justifica-se pela considerável 
quantidade de recursos orçamentários destacados e porque se propõe o atendimento 
a mais de 1.000.000 de pessoas, visando à redução de desigualdades e à inclusão 
social. 
Por essas razões e, mais, por ser esse um programa que se pauta na ação consertada 
e organizada das principais secretarias e órgãos públicos estaduais, vislumbro uma 
oportunidade ímpar para que esta Casa promova uma avaliação sobre a 
economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação governamental, 
ensejando a obtenção de conclusões importantes para o aperfeiçoamento da gestão 
de políticas públicas em nosso Estado, para a informação da Sociedade e, ainda, para 
o aprimoramento da missão constitucional deste Tribunal. (Notas Taquigráficas, 
sessão: 03/02/10) 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA 

 
1.2. O Programa Travessia, a que se refere o inciso XXI do Anexo II da Lei nº 17.007, de 
28 de setembro de 2007, constitui-se em programa de caráter estruturador que tem como 
objetivo promover a inclusão social e produtiva da população de maior vulnerabilidade social.   

1.3. A gestão do Programa Travessia é exercida pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social - SEDESE, em articulação com as demais Secretarias de Estado, 
ouvido o respectivo Comitê de Acompanhamento. 
 

OBJETO E ESCOPO DA AUDITORIA 

 
1.4. O presente trabalho tem a finalidade de identificar como se realiza a gestão do 
Programa, as respectivas responsabilidades institucionais de cada órgão/entidade envolvido na 
execução, a eficácia no alcance das metas estabelecidas (2008 e 2009), a forma de 
participação e controle social, bem como os mecanismos de controle físico e financeiro 
existentes. O pertinente relatório deverá subsidiar a instrução do Parecer Prévio sobre as 
Contas do Governador referentes ao exercício de 2010. 
 
1.5. Com a finalidade de dar cumprimento ao objetivo proposto neste trabalho, o escopo da 
auditoria foi delimitado pela análise de três questões de auditoria: 
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• Questão 1: em que medida a institucionalidade do Programa Travessia definida no 
Decreto nº 44.705/2008 tem contribuído para a coordenação de ações voltadas para o 
desenvolvimento social de comunidades em situação de pobreza e a articulação com 
as forças locais governamentais e não governamentais? 

• Questão 2: as programações orçamentária e física estabelecidas para as ações dos seis 
eixos do Travessia estão sendo cumpridas? 

• Questão 3: quais os mecanismos de monitoramento e avaliação do Programa? 
 

METODOLOGIA DE ANÁLISE 

 
1.6. Estabelecido o objeto no âmbito desta Corte, competiu à equipe realizar um 
levantamento de escopo restrito, de forma a esclarecer os principais processos operacionais e 
produtos relativos ao Programa. 
 
1.7. Na fase preliminar do planejamento, com o objetivo de aprofundar os conhecimentos 
sobre o assunto, bem como identificar as áreas que poderiam demandar uma inflexão na 
investigação, foram desenvolvidas as seguintes técnicas de diagnóstico de auditoria: 
 

• Análise Stakeholder, na qual foram identificados os principais atores interessados, 
bem como opiniões e conflitos de interesse e informações relevantes. 
 

• Análise Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - SWOT, na qual foram 
levantadas forças e fraquezas do ambiente interno, oportunidades e ameaças do 
ambiente externo do Programa auditado. 
 

• Diagrama de Verificação de Risco - DVR, para identificação das áreas mais sensíveis, 
que apresentam maior risco para o Programa auditado e que contribui para a definição 
do escopo do trabalho. 
 

1.8. A estratégica metodológica do trabalho de auditoria centrou-se na pesquisa. Os dados 
concernentes ao trabalho de pesquisa estiveram focados na coleta de dados secundários 
mediante consulta à legislação, bibliografia específica e documentos obtidos com a SEDESE, 
bem como entrevistas estruturadas com os gestores dos órgãos/entidades envolvidos e 
aplicação de questionário por meio eletrônico e in loco. 
 
1.9. A pesquisa documental foi desenvolvida por meio de análise de documentos 
administrativos requeridos à SEDESE, de consulta a banco de dados, como o Sistema de 
Gestão das Ações do Programa Travessia - SIGAT e de verificação de sistemas de controle 
como Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI e Sistema de Informações 
Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN. 
 
1.10. Na fase de coleta de dados foram realizadas entrevistas com gestores da SEDESE, 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, da Companhia Energética de 
Minas Gerais - CEMIG, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana - SEDRU, Secretaria de Estado de Educação - SEE, Companhia de Saneamento de 
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Minas Gerais - COPASA, Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas 
Gerais S/A - COPANOR, Secretaria Estadual de Saúde - SES e Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural - EMATER. 
 
1.11. O questionário foi aplicado aos gestores municipais, interlocutores municipais, 
assistentes sociais e responsáveis técnicos dos municípios de Chapada do Norte, Frei Gaspar, 
Governador Valadares, Jampruca, Ladainha, Ouro Verde de Minas, Padre Carvalho, Poté, 
Ribeirão das Neves e São João do Manteninha, entre os períodos de 29/11 a 4/12/2010. 
 
1.12. Quanto ao questionário aplicado por meio eletrônico, foram encaminhados aos 
gestores dos municípios de Águas Formosas, Angelândia, Aricanduva, Berilo, Bertópolis, 
Botumirim, Caraí, Catuji, Cristália, Francisco Badaró, Franciscópolis, Itacambira, Itaipé, 
Itinga, Jenipapo de Minas, Joaíma, José Gonçalves de Minas, Monte Formoso, Nova Belém, 
Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Palmópolis, Pavão, Ponto dos Volantes, Santa 
Helena de Minas, São Gonçalo do Rio Preto, Serra dos Aimorés, Umburatiba e Virgem da 
Lapa.  
 
1.13. Os questionários elaborados pela equipe de auditoria foram enviados aos gestores 
municipais entre os dias 22/11/2010 e 15/12/2010. A taxa de respostas das pesquisas está 
relacionada na Tabela 1. 
 
Tabela 1: Número de questionários enviados, respondidos e taxa de respostas 

Público Alvo Enviados Respondidos 
Taxa Respostas 

(%) 

Gestores Municipais 30 21 70,00 
Interlocutores Municipais 30 20 66,67 
Responsáveis Técnicos 30 19 63,33 
Assistentes Sociais 30 21 70,00 

Fonte: questionários preenchidos pelos gestores municipais, interlocutores municipais, responsáveis técnicos e 
assistentes sociais – Nov/dez/2010 
Elaboração: TCEMG 
 
1.14. Durante a realização dos trabalhos, foram encontradas limitações quanto às condições 
operacionais, levando à redução da quantidade de municípios visitados e dificuldades para 
consolidação dos dados; e, quanto ao retorno dos questionários, o elevado índice de dados 
incompletos restringiu a utilização de informações solicitadas. 
 

ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

 
1.15. O relatório encontra-se estruturado em capítulos. O capítulo 1 trata da introdução. O 
capítulo 2 apresenta uma visão geral do Programa. Na visão geral estão delineadas, além da 
contextualização do tema, as características do Programa, informações sobre seus objetivos, 
público-alvo, forma de operacionalização, indicadores e metas, além de aspectos 
orçamentários e financeiros. Nos capítulos 3, 4 e 5 são apresentados os principais achados de 
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auditoria.  Por fim, os capítulos 6, 7 e 8, tratam, respectivamente, da análise dos comentários 
do gestor, das conclusões do trabalho e da proposta de encaminhamento. No último, são 
apresentadas propostas de deliberações que, se implementadas, contribuirão para melhorar o 
desempenho do Programa.  
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“Não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas, ao 
contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência” 
                                                Karl Marx 
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2. VISÃO GERAL DO PROGRAMA TRAVESSIA 
 

OBJETIVO 

 
2.1. O Programa Travessia é um programa de caráter estruturador do governo do Estado de 
Minas Gerais e tem como objetivo promover o desenvolvimento social das comunidades em 
situação de pobreza, de forma sustentável, por meio da articulação de ações integradas de 
base local em seis eixos: saneamento, intervenção urbana, saúde, gestão social, educação e 
renda.  

2.2. O Programa destina-se ao planejamento, à coordenação e à execução das diversas 
políticas públicas do Estado, em localidades determinadas, nas quais se concentrem famílias 
em condições de grande vulnerabilidade social, visando à inclusão e à promoção dessas 
famílias. 

2.3. O Programa Travessia encontra-se organizado conforme divisão técnica por eixos: 
 

• Saneamento: implementação ou melhoria da cobertura dos serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário;                                                                                                           

• Intervenções urbanas: melhoria das condições de infra-estrutura local; 
• Saúde: redução das taxas de desnutrição, mortalidade infantil e gravidez na 

adolescência; aumento no número de domicílios atendidos pelo Programa de Saúde da 
Família (PSF); 

• Gestão Social: intensificação da participação social e da organização civil; promoção e 
ampliação das ações dos conselhos municipais; 

• Educação: melhoria na qualidade da educação básica; 
• Renda: criação de oportunidades de emprego, da possibilidade de inserção no mercado 

de trabalho e geração de renda para a população local. 
 

2.4. Percebem-se, como fundamentos do Programa, as seguintes diretrizes: articulação 
intersetorial, articulação com os municípios, atendimento à população em condição de 
pobreza e de vulnerabilidade social. 
 

ANTECEDENTES 

 
2.5. Segundo estudo sobre a possível trajetória da pobreza nos próximos anos, elaborado 
pelo IPEA em 2010, considera-se a possibilidade de o Brasil superar a condição de pobreza 
extrema e reduzir sensivelmente a taxa de pobreza absoluta nos próximos anos, tendo em vista 
o comportamento positivo de queda nas taxas de pobreza observadas durante o regime de 
estabilidade monetária. 
 
2.6. Quando se projeta no tempo a redução nas taxas de pobreza absoluta (3,1%) e extrema 
(2,1%) alcançada no período de maior registro de sua diminuição recente (2003-2008), pode-
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se inferir que o Brasil terá superado a miséria e diminuído a 4% a taxa nacional de pobreza 
absoluta em 2016. 
2.7. O último censo realizado pelo IBGE em 2000, assim identificou o desenvolvimento 
humano nos municípios mineiros, conforme Figura 1: 
 
 
Figura 1: Mapa do índice de desenvolvimento humano dos municípios de Minas Gerais 

 

 
Fonte: Atlas IDH/2000 
 

LEGISLAÇÃO 

 
2.8. O Programa Travessia foi mencionado pela primeira vez no Plano de Governo do 
segundo mandato do Governador Aécio Neves e discutido na revisão do Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado – PMDI em 2007 (Lei 17007/2007).  
 
2.9. O Programa encontra-se inserido no PMDI na área de resultado “Redução da Pobreza 
e Inclusão Produtiva”, tendo como órgão responsável a SEDESE, e os seguintes objetivos 
estratégicos:  
 

• superar a pobreza crônica das novas gerações, através da educação; 
• promover a inclusão produtiva da população adulta; 
• reduzir o analfabetismo; 
• promover a segurança alimentar e as condições adequadas de saneamento básico para 

a população mais pobre; 
• promover a intervenção integrada nos espaços de concentração da pobreza; 
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• saúde e nutrição incorporadas a todas as fases do ciclo de vida individual, desde o 
nascimento até a vida adulta; 

• ampliar a provisão indireta dos serviços de assistência social. 
2.10. Tendo em vista os objetivos estratégicos, foram definidos resultados finalísticos, quais 
sejam: a redução do percentual de pobres e indigentes em relação à população total; aumento 
do número de regiões atendidas pelo Programa Travessia; redução do percentual de 
habitações precárias; aumento do percentual de implantação do Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS.   
 
2.11. Apesar de toda mobilização ocorrida em 2007, visando à elaboração de um plano 
estratégico para o Programa Travessia, o Programa foi instituído legalmente em janeiro de 
2008, por meio do Decreto Estadual n. 44.705/08. 
 
2.12. O Decreto Estadual n. 44.705/08 definiu que o Programa Travessia “se destina ao 
planejamento, à coordenação e à execução das diversas políticas públicas do Estado, em 
localidades determinadas, nas quais se concentrem famílias em condições de vulnerabilidade 
social, visando à inclusão e à promoção das mesmas”. O Decreto prevê, ainda, que os órgãos 
e entidades estaduais deverão, na execução de seus projetos, priorizar, no âmbito de suas 
atribuições, as ações incluídas no Programa Travessia. 
 
2.13. O Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-2011 sintetiza o objetivo do 
Programa da seguinte forma: “promover a emancipação social e econômica das camadas mais 
pobres e vulneráveis da população através da articulação de ações integradas de base local”. 
(MINAS GERAIS, PPAG, 2009, p. 234). 
 
2.14. O PPAG 2008-2011 transpõe, na forma de Programas Estruturadores, a estratégia 
principal do PMDI 2007-2023, estando o Programa Travessia inserido na Área de Resultado 
“Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva” como um Projeto Estruturador com a seguinte 
previsão de aplicação de recursos fiscais: 
Tabela 2: Previsão de aplicação de recursos fiscais 

Área de 
Resultados 

Nome do 
Programa 

2008 
(R$) 

2009 
(R$) 

2010 
(R$) 

2011 
(R$) 

Inclusão da 
Pobreza e 
Inclusão 

Produtiva 

Projeto Travessia: 
Atuação Integrada 

em Espaços 
Definidos de 

Concentração de 
Pobreza 

30.000.000 32.700.000 35.643.000 38.850.870 

Fonte: PPAG 2008-2011 
 

ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
2.15. Em termos orçamentários, as ações do Travessia especificadas na LDO/2010 são as 
seguintes: 
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• Ação 1656 - Implantação da Usina Mineira do Trabalho, sob a responsabilidade da 
SEDESE; 

• Ação 5001 - Promoção do Acesso ao Saneamento Básico, sob a responsabilidade da 
COPANOR, COPASA, SEDRU e Prefeitura; 

• Ação 5004 - Promoção da Melhoria do Sistema de Saúde, sob a responsabilidade da 
SES e Prefeitura; 

• Ação 5008 - Promoção da Melhoria da Infra-Estrutura da Rede Estadual de Educação, 
sob a responsabilidade da SEE e Prefeitura; 

• Ação 5009 - Promoção de Ações de Fomento à Geração de Renda, sob a 
responsabilidade da SES e Prefeitura; 

• Ação 1176 - Intervenções Urbanas e Habitacionais, sob a responsabilidade da 
SEDESE, SEDRU, SETOP, CEMIG e Prefeitura; 

• Ação 1184 - Gestão do Programa Travessia, sob a responsabilidade da SEDESE; 
• Ação 5012 - Promoção do Sistema de Assistência Social, sob a responsabilidade da 

SEDESE; 
 
2.16. O Programa Travessia estrutura-se sob dois tipos de ações: ações orçamentárias e não-
orçamentárias, resultado da articulação da SEDESE com órgãos parceiros.  

CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DO PÚBLICO ALVO 

 
2.17. O Programa pretende promover a “travessia” de uma parcela da população excluída 
socialmente, por um histórico de inúmeros problemas do nosso país, para uma realidade de 
inclusão social e cidadania, a partir do atendimento das comunidades em situação de maior 
vulnerabilidade no estado, selecionadas por critérios que foram redefinidos no curso do 
Programa, a seguir: 
 
Critérios 2008: 

 
GRUPO 01: municípios que se encontram em área de pobreza do estado com IDH abaixo de 
0,68.  
GRUPO 02: municípios da RMBH (exceto capital) e cidades pólos com menor média 
ponderada dos seguintes indicadores: PIB, IDH-M, média de anos de estudo de adultos, 
população total e taxa de mortalidade padronizada por homicídio da população de 15 a 29 
anos. 
 
Critérios 2009:  

 
Municípios com IDH até 0,68; referência de mesorregiões: Norte, Vale do Jequitinhonha, 
Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce, considerando proximidade geográfica, atendidos pela 
COPANOR e incluídos no PRÓ-ACESSO ou com acesso.  
 
Critérios 2010: 

 
GRUPO 01: municípios que se encontram em área de pobreza do estado e que tenham IDH 
abaixo de 0,68, com previsão de atendimento pela COPANOR.  



 

GRUPO 02: municípios com IDH igual ou menor do que a média da macrorregião de 
Planejamento da qual faz parte, atendidos pela CO
populacional de 20.000 habitantes. 
GRUPO 03: municípios com menor IDH da macrorregião de Planejamento e com referencial 
populacional de 20.000 habitantes.
 

MUNICÍPIOS SELECIONA

 
2.18. O Programa Travessia
das Neves, Governador Valadares, Jampruca, Franciscópolis e Setubinha. Já em 2009, o 
Travessia atuou em outros 35
Mucuri e Jequitinhonha. Em 2010, foram selecionados outros 70 municípios,
dez macrorregiões de Planejamento. 
 
Figura 2: Municípios atendidos pelo Programa Travessia em 2008, 2009 e 2010

Fonte: apresentação da SEDESE

 

LOCALIDADES SELECIONADAS

 

2.19. Após a escolha dos municípios, os prefeitos municipais realizam indicação 
devidamente justificada das localidades a serem abrangidas pelo Programa, que é submetida à 
aprovação da SEDESE.  

        
 

GRUPO 02: municípios com IDH igual ou menor do que a média da macrorregião de 
Planejamento da qual faz parte, atendidos pela COPASA e pela EMATER e com referencial 
populacional de 20.000 habitantes.  
GRUPO 03: municípios com menor IDH da macrorregião de Planejamento e com referencial 
populacional de 20.000 habitantes. 

MUNICÍPIOS SELECIONADOS 

Programa Travessia começou sua atuação em 2008, em cinco municípios: Ribeirão 
das Neves, Governador Valadares, Jampruca, Franciscópolis e Setubinha. Já em 2009, o 

35 municípios, distribuídos nas regiões Norte e Vales do Rio Doce, 
onha. Em 2010, foram selecionados outros 70 municípios,

dez macrorregiões de Planejamento.  

: Municípios atendidos pelo Programa Travessia em 2008, 2009 e 2010

Fonte: apresentação da SEDESE 

SELECIONADAS 

Após a escolha dos municípios, os prefeitos municipais realizam indicação 
devidamente justificada das localidades a serem abrangidas pelo Programa, que é submetida à 

 

 
 

22 

GRUPO 02: municípios com IDH igual ou menor do que a média da macrorregião de 
PASA e pela EMATER e com referencial 

GRUPO 03: municípios com menor IDH da macrorregião de Planejamento e com referencial 

cinco municípios: Ribeirão 
das Neves, Governador Valadares, Jampruca, Franciscópolis e Setubinha. Já em 2009, o 

municípios, distribuídos nas regiões Norte e Vales do Rio Doce, 
onha. Em 2010, foram selecionados outros 70 municípios, distribuídos nas 

: Municípios atendidos pelo Programa Travessia em 2008, 2009 e 2010 

 

Após a escolha dos municípios, os prefeitos municipais realizam indicação 
devidamente justificada das localidades a serem abrangidas pelo Programa, que é submetida à 
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ÓRGÃOS ESTADUAIS PARCEIROS DO PROGRAMA 

 
2.20. Caracteriza-se o Programa Travessia pela articulação e coordenação de ações 
intersetoriais alicerçadas em seis eixos envolvendo os órgãos descritos na tabela 3: 
 
Tabela 3: Relação dos órgãos envolvidos no Programa Travessia 

Eixo 
Travessia Educação Saúde Renda 

Gestão 
Social 

Intervenções 
Urbanas Saneamento 

 
Órgãos 

envolvidos 

SEE 
SEDVAN/ 

IDENE 
SES 

SETUR 
SEDESE 

INDI 
EMATER 
SEDVAN/ 

IDENE 
SECTES 

SEDESE 
SEEJ 

SEARA/ 
ITER 

Fundação 
Clóvis 

Salgado 
SEPLAG 
TRE/MG 

SEDESE 
CEMIG 
BDMG 

DER 
SEDRU 
SETOP 

SEDRU 
COPASA 

COPANOR 

Fonte: SEDESE  
Elaboração: TCEMG 

 

ATORES SOCIAIS DOS MUNICÍPIOS 

 
2.21. Na primeira reunião gerencial, realizada com os gestores municipais, é entregue o 
Termo de Referência do Programa que é apresentado como a principal diretriz a ser repassada 
à equipe da prefeitura. 
 
2.22. De acordo com o Termo de Referência, os prefeitos deverão indicar os seguintes 
atores sociais: 
 

• interlocutor municipal que tem as seguintes atribuições: fornecer informações 
quanto ao andamento das ações do Programa no município à equipe da SEDESE; 
responder à equipe do Travessia quanto à execução das ações do município; gerenciar 
o PMAA; participar das reuniões do Programa; preencher, mensalmente, o SIGAT, 
devendo, para isso, verificar “in loco” o andamento de cada ação, bem como conversar 
com o secretariado municipal, a assistente social e o responsável técnico, sempre que 
necessário. 

 
• responsável técnico que deverá apresentar os projetos básicos de cada obra, de acordo 

com as diretrizes da prefeitura e conforme as especificações e orientações técnicas 
contidas nesse Termo, atendendo as normas da ABNT – Associação Brasileira de 
Normas Técnicas; solicitar formalmente ao Travessia aprovação para realizar qualquer 
alteração que comprometa a execução física e/ou financeira das obras; acompanhar a 
contratação e a execução das obras e serviços constantes nos projetos aprovados, 
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buscando garantir a compatibilização entre planejamento e execução; participar 
ativamente da execução das obras, exigindo o cumprimento do cronograma e 
garantindo a qualidade e a entrega do serviço contratado; preencher as planilhas de 
acompanhamento de obras – Planejado e Executado e participar das reuniões do 
Programa. 

 
• assistente social com as seguintes atribuições: viabilizar e garantir o acesso das 

comunidades em situação de vulnerabilidade social às ações do Programa realizadas 
no município; articular sua atuação com a das demais assistentes sociais do município, 
com o CRAS e com a administração municipal; estar sempre em contato com a equipe 
do Programa, mantendo-a informada sobre a realidade (problemas, demandas, 
avanços, dificuldades, etc.) das comunidades alvo do Travessia; mobilizar a 
comunidade para as ações do Programa e implementar e acompanhar o Grupo de 
Referência. 
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“A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a 
preparação para a vida, é a própria vida.” 
                                          John Dewey 
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3. A ESTRATÉGIA DA INTERSETORIALIDADE NA GESTÃO 
PÚBLICA 

 
3.1. A tendência para uma gestão atenta ao imperativo de se enfrentar o déficit social exige 
que os gestores públicos imprimam nas agendas de governo uma nova estratégia político 
institucional que agregue modelos participativos e considere as demandas específicas das 
localidades objeto das ações.  
 
3.2. No limiar do desafio de o Estado produzir os resultados socialmente esperados e tornar 
efetivas as políticas públicas, destaca-se a promoção de ações de planejamento, execução e 
avaliação de suas políticas por intermédio da intersetorialidade, caracterizada  
 

 (1) na inversão da lógica presente nas organizações públicas, nas quais predomina o 
trabalho fragmentado e setorializado; (2) na valorização dos saberes técnicos 
envolvidos na formulação e implementação de políticas, com investimento em 
recursos humanos conduzindo-os a uma atuação articulada; (3) no incremento da 
participação e organização social dos diversos segmentos da sociedade e na 
construção de redes de articulações e parcerias, a exemplo da rede que se quer 
construir com o movimento de cidades/comunidades saudáveis (ZANCAN, 2011)  

 
3.3. No âmbito do Programa Travessia, a intersetorialidade constitui-se em uma das 
principais estratégias de atuação. Por concepção, busca a articulação das ações de diversas 
secretarias e órgãos do Estado e a superação de problemas tradicionais de dispersão ou de 
sobreposição de programas de governo pela articulação da atuação dos gestores públicos 
voltados a objetivos convergentes e sustentáveis de desenvolvimento social. 
 
3.4 Assim, para a consecução das metas do Programa Travessia “exige-se um 
comprometimento de todas as secretarias envolvidas, no sentido de gerar esforços de 
coordenação, execução e monitoramento das ações conjuntamente e simultaneamente” 

(Documento Interno do Programa Travessia, 2008, p. 11).  
 
PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL 
 
3.5. Esta análise está centrada na arquitetura institucional do Programa. Visa a estabelecer 
se as ações do Programa Travessia estão sendo articuladas pela SEDESE de forma 
intersetorial e simultânea com os demais órgãos e com os municípios; se há promoção do 
alinhamento dos objetivos do Programa com os setoriais e com as demandas prioritárias dos 
municípios, e, ainda, se o Comitê de Acompanhamento é atuante e influencia positivamente a 
implementação das ações específicas do Programa pelos órgãos executores. 
 
3.6. Nesse contexto, a auditoria buscou explorar o processo de planejamento das ações e de 

gestão intersetorial do Travessia, por intermédio da investigação dos principais  instrumentos 
concebidos no âmbito do Programa. Assim, os trabalhos focalizaram-se em levantamentos 
sobre a elaboração do Plano Municipal de Ações Articuladas e no funcionamento do Comitê 
de Acompanhamento do Programa, à vista do Decreto que o instituiu.  

 
3.7.   O planejamento das ações do Travessia formaliza-se por um Plano de Trabalho 
denominado, a partir de 2009, de Plano Municipal de Ações Articuladas - PMAA. O plano é 
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elaborado para cada município selecionado pelo Programa e contém a descrição de todas as 
ações a serem executadas no município, a meta física e a data prevista de início e término da 
execução. 
 
3.8.   A equipe gestora do Travessia, a partir de uma listagem de todos os programas 
existentes no Estado de Minas Gerais, realiza a escolha de quais devem ser incorporados ao 
Programa. Após a escolha, solicita-se às secretarias e órgãos do Estado o encaminhamento, 
dentre os programas selecionados, das ações previstas para os municípios a serem atendidos.  
 
3.9. Com base na resposta encaminhada pelos responsáveis de cada órgão/secretaria, a 
equipe do Travessia elabora um PMAA para cada município selecionado, contendo todas as 
ações a serem executadas naquela localidade durante a vigência do Programa. 
 
3.10. À exceção, encontram-se as ações do eixo Intervenções Urbanas, realizadas por meio 
de convênio celebrado entre município e SEDESE, cujo planejamento e execução cabem à 
gestão municipal, com recurso próprio do Travessia. As ações de intervenções urbanas 
também integram o PMAA, que é entregue aos representantes dos municípios na 
oportunidade da celebração do convênio. 
 
3.11. Quanto à gestão intersetorial, o Comitê de Acompanhamento, foi criado pelo Decreto 
n. 44.705/2008, sendo composto por representantes de todas as Secretarias de Estado 
envolvidas e da COPASA. Compete ao Comitê: 
 

• aprovar a indicação de localidades a serem incluídas  no Programa; 
• aprovar a metodologia de avaliação externa; 
• propor ajustes metodológicos que visem ao aprimoramento da  execução  das  ações 

articuladas pelo Programa  Travessia  nas localidades por ele abrangidas;  
• reunir-se  trimestralmente, ou  sempre  que  se  fizer necessário, mediante convocação 

do presidente, para acompanhamento dos  Planos de Trabalho contidos nos convênios 
assinados com  cada município. 

  
3.12. Além das atribuições definidas no Decreto, cabe ao Comitê funcionar como um 
instrumento de fortalecimento da intersetorialidade, na medida em que requer maior 
envolvimento dos órgãos e secretarias responsáveis pelas ações articuladas. 
 
3.13.  Os trabalhos da auditoria relativos ao PMAA ocorreram por meio de reuniões com a 
gerência do Programa, entrevistas aos gestores das ações articuladas e questionário eletrônico 
dirigido a todos os gestores municipais, além de trabalho de campo em dez municípios, 
quando se procedeu à coleta de dados e informações, por meio da aplicação de questionários.  
 
3.14. Da análise dos PMAA elaborados a partir de 2009, nota-se uma padronização nos 
instrumentos, conforme corroborado pela gerência do Programa ao justificar tal situação pela 
semelhança dos perfis dos municípios selecionados. 
 
3.15.  A equipe de auditoria verificou que, à exceção das ações de intervenções urbanas e 
renda, os gestores municipais ressentem-se de maior participação no processo de elaboração 
do PMAA, conforme atestam 100% das respostas aos questionários aplicados in loco. 



 

 

3.16. Além da situação evidenciada, pode
Intervenções Urbanas, cuja definição cabe ao gestor municipal, 
entregues”, sem descrição da meta 
 
3.17. A falha no processo de 
refletiu em prevalente desconhecimento das metas físicas estabelecidas no PMAA para as 
ações articuladas e comprometeu 
sua cooperação, conforme evidenciado n
  
Gráfico 1: Percentual de gestores municipais que desconhecem as metas

Fonte: entrevista com os Gestores Municipais 
Elaboração: TCEMG 
 
3.18. No contexto, a modelagem do Programa prevê a figura do interlocutor municipal como 
pessoa responsável pelo gerenciamento do PMAA e pela articulação do Programa no nível 
local. A constatação de que os gestores municipais 
Programa aponta para a possibilidade de que também tais atores careçam de um entendimento
claro acerca das ações/proposta
  
3.19. Constatou-se, ainda, que a 
planejamento prejudicou o atendimento de demandas personalizadas dos municípios, vez que 
a homogeneidade dos produtos nos PMAA nem sempre corresponde
municípios, com fundamento na resposta dos gestores aos questionário
 
3.20. Outro importante aspecto a ser abordado reside na identificação de 
restritos na introdução de uma nova cultura de cooperação intersetorial
período em que predominou o modelo burocrático de Administração Púb
por hierarquias rígidas e centralizadas, comporta identificar 
acentuado por parte do Estado 
visando alinhar objetivos e estratégias entre seus dive
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lém da situação evidenciada, pode-se observar que a descrição dos produtos no Eixo
cuja definição cabe ao gestor municipal, encontra

sem descrição da meta física. 

falha no processo de participação dos gestores municipais na
refletiu em prevalente desconhecimento das metas físicas estabelecidas no PMAA para as 

comprometeu a compreensão dos gestores com os obje
, conforme evidenciado nas técnicas de coletas de dados.

de gestores municipais que desconhecem as metas

Fonte: entrevista com os Gestores Municipais – Programa Travessia 

3.18. No contexto, a modelagem do Programa prevê a figura do interlocutor municipal como 
pessoa responsável pelo gerenciamento do PMAA e pela articulação do Programa no nível 
local. A constatação de que os gestores municipais têm baixa compreensão da proposta do 
Programa aponta para a possibilidade de que também tais atores careçam de um entendimento

/proposta do Travessia.  

se, ainda, que a participação deficiente da gestão municipal do 
planejamento prejudicou o atendimento de demandas personalizadas dos municípios, vez que 
a homogeneidade dos produtos nos PMAA nem sempre corresponde às ações prioritárias dos 

, com fundamento na resposta dos gestores aos questionários aplicados

Outro importante aspecto a ser abordado reside na identificação de 
introdução de uma nova cultura de cooperação intersetorial

período em que predominou o modelo burocrático de Administração Púb
por hierarquias rígidas e centralizadas, comporta identificar a premência de 

do Estado com vistas a gerenciar as relações entre múltiplos atores 
visando alinhar objetivos e estratégias entre seus diversos órgãos e secretarias.
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3.18. No contexto, a modelagem do Programa prevê a figura do interlocutor municipal como 
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às ações prioritárias dos 
s aplicados.  

Outro importante aspecto a ser abordado reside na identificação de avanços ainda 
introdução de uma nova cultura de cooperação intersetorial. Após um longo 
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3. 21. A equipe do Travessia, em dinâmica realizada para elaboração da Análise SWOT, 
assim comentou essa dificuldade de coordenação horizontal, desafio a ser superado pelo 
Programa:   

A dificuldade de coordenação horizontal é também uma complexidade da qual o 
programa se propõe a conduzir. Coordenações verticais, sob uma mesma hierarquia, 
seriam insuficientes para tratar de um tema complexo quanto o abordado pelo 
Programa. O desafio proposto é exatamente a necessidade de construir uma 
participação horizontal, em que cada parceiro é um ator de igual valor. Para isso, 
existe uma articulação, uma coordenação feita por um dos atores, que é a SEDESE, 
por meio da gerência do Programa Travessia, que envolve diferentes agentes 
políticos com graus e naturezas de expectativas variadas que darão contribuições 
diferenciadas, que apresentam suas vontades, e que representam certas tensões do 
próprio espaço social (ANALISE SWOT, 2010). 

 
 
3.22. Em 2009, diante da dificuldade de construção de uma nova cultura metodológica, 
materializada pelo desenvolvimento de ações de forma articulada, houve necessidade de 
intervenção do então vice-governador, Antônio Anastasia, para sensibilização dos Secretários 
de Estado e Presidentes dos órgãos envolvidos, quanto à importância da intersetorialidade 
para as políticas sociais do Estado. 
 

Reafirmando a premissa central do “Travessia”, solicito a V. Exa. que encaminhe à 
coordenação do Programa, até 18/02/09, todas as ações em andamento e previstas 
para execução em 2009, sob coordenação dessa Secretaria, nos 38 municípios. 
 
Solicito, ainda, a priorização dos municípios atendidos pelo Programa no 
planejamento e execução das políticas públicas coordenadas por esta Pasta, bem 
como especial atenção às demandas encaminhadas pela coordenação do “Travessia”. 
Ao definir ações/projetos/investimentos voltados para municípios daquelas regiões, 
que seja incluído como um dos critérios “município atendido pelo Travessia”. 
 
Na oportunidade, ressalto a necessidade e a importância da articulação com a equipe 
daquele Projeto no que se refere à execução de todas as ações desse órgão nos 
municípios por ele atendidos (Ofício do vice-governador, 2009).  

 
 
3.23. A mesma intervenção repetiu-se em 2010, caracterizando a dificuldade de 
sensibilização dos gestores públicos quanto à necessidade de se alinhar os objetivos setoriais 
aos objetivos do Programa. 
 

(...) observou-se a necessidade de um reforço junto às Secretarias de Estado para que 
o Plano de Trabalho fosse elaborado. Reforço esse que, tendo em vista o andamento 
das reuniões de Comitê, deveria ser realizado por alguém hierarquicamente superior 
aos Secretários. (Of. TRAVESSIA/374/2010) 

 
3.24. Quanto à atuação do Comitê de Acompanhamento, nota-se pouca correspondência 
com a forma prevista em seu Decreto de criação. Conforme informação da gerente do 
Programa, Ofício Travessia/374/2010, o Comitê de Acompanhamento não possui composição 
fixa, devido ao fato de algumas secretarias/órgãos não terem indicado representantes e, dentre 
as que realizaram a indicação, não ter havido assiduidade. 
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3.25. A baixa adesão às reuniões do Comitê de Acompanhamento prejudicou a continuidade 
dos trabalhos, o que levou a gerência do Programa a substituir as reuniões do Comitê, nos 
moldes definidos pelo Decreto, por reuniões gerenciais. 
 
3.26. Conforme Ofício Travessia 374/2010, as reuniões gerenciais seriam uma ampliação 
das reuniões do Comitê, uma vez que contariam tanto com os indicados quanto com os 
gerentes das ações. 
 
3.27. Ocorre que as reuniões gerenciais não possuem definição formal quanto à sua 
composição, atribuições e funcionamento. Do mesmo modo, não há registro dos trabalhos 
desenvolvidos nas reuniões, o que prejudica, além da fiscalização, a continuidade dos 
trabalhos, considerando a rotatividade existente nos órgãos do Executivo.  
 
3.28. Destaca-se, portanto, a necessidade de construção de uma engenharia institucional que 
confira ao gestor do Programa, por meio do Comitê de Acompanhamento, um papel dinâmico 
e central, de forma a oferecer aos distintos atores os incentivos seletivos que os conduzam a 
comprometer-se com os objetivos do Programa.  
 
3.29. Por todo o exposto, visando ao fortalecimento da intersetorialidade, fundamento do 
Programa Travessia, esta auditoria recomenda a adoção das medidas a seguir: 
 

• abertura do processo de planejamento à participação da gestão municipal, favorecendo 
uma priorização de ações mais próximas das realidades locais e, principalmente, 
possibilitando que a gestão municipal não apenas conheça, mas se identifique com as 
demandas do PMAA e, assim, atue ativamente em sua implementação e 
monitoramento e tenha acesso direto aos órgãos/secretarias, indispensável à 
sustentabilidade do Travessia; 

• manutenção do Comitê de Acompanhamento, mesmo que de forma ampliada, sendo 
indispensável a indicação e presença de representantes de todos os órgãos/secretarias 
envolvidos no Programa; 

• definição de procedimentos, ações e instrumentos que devam ser adotados pelo 
Comitê, de forma a fortalecer a articulação e assegurar a continuidade dos trabalhos. 
Ressalte-se que a alteração do formato das reuniões do Comitê de Acompanhamento 
implica a obrigatória alteração do Decreto que o instituiu;  

• regulamentação dos mecanismos institucionais e formalização de procedimentos, com 
definição do papel de cada ator, o registro de pautas e atas das reuniões realizadas pela 
equipe do Programa.     

 
3.30. A implementação de tais medidas visa à instituição dos mecanismos de 
descentralização e participação institucional no processo de efetivação das políticas públicas 
que concilie as tarefas regulatórias e o ajuste institucional ao objetivo de se promover o 
desenvolvimento, bem como a inclusão e a equidade. 
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"Suba o Primeiro degrau com fé. Não é necessário que  
você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo."  
                                                Martin Luther King   
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4. PROGRAMAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO PROGRAMA  
 
4.1. A análise centrada na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO promove a observação 
de que não há precisão quanto aos recursos referentes ao Programa Travessia, salvo no que se 
refere aos recursos da SEDESE.  
 
4.2.  Buscando-se a ampliação da investigação acerca da avaliação da execução física e 
financeira do Programa, procedeu-se às seguintes análises:   
 

• correspondência entre a nomenclatura das ações na LDO e no PPAG e a respectiva 
funcional-programática constante dos sistemas de orçamento e planejamento 
SIAFI e SIGPLAN;  

• levantamento do histórico orçamentário das ações nos planos municipais de ações 
articuladas de 2008 a 2010 e relatórios SIGAT;  

• informações dos gestores das ações articuladas; entrevista in loco em 10 
municípios com os gestores municipais, interlocutores, responsáveis técnicos e 
assistentes sociais; 

• relatórios gerados no âmbito do Programa Travessia, a saber: relatórios gerenciais 
da SEDESE, relatórios dos gerentes das ações, relatórios da SEPLAG, relatórios 
do Status Report do Estado para Resultados ( EpR).  

 
4.3. Apesar de todo o esforço da equipe de pesquisar os instrumentos então qualificados, 
toda essa gama de informações possibilitou apenas o aprofundamento das análises 
concernentes à execução física das ações, ressaltando a dificuldade de avaliar a execução 
financeira do Programa.  
 
DIFICULDADE DE SE AVALIAR A EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA 
TRAVESSIA 
 
4.4. A análise centra-se na investigação acerca da programação financeira do Programa 
Travessia, buscando verificar se há transparência na execução das ações articuladas, bem 
como se o Programa Travessia supera a dinâmica dos parceiros estaduais e estabelece o 
compartilhamento de recursos.   
 
4.5. Para a efetiva investigação das questões aventadas, foram analisados os instrumentos 
de planejamento do Estado e do Travessia, assim como os relatórios gerenciais disponíveis.   
 
4.6. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Anexo I da Lei nº 18.313/09, encontram-se as 
seguintes informações do Travessia : Programa 0036 - Projeto Travessia ; Ações: 1656 - 
Implantação da usina Mineira do Trabalho; 1176 - Intervenções Urbanas e Habitacionais; 
1184 - Gestão do Programa Travessia; 5001 - Promoção do acesso ao saneamento básico; 
5004 - Promoção da melhoria do Sistema de Saúde; 5008 - Promoção da melhoria da Infra-
Estrutura da Rede Estadual de Educação; 5009 - Promoção de ações de Fomento à Geração de 
Renda; 5012 - Promoção da melhoria do Sistema de Assistência Social.  
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4.7. As ações 1656, 1176 e 1184 são orçamentárias e estão sob a coordenação direta da 
SEDESE. As demais: 5001, 5004, 5008, 5009 e 5012 são não-orçamentárias, resultado da 
articulação da SEDESE com órgãos/entidades parceiros. 
 
4.8. Na Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-2011, verifica-se que o 
Travessia insere-se na Área de Resultado Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva na 
unidade responsável 1481- SEDESE, com as metas  financeiras relacionadas  na tabela 4. 
 
Tabela 4: Metas financeiras do Programa Travessia - exercícios de 2009 a 2012 

Ação Produto 
Metas 

2009 (R$) 2010 (R$) 2011 (R$) 2012 (R$) 

1656 - 
Implantação da 
Usina Mineira 
do Trabalho 

Tabalhador 
Qualificado/ 

Requalificado 
9.165.700,00 12.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 

1176 - 
Intervenções 

Urbanas e 
Habitacionais 

Plano de 
Trabalho 

Executado 
28.800.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 

1184 - Gestão 
do Programa 

Travessia 

Plano de 
Trabalho 

Executado 
1.200.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 

TOTAL 39.165.700,00 53.400.000,00 56.400.000,00 56.400.000,00 
Fonte: Revisão PPAG 2008-2011 
Elaboração: TCEMG 
 
 
4.9. As ações consideradas não-orçamentárias já faziam parte do escopo de atuação dos 
parceiros estaduais (CEMIG, COPASA, COPANOR, EMATER, SEE, SES, SEDRU) 
inseridas em seus respectivos programas de governo. São apresentadas na tabela 5 os 
principais programas de governo com ações pactuadas no Travessia, relacionando-as aos 
parceiros estaduais  correspondentes. 
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Tabela 5: Relação dos principais programas de governo das entidades parceiras, 
municípios Travessia 2008 a 2010 

ENTIDADES 
Exercícios 

2008 2009 2010 

CEMIG Luz para Todos (LPT) Luz para Todos (LPT) Luz para Todos (LPT) 

COPANOR Vida no Vale Vida no Vale Vida no Vale 

COPASA 
SANEAMENTO 
BÁSICO: Mais 

Saúde para Todos 

SANEAMENTO 
BÁSICO: Mais 

Saúde para Todos 

SANEAMENTO 
BÁSICO: Mais 

Saúde para Todos 

EMATER Minas sem Fome Minas sem Fome Minas sem Fome 

SES Saúde em Casa Saúde em Casa Saúde em Casa 

SEE 
Escola de Tempo 

Integral e 
PROGESTÂO 

PROGESTÂO PROGESTÂO 

SEDRU Lares Geraes Lares Geraes Lares Geraes 

Fonte: entrevista com os gestores estaduais do Travessia 
Elaboração: TCEMG 
 
4.10. Em 28/06/2010, a equipe do Estado para Resultados - EpR apresentou no TCEMG a 
tabela 6 como execução orçamentária do Travessia no período de 2008 a 2010. Observe-se 
que são apresentados valores do orçamento planejado e do executado pela SEDESE, assim 
como o planejado pelos parceiros estaduais (planejado articulado). Entretanto, o executado 
articulado não é apresentado, com a justificativa de que o Travessia (SEDESE) não controla a 
execução financeira do investimento articulado. 
 

Tabela 6: Execução Orçamentária do Programa Travessia – exercícios de 2008 a 2010 

TRAVESSIA 
Planejado 
SEDESE* 

Executado 
SEDESE* 

Planejado 
Articulado** 

Executado 
Articulado** 

Planejado Total 

2008 R$ 29.560.420,41 R$ 21.372.380,49 R$ 60.312.679,66 
O Travessia não 

controla a execução 
financeira do 
investimento 
articulado. 

R$ 89.873.100,07 

2009 R$ 39.165.700,00 R$ 25.211.854,05 R$ 158.900.560,79 R$ 198.066.260,79 

2010 R$ 40.865.700,00 R$ 24.539.739,51 R$ 304.143.300,00 R$ 345.000.000,00 

  * O planejado e executado da SEDESE refere-se aos investimentos do Travessia e do Usina do Trabalho 
** O planejado e executado articulado refere-se as outras ações realizadas em parceria com o Travessia 
Fonte: Apresentação do EpR no TCEMG. 
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4.11. Com base no banco de dados SIAFI, tem-se na tabela 7 os valores do crédito inicial, 
crédito autorizado, despesa realizada, taxa de execução do Programa Travessia em 2008, 
2009, e 2010. 
 
4.12. Verifica-se, pela análise da tabela 7, que as taxas de execução das ações da SEDESE 
foram de 89,9% em 2008, 98,65% em 2009 e 77,87% em 2010.  
 
Tabela 7: Avaliação da execução do Travessia, 2008 a 2010 

Fonte: dados do Armazém de Informações – SIAFI (acessado em 02/02/2011) 
Elaboração: TCEMG  
 
4.13. Constata-se que nos Planos Municipais de Ações Articuladas (PMAA), relatórios da 
SEDESE e no SIAFI não estão discriminados os valores financeiros das ações articuladas. 
Observa-se, pela análise das tabelas 6 e 7, inexistência de recursos orçamentários do Travessia 
para execução das ações articuladas. 
 
4.14. Nos sistemas orçamentários do SIAFI e SIGPLAN não foram encontrados valores 
relativos aos programas das entidades parceiras relacionados aos municípios do Travessia.  
 
4.15. No Ofício nº 056/2011 de 28/01/2011, a Secretária de Estado de Planejamento e 
Gestão, Renata Vilhena, esclarece que: 
 

as ações relacionadas aos eixos de intervenção urbana, saúde, educação, 
saneamento, gestão social e renda são executados pelos órgãos correlatos aos eixos 
e, não há dotação orçamentária específica em seus orçamentos destinada à execução 
do Projeto Travessia. Assim, as ações pactuadas para atender o Projeto Travessia são 
executadas utilizando o orçamento próprio das pastas correlatas, através da 
priorização de suas políticas públicas nos municípios atendidos pelo Projeto. 
Portanto, temos o acompanhamento físico de todas as ações e atividades realizadas 
pelas demais secretarias nos municípios selecionados pelo Programa, porém a 
execução orçamentária fica a cargo do orçamento de cada órgão. 

 
4.16. Diante do impacto dessas constatações, observa-se o comprometimento da 
transparência e de investigação mais aprofundada e analítica sob a perspectiva da execução 
orçamentária das ações do Programa como um todo.   
 
4.17. Em vista das evidências acima relatadas, a proposição de verificar se o Travessia 
supera a dinâmica dos parceiros estaduais e o compartilhamento de recursos encontra-se 

Exercício 
Crédito Inicial 

(R$) 

Crédito 
Autorizado (C) 

(R$) 

Nº 
Municípios a 

serem 
atendidos (D) 
 

Crédito por 
município 

(C/D) 
(R$) 

Despesa 
Realizada (F) 

(R$) 

% 
Execução(F/C) 

2008 30.000.000,00 30.003.216,00 5 6.000.643,20 26.972.328,92 89,90 

2009 39.165.700,00 25.555.930,71 35 730.169,45 25.211.854,52 98,65 

2010 40.865.700,00 50.215.700,00 70 717.367,14 39.102.231,21 77,87 



 

         
  

36 

 

comprometida dada a pouca transparência da execução financeira das ações articuladas do 
Programa. 
 
4.18. Pelo exposto, a equipe de auditoria recomenda à SEPLAG que detalhe no âmbito do 
Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual, por meio de Anexo específico, o rol de 
programas e ações orçamentárias e extra-orçamentárias que integram o Programa Travessia, 
com a identificação da sua funcional programática, em nível de detalhamento de ação, e a 
programação anual de recursos/investimentos. 
 
4.19. A especificação dos valores das ações articuladas do Programa Travessia pretende 
estender à prática orçamentária todo o arcabouço de informações necessárias à discussão 
acerca do desenvolvimento como um processo para se fazer escolhas responsáveis e 
respaldadas em negociações em diferentes instâncias de governo.  
 
 
DESEMPENHO DO PROGRAMA TRAVESSIA  
 
4.20. A análise procurou identificar as metas físicas do Programa com o objetivo de 
estabelecer o seu desempenho, a partir da investigação dos seguintes pontos relevantes: 
 

• descrição dos principais programas dos eixos educação, intervenção urbana, 
organização social, renda, saneamento e saúde, executados nos municípios Travessia 
em 2008 e 2009; 

• apresentação das taxas de execução das ações planejadas nos Planos Municipais de 
Ações Articuladas de 2008 e 2009; 

• análise comparativa das taxas de execução dos anos de 2008 e 2009;  
• avaliação do desempenho das principais ações. 

 

EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA TRAVESSIA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

 
4.21. Com objetivo de superar a pobreza crônica das novas gerações através da educação e 
reduzir o analfabetismo, o Travessia selecionou sete ações em 2008 e duas ações em 2009 no 
âmbito da Secretaria de Estado da Educação - SEE.   
 
4.22. Em 2008, os programas da SEE/MG executados prioritariamente nos cinco municípios 
Travessia foram: Projeto Progestão, Programa Escola em Tempo Integral, Projeto de 
Aceleração da Aprendizagem, Programa de Intervenção Pedagógica/Alfabetização no Tempo 
Certo, Proalfa e Proeb e Poupança Jovem. No apêndice 1 estão relacionados os programas da 
SEE/MG executados nos municípios Travessia em 2008. 
 
4.23. Verifica-se que foram planejadas no eixo educação sete ações para os municípios de 
Franciscópolis, Jampruca e Setubinha e oito ações para Governador Valadares e Ribeirão da 
Neves, com um total de 37 ações. A taxa de execução das ações do eixo educação em 2008 
foi de 100%. 
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4.24. Em 2009, os programas selecionados para serem executados prioritariamente nos 
trinta e cinco municípios foram Progestão e reforma de escolas.  
 
4.25. O Progestão é o único projeto da SEE/MG que permanece no planejamento do 
Travessia de 2008 a 2010. Esse projeto realiza capacitação à distância dos gestores escolares 
(secretários municipais, diretores de escolas, outros gestores em potencial). É uma ação da 
SEE/MG desde 2004 para os gestores da rede estadual, que a partir de 2008 passou a atender 
também a rede municipal através do Travessia. 
 
4.26. Em 2009, foram planejadas 63 ações no eixo educação, divididas entre o Progestão 
nos 35 municípios e reforma de escolas em 28 municípios. A ação do Progestão foi executada 
em todos os municípios, à exceção de Botumirim, em que foi suspensa. Com relação à ação 
de reforma de escolas, a conclusão das obras ocorreu em apenas 10 municípios, sendo que em 
nove estão em execução, e em outros nove, as obras foram suspensas ou interrompidas.  

Executada
36%

Em execução
32%

Suspensa ou 
interrompida

32%

Outra
32%

Gráfico 2: Percentual da ação de reforma de escolas - municípios 
Travessia 2009 

Fonte: relatórios SEDESE  
Elaboração: TCEMG 
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EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA TRAVESSIA NO EIXO ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL  

 
4.27. Com objetivo de intensificar a participação social e a organização civil, promover e 
ampliar as ações dos conselhos municipais, o Travessia realiza ações no eixo organização 
social sob a responsabilidade da SEDESE, SUBAS e SUBDH. 
 
4.28. Em 2008, as ações do eixo organização social encontram-se relacionadas no apêndice 
2. Observa-se que foram planejadas 9 ações para Franciscópolis, 8 para Jampruca e 
Setubinha, 10 para Ribeirão das Neves, 11 para Governador Valadares, totalizando 46 ações. 
Dessas, 39 foram executadas, 3 estão em execução e 3  foram suspensas. 
 
4.29. Em 2009, as ações do eixo organização social planejadas nos municípios Travessia 
foram: “caravana para emissão de documentos civis básicos”, “oficina de capacitação de 
entidades sócio-assistenciais” e “capacitação em direitos humanos”. Considerando-se os 35 
municípios, foram planejadas 103 ações. Dessas, 88 foram executadas e 15 estão suspensas. 
Foram capacitadas 161 pessoas em direitos humanos pela SEDESE/SUBDH. 

EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA TRAVESSIA NO EIXO DE INTERVENÇÃO 
URBANA 

 
4.30. Com o objetivo de promover a intervenção integrada nos espaços de concentração da 
pobreza, o Travessia realiza ações no eixo intervenção urbana. A esse eixo inserem-se ações 
destinadas à melhoria da infra-estrutura urbana e implantação e/ou revitalização de 
equipamentos sociais e espaços públicos, sob a responsabilidade da SEDESE, SEDRU, 
SETOP, CEMIG e Prefeitura. 
 
4.31. As ações de intervenções urbanas que são promovidas sob a supervisão da SEDESE 
estão definidas no Termo de Referência nos itens 9, 10 e 11: “9- DAS OBRAS PASSÍVEIS 
DE FINANCIAMENTO, 10- DO PROJETO e 11- DOS RECURSOS FINANCEIROS”.                                

 
4.32. Com relação aos recursos financeiros está determinado no item 11 do Termo de 
Referência que o Travessia firmará convênio com os municípios selecionados para execução 
das obras de intervenções urbanas previstas no projeto. Na tabela 8 apresenta-se a relação dos 
convênios firmados entre os municípios Travessia selecionados para 2008 e a SEDESE. Em 
2009, o valor do convênio determinado no Termo de Referência foi de R$ 800.000,00 para 
cada um dos 35 municípios selecionados. Em 2010, o valor do referido convênio passou a ser 
de R$ 400.000,00 para cada um dos 70 municípios selecionados. 
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Tabela 8: Relação dos convênios de intervenção urbana - Municípios Travessia 2008 

Município Nº convênio Objeto Valor (R$) Data 
Assinatura 

Jampruca 127/08 
Implantar as ações integradas de 

urbanização e de responsabilidade 
social 

980.000,00 29/5/2008 

Governador 
Valadares 

128/08 
Implantar as ações integradas de 

urbanização e de responsabilidade 
social. 

9.830.399,62 29/5/2008 

Ribeirão das 
Neves 

129/08 
Implantar as ações integradas de 

urbanização e de responsabilidade 
social. 

5.986.138,44 29/5/2008 

Setubinha 130/08 
Implantar as ações integradas de 

urbanização e de responsabilidade 
social. 

980.000,00 29/5/2008 

Franciscópolis 131/08 
Implantar as ações integradas de 

urbanização e de responsabilidade 
social. 

844.000,00 29/5/2008 

Franciscópolis 854/08 

Aquisição de material de 
construção para a construção de 

casas populares no Plano de 
Trabalho. 

1.147.284,61 10/12/2008 

Fonte: SEDESE 
Elaboração: TCEMG   
 
4.33. Em 2008, as ações de intervenção urbana foram planejadas sob a denominação de 
“Habitação e Moradia” encontrando-se relacionadas no apêndice 3. Das 60 ações de habitação 
e moradia planejadas, 31 foram executadas, 23 estão em execução e seis não foram 
executadas. 
 
4.34. Em 2009, as ações de intervenção urbana são apresentadas nos PMAA de forma 
sintetizada. As ações sob a responsabilidade da SEDESE no produto da ação estão descritas 
como “Obras entregues” e as de responsabilidade da CEMIG como “domicílios rurais 
atendidos”. Em três municípios, Itinga, Umburatiba e Virgem da Lapa foram planejadas ações 
da SEDRU descritas como “unidades habitacionais construídas”.  
 

4.35. Em 2009, foram planejadas 154 ações de intervenções urbanas nos 35 municípios 
Travessia, sendo 119 sob a responsabilidade da SEDESE. Dessas, 98 foram executadas e 21 
estão em execução. Em cada município Travessia foi planejada uma ação da CEMIG 
referente ao Programa Luz para Todos (LPT). Dessas 35 ações, 10 foram executadas, 22 estão 
em execução e três estão suspensas, sendo que as três ações planejadas sob a responsabilidade 
da SEDRU estão em execução. Na tabela 9, apresenta-se o percentual de ações executadas, 
em execução e suspensas sob a responsabilidade de SEDESE e da CEMIG. 
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Tabela 9: Percentual de execução do eixo intervenções urbanas - Travessia 2009 

 SEDESE (%) CEMIG (%) SEDRU (%) 

Executada 82 29 0 
Em execução 10 63 100 

Suspensa 0 8 0 
Fonte: relatórios gerenciais SEDESE 
Elaboração: TCEMG  
 

EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA TRAVESSIA NO EIXO RENDA  

 
4.36. Com objetivo de promover a inclusão produtiva da população adulta, o Travessia 
realiza ações no eixo renda. A esse eixo inserem-se ações destinadas à criação de 
oportunidades de emprego, à possibilidade de inserção no mercado de trabalho e à geração de 
renda para a população local, sob a responsabilidade da SEDESE e EMATER. 
 
4.37. Em 2008, as ações do eixo renda encontram-se relacionadas no apêndice 4. Das 17 
ações planejadas, 16 foram executadas e uma foi suspensa. Considerando-se os cinco 
municípios do Travessia de 2008 tem-se que 3300 pessoas foram beneficiários das ações de 
capacitação. 
 
4.38. Em 2009, as ações do eixo renda são apresentadas nos PMAA de forma sintetizada. As 
ações sob a responsabilidade da SEDESE são descritas no produto da ação como “pessoas 
qualificadas” e as de responsabilidade da EMATER como “Minas Sem Fome”. 
Considerando-se a média do número de pessoas qualificadas, tem-se que 2850 pessoas foram 
beneficiárias da ação de capacitação em 2009.   
 

EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA TRAVESSIA NO EIXO SANEAMENTO 

 
4.39. Com objetivo de promover condições adequadas de saneamento básico com a 
implementação ou melhoria da cobertura dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, o Travessia realiza ações no eixo saneamento. 
 
4.40. Em 2008, as ações de saneamento básico foram planejadas no Programa Saneamento 
Básico: Mais Saúde para Todos pela SEDRU e COPASA e no Programa Vida no Vale pela 
COPANOR. As ações planejadas encontram-se relacionadas no apêndice 5. Verifica-se que 
foram planejadas duas ações para Franciscópolis, Jampruca e Governador Valadares, cinco 
ações para Ribeirão das Neves e uma ação para Setubinha. Dessas 12 ações planejadas em 
2008, seis foram executadas e seis estão em execução.  
 
4.41. Em 2009, foi prevista no PMAA uma ação de saneamento para cada um dos 35 
municípios sob a responsabilidade da COPANOR. Dessas ações, uma foi executada, 27 estão 
em execução e duas foram suspensas ou interrompidas. Verifica-se pela análise do gráfico 3 
que apenas 2,86% das ações de saneamento foram executadas em 2009, sendo que 20% estão 
suspensas e 77% estão em execução. 
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Gráfico 3: Taxa de execução do eixo saneamento-municípios Travessia 2009 

 
Fonte: relatórios gerenciais SEDESE 
Elaboração: TCEMG 
 

EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA TRAVESSIA NA ÁREA DE SAÚDE 

 
4.42. Com objetivo de promover a saúde em todas as fases do ciclo de vida individual, 
desde o nascimento até a terceira idade, o Travessia realiza ações no eixo saúde. A esse eixo 
inserem-se ações destinadas à redução das taxas de desnutrição, mortalidade infantil e 
gravidez na adolescência e aumento no número de domicílios atendidos pelo Programa de 
Saúde da Família - PSF.  
 
4.43. Em 2008, as ações da SES executadas prioritariamente nos cinco municípios Travessia 
foram: capacitação de agentes de combate ao tabagismo, capacitação de profissionais de 
saúde, diagnóstico de anemia ferropriva e acompanhamento das ações de alimentação e 
nutrição e construção de unidades básicas de saúde - USB. No apêndice 6, estão relacionados 
os programas da SES/MG executados nos municípios Travessia em 2008. Verifica-se que 
foram planejadas 23 ações, seis em Franciscópolis, cinco em Setubinha e Jampruca, quatro 
em Ribeirão das Neves e três em Governador Valadares. Das 23 ações planejadas, 21 foram 
executadas e duas estão em execução. 
 
4.44. Em 2009, os programas/ações selecionados para serem executados prioritariamente 
pela SES/MG nos 35 municípios foram: Cores na Adolescência, capacitação equipes do PSF, 
diagnóstico de crianças com menos de 5 anos, designação tutor, implantação de UBS e 
elaboração de plano diretor de atenção primária. Essas seis ações foram planejadas para todos 
os municípios Travessia de 2009. Assim sendo, foram planejadas 175 ações de saúde. Dessas, 
154 foram executadas, 19 estão em execução e duas foram suspensas. 
 
4.45. O Programa Cores na Adolescência é implementado pela SES/MG trazendo em seu 
âmbito o Programa Saúde na Escola - PSE, do Governo Federal. As duas ações caminham 
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em execução
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conjuntamente, de modo a gerar sinergia para o processo de consolidação da cultura do 
autocuidado por parte dos adolescentes. O Programa atua diretamente com jovens estudantes, 
promovendo a conscientização e a redução dos índices de gravidez nessa fase da vida, bem 
como a incidência  de doenças sexualmente transmissíveis. No âmbito do Travessia, esse 
Programa tem como ação prioritária a capacitação de professores e gestores de escolas 
públicas estaduais e municipais e profissionais de saúde. Nos 35 municípios de 2009 foram 
capacitadas 814 pessoas. 
 
4.46. Com relação ao programa de diagnóstico e acompanhamento de crianças com 5 anos 
incompletos, tem-se que, nos municípios Travessia, foram beneficiadas 23280 crianças, 
levando-se em consideração a execução da meta física de 80% das crianças.  
 
4.47. Foram planejadas 35 UBS nos municípios Travessia 2009. Dessas, 14 foram 
executadas, 19 estão em execução e duas foram suspensas. Observa-se pela análise do gráfico 
4 que 40% de UBS foram executadas, 60% estão em execução ou foram suspensas.  
 
Gráfico 4: Taxa de execução de UBS - Municípios Travessia 2009 

 
 
Fonte: relatórios da SEDESE 
Elaboração:TCEMG 
 
 

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA 

 
4.48. Elaborado um resumo das ações por eixo de intervenção (parágrafos 4.21 a 4.49), a 
equipe pretende focar as investigações na avaliação da eficácia/efetividade do Programa 
Travessia. 
 
4.49. Nas tabelas 10 e 11 apresenta-se a relação do número de ações executadas, em 
execução, suspensas ou interrompidas, e a taxa percentual de execução por eixo em 2008 e 
2009, respectivamente. 
 

40%

54%

6%

Executadas Em Execução Suspensas



 

Tabela 10: Relação do número de ações executadas / em ex
Municípios Travessia 2008

 
Educação

Executada 37 
Em execução 0 
Suspensa ou 
interrompida 

0 

Sem informação 0 
Total 37 

% de execução 100
Fonte: relatórios gerenciais SEDESE
Elaboração: TCEMG 
 
Tabela 11: Relação do número 
municípios Travessia 2009

 Educação

Executada 44 
Em execução 9 
Suspensa ou 
interrompida 

10 

Total 63 
% de execução 69,84

Fonte: relatórios gerenciais SEDESE
Elaboração: TCEMG 
 
Gráfico 5: Comparativo das Taxas de Execução por Eixos 
e 2009 

Fonte: relatórios gerenciais SEDESE
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Elaboração: TCEMG 
4.50. Note-se que as taxas de execução do eixo educação foram de 100% em 2008 e 69,84% 
em 2009.  No eixo intervenções urbanas, foram de 51,67% em 2008 e 68,79 em 2009; no eixo 
organização social, foram de 84,78% em 2008 e 85,44% em 2009; no eixo renda, foram de 
94,12% em 2008 e 95,35% em 2009; no eixo saneamento foram de 50% em 2008 e 2,89% em 
2009; no eixo saúde foram de 91,30% em 2008 e 88% em 2009. 
 
4.51. A equipe de auditoria verificou que os eixos intervenções urbanas e saneamento 
tiveram baixas taxas de execução no Programa Travessia.  As piores taxas de execução 
referem-se as ações executadas pela CEMIG, 29% em intervenção urbana, e pela COPANOR, 
2,86% em saneamento.  
 
4.52. Verifica-se concentração de ações no eixo intervenções urbanas, tendo em vista que o 
recurso próprio do Travessia concentra-se nesse eixo. Tal situação sobreleva a importância 
das ações de caráter intersetorial e articulada como forma de romper a possibilidade de o 
Travessia configurar-se em mais um programa de execução de obras e não cumprir seus 
objetivos precípuos  de âmbito social e que pretende desenvolver as comunidades de baixo 
IDH. 
 
4.53. Considerando as ações de reforma de escolas com taxa de execução de 36%, 
implantação de UBS com taxa de execução de 40%, e ações da CEMIG e COPANOR, com 
taxas de execução 29% e 2,89%, respectivamente, constatam-se atrasos nas execuções de 
obras no Travessia. Isso se deve às dificuldades técnicas relativas às licitações e 
desapropriações e principalmente em virtude do desconhecimento das administrações 
municipais das ações de saneamento, saúde e eletrificação rural.  
 
4.54. A equipe de auditoria verificou que o eixo renda não atingiu os resultados esperados. 
Em 2009, foram capacitados pelo Travessia 2.850 pessoas numa população total de 350.888 
habitantes, menos de 1% da população, se levarmos em conta 40% da população em idade 
ativa1 teríamos a capacitação de 2% da população total. Além disso, não existe cadastro dos 
capacitados nas prefeituras. 
 
4.55. Verifica-se que no eixo educação foram selecionadas sete ações em 2008 e apenas 
duas ações em 2009, Progestão e reforma de escolas, para cada um dos 35 municípios do 
Travessia. Considerando-se que apenas 10 escolas foram reformadas em 2009, constata-se 
que o eixo educação também não atingiu os resultados esperados. 
 
4.56. No âmbito das entrevistas realizadas com os gestores municipais, foi ressaltada a baixa 
capacidade técnica das administrações públicas locais para a gestão das ações objeto do 
Programa. Destacam-se dificuldades técnicas para as licitações e desapropriações e 
desconhecimento das ações relativas ao Saneamento e à Saúde.  
 
4. 57.   Outro importante aspecto verificado no trabalho de campo concerne à necessidade de 
se atentar para as especificidades locais, principalmente no que diz respeito às ações do eixo 
renda, sob pena de se empreender recursos públicos que não trariam os benefícios esperados 
na melhoria da renda do público alvo do Programa.  

                                                                 
1 População em Idade Ativa (PIA) é uma classificação etária que compreende o conjunto de todas as pessoas teoricamente aptas a 
exercer uma atividade econômica. No Brasil, a PIA é composta por toda população com 10 ou mais anos de idade e subdivide-se em 
População Economicamente Ativa e a População não Economicamente Ativa. 
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4.58.  Por todo o exposto, recomenda-se à SEDESE a adoção das medidas: 
 

• que promova a inclusão de novas ações de educação e reforce o acompanhamento da 
ação de reforma de escolas, considerando-se a importância da educação na promoção 
do desenvolvimento humano; 

 
• que determine a manutenção de cadastro de pessoas capacitadas com visibilidade para 

os gestores municipais a fim de facilitar a utilização das pessoas capacitadas mesmo 
após o período de abrangência do Programa;  

 
• que realize o acompanhamento com mais rigor das ações de implantação de UBS, 

eletrificação rural e saneamento básico, a fim de se obter efetiva execução dessas 
ações de forma prioritária nos municípios Travessia. 
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"Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se 
define, não se define o que não se entende, não há sucesso no 
que não se gerencia." 

William Edwards Deming 
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5. MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 
 
 
5.1. Segundo o pesquisador Ronaldo Coutinho Garcia (2001),  
 

quem não monitora os problemas que deve resolver e o resultado das ações com as 
quais pretende enfrentá-los não sabe o que acontece por conta do seu agir e nem que 
mudanças provocou com a sua ação. (...) O monitoramento apresenta-se, então, 
como um requisito imprescindível para o exercício da avaliação. 

 
5.2. O monitoramento consiste, basicamente, em acompanhar o andamento do programa no 
dia-a-dia, verificar se o plano de ação está sendo cumprido e se as metas estão sendo 
alcançadas. Permite a identificação de problemas e possibilita sua solução. 
 
5.3. A avaliação, por sua vez, consiste na verificação dos indicadores quantitativos e 
qualitativos definidos para o programa em questão, colocando à prova os mecanismos de 
gestão adotados pela entidade. Permite identificar pontos críticos e proporciona a resolução 
desses, antes que comprometam o resultado final do programa.  
 
5.4. O monitoramento ocorre ao mesmo tempo em que os processos são elaborados e 
consiste em um esforço institucional com propósitos semelhantes à avaliação, porém 
realizado de forma permanente, com vistas a verificar ao longo do tempo o comportamento do 
sistema analisado (projeto, programa, política, etc.). 
 

5.5. Avaliação constitui-se no retrato do momento. Envolve a geração de conhecimento e a 
emissão de juízo de valor sobre diversas situações e processos, tais como, políticas públicas, 
programas sociais, dentre outros. 
 
5.6. As avaliações ocorrem após os processos terem sido elaborados e procuram responder 
a perguntas específicas, propor medidas de correção e orientar os tomadores de decisão, 
gestores e demais atores envolvidos no processo de formulação e implementação ou aferir 
resultados. Portanto, servem para alimentar os processos de planejamento e de decisão nas 
instituições, ao fornecer informações que permitam ajustes necessários ao alcance dos 
objetivos pretendidos e ou mudanças de caráter mais profundo. Nos processos avaliativos, são 
utilizadas as dimensões de eficácia, eficiência e efetividade.  
 
5.7. A presente análise visa apreender se a SEDESE está monitorando e avaliando o 
Programa Travessia e quais os mecanismos utilizados sob a perspectiva da eficácia e do 
controle social.  
 
DEFICIÊNCIAS NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES 
 
5.8. De acordo com o sítio do Programa na Internet, o Travessia possui a seguinte rede 
para gerenciar as informações: 
 

• Sistema de Gestão de Ações do Travessia  - SIGAT; 
• reuniões gerenciais entre a equipe do Travessia e gerentes de  ação; 
• acompanhamento mensal por meio do Status Report, relatório de desempenho 

coordenado pela Gestão Estratégica de Recursos e Ações – GERAES;  
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• Oficinas de Trabalho com os atores sociais dos municípios (interlocutores municipais, 
responsáveis técnicos e assistentes sociais); 

• visitas técnicas aos municípios envolvidos;  
• Comitê de Acompanhamento. 

 
 
5.9. Importante destacar que não foi identificada a normatização relativa ao monitoramento 
do Programa.  
 

REUNIÕES GERENCIAIS ENTRE A EQUIPE DO TRAVESSIA E GERENTES DE  
AÇÃO 

 
5.10. Segundo a gerência do Programa Travessia, as reuniões gerenciais realizadas entre 
equipe do Travessia e os gerentes das ações dos eixos em cada órgão/entidade têm o objetivo 
de  acompanhar a execução das ações articuladas, bem como identificar interfaces entre elas 
para maior efetividade dessas ações. 
 
5.11. Nessas reuniões também são discutidas a viabilidade de atendimento de demandas 
pontuais dos municípios por novas ações.  
 

OFICINAS DE TRABALHO COM OS ATORES SOCIAIS DOS MUNICÍPIOS 

 
5.12. Segundo a gerência do Programa, são realizadas oficinas de trabalho com a equipe de 
cada município – interlocutor municipal, assistente social e responsável técnico.  Conforme 
OF. TRAVESSIA/373/2010 enviado pela SEDESE: 
 

O objetivo dessa reunião é apresentar não apenas o Programa Travessia, sua 
metodologia e seus pressupostos, mas, também, detalhar as responsabilidades de 
cada um dos atores no Programa. Nessa oficina de trabalho os atores são divididos 
em três grupos específicos para tratarem dos temas afetos a sua área de atuação. Os 
interlocutores são cadastrados no SIGAT – Sistema de Gestão de Ações do 
Travessia e capacitados para sua operacionalização, tomam conhecimento de seu 
objetivo e da importância de seu preenchimento.  

 

VISITAS TÉCNICAS AOS MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS 

 
5.13. De acordo com informações prestadas pelas gestoras dos eixos, o acompanhamento da 
execução das ações pactuadas no PMAA é realizado não só pelo SIGAT, por reuniões com os 
órgãos e municípios, pelo recebimento dos gestores municipais na SEDESE, por contatos 
telefônicos e e-mails, mas também por visitas técnicas aos municípios.  
 
5.14. Cada eixo de atuação do Programa possui uma técnica responsável pelo 
acompanhamento das ações pactuadas no Plano e as visitas têm o objetivo de acompanhar 
essas ações, além de aumentar a interação entre a equipe do Travessia e os parceiros. 
Conforme OF. TRAVESSIA/373/2010 enviado pela SEDESE: 
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Nas visitas técnicas da equipe do Travessia aos municípios, os Planos Municipais de 
Ações Articuladas são retomados, acompanhados e discutidos com as equipes dos 
municípios, não só com interlocutor e assistente social, mas também secretários 
municipais envolvidos. Além disso, as obras são visitadas para avaliação e 
cumprimento do objeto dos convênios, dos prazos, participação dos trabalhadores 
capacitados pelo Usina do Trabalho. Em muitas visitas às obras há a participação 
não só do engenheiro, mas também dos secretários municipais envolvidos no tema. 

 
5.15. Ainda segundo a SEDESE, o objetivo dessas visitas técnicas é “verificar o grau de 
entendimento que as lideranças do município têm sobre o Travessia, esclarecer eventuais 
dúvidas, fortalecer os vínculos com o município e registrar possíveis demandas”. 
 
5.16. Conforme extraído de e-mail da SEDESE, enviado a gestores municipais do Travessia 
em 15 de janeiro de 2010:  
 

o objetivo da viagem é visitar todas as obras desses municípios, confirmar a 
finalização de algumas, pactuar o cronograma de término apresentado à assessoria 
do Governador e ao GERAES/SEPLAG, além de fazer uma avaliação de um ano de 
Travessia nesses municípios. 

 

STATUS REPORT 

 
5.17. Outra forma de acompanhamento do Travessia se dá por meio do Status Report, 
relatório produzido pelos técnicos da Superintendência Central de Gestão Estratégica dos 
Recursos e Ações do Estado, por meio da Unidade de Apoio ao Gerenciamento de Projetos - 
SCGERAES/UAGP.  
 
5.18. O Programa Estado para Resultados - EpR constitui-se em uma das estruturas de 
coordenação do Estado de Minas Gerais. O objetivo central dessa instância é converter “os 
gastos governamentais em resultados efetivos e mensuráveis para a comunidade mineira.” 
(PMDI, 2007, p. 10).  
 
5.19. Além dessa instância, foram criados comitês específicos, como o Comitê de Redução 
da Pobreza e Inclusão Produtiva, que tem como atribuição central monitorar os resultados 
finalísticos desta área de resultado, dentre eles o Programa Travessia. Encontram-se, dentre as 
atribuições desse Comitê, o acompanhamento da prestação de contas e a discussão sobre as 
metas de desempenho e impacto do Programa. Os Comitês de Resultado colocam-se como um 
espaço de discussão da alta cúpula do governo acerca dos problemas práticos e políticos que 
influenciam o desenvolvimento dos programas estruturadores.  
 
5.20. A SCGERAES é um escritório de projetos que auxilia o Estado para Resultados na 
busca pela conversão dos gastos públicos em resultados efetivos para a população. Por meio 
da UAGP, realiza o monitoramento da execução física e financeira dos projetos estruturadores 
do Estado de Minas Gerais. Para cada projeto estruturador é elaborado, anualmente, um plano 
no qual se define o escopo de atuação do projeto, bem como se discriminam os recursos 
físicos, financeiros e humanos necessários a sua execução e os riscos aos quais ele está 
submetido. 
 



 

5.21. O relatório Status Report

Estratégica de Recursos e Ações do Estado (GERAES) em reuniões de 
realizadas com a presença dos órgãos, gerentes e equipes responsáveis pelos projetos. Nessas 
reuniões, o GERAES procura 
 

vislumbrar
execução física das metas pactuadas; pleitos orçamentários; eventos positivos, metas 
realizadas ou resultados alcançados; ações não acordadas ou fora do escopo; 
restrições (dificuldades ou r
Ação de tratamento de restrições 
SEPLAG disponível em www.planejamento.mg.gov.br).

 
5.22. Após análise, verifica
acompanhamento geral dos programas estruturadores
se que o detalhamento das ações
monitoramento do Programa Travessia, embora suas informações sejam 
em outro instrumento de acompanhamento.
  
5.23. Assim, reconhecida a importância do 
programas estruturadores pelo Estado de Minas Gerais
sociedade, verificou-se que as
monitoramento das ações do Programa Travessia.
 

COMITÊ DE ACOMPANHAM

 
5.24. O Decreto n.º 44.705/08 criou o Comitê de Acompanhamento como ferramenta de 
monitoramento das ações do Programa Travessia, sendo presidido pelo Secretário da 
SEDESE, e composto por representantes de todas as secretarias/órgãos envolvidos. 
 
5.25. Conforme já aborda
foram substituídas por reuniões gerenciais uma vez que “seria mais eficaz e eficiente uma 
reunião com todos esses gerentes já que são os responsáveis diretamente pelas ações” (Ofício 
Travessia/374/2010). 
 
5.26. Ocorre que, em entrevistas realizadas a 14 gerentes das ações nos seis eixos de 
atuação do Travessia, verificou

Fonte: entrevista com gerentes das ações
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Gráfico 6: Participação da gerê

Status Report é produzido mensalmente pelos técnicos da Gestão 
Estratégica de Recursos e Ações do Estado (GERAES) em reuniões de 
realizadas com a presença dos órgãos, gerentes e equipes responsáveis pelos projetos. Nessas 
reuniões, o GERAES procura  

vislumbrar situações pertinentes ao andamento dos Projetos, no que tange à: 
execução física das metas pactuadas; pleitos orçamentários; eventos positivos, metas 
realizadas ou resultados alcançados; ações não acordadas ou fora do escopo; 
restrições (dificuldades ou riscos) à execução do projeto; e atualização do Plano de 
Ação de tratamento de restrições (PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2010, 
SEPLAG disponível em www.planejamento.mg.gov.br).   

Após análise, verifica-se que os relatórios do Status Report 

s programas estruturadores. No que diz respeito ao Travessia
das ações não é suficiente para se caracterizar c

monitoramento do Programa Travessia, embora suas informações sejam 
em outro instrumento de acompanhamento. 

Assim, reconhecida a importância do Status Report para o acompanhamento de 
programas estruturadores pelo Estado de Minas Gerais, bem como

se que as informações por ele disponibilizadas são insuficientes para o 
monitoramento das ações do Programa Travessia. 

COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO 

Decreto n.º 44.705/08 criou o Comitê de Acompanhamento como ferramenta de 
monitoramento das ações do Programa Travessia, sendo presidido pelo Secretário da 
SEDESE, e composto por representantes de todas as secretarias/órgãos envolvidos. 

abordado no capítulo 3, as reuniões do Comitê de Acompanhamento 
stituídas por reuniões gerenciais uma vez que “seria mais eficaz e eficiente uma 

reunião com todos esses gerentes já que são os responsáveis diretamente pelas ações” (Ofício 

Ocorre que, em entrevistas realizadas a 14 gerentes das ações nos seis eixos de 
atuação do Travessia, verificou-se baixa participação nessas reuniões, conforme 

gerentes das ações  

50%

Participam das reuniões

Não participam das 
reuniões

: Participação da gerência das ações em reuniões do Comitê de Acompanhamento
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é produzido mensalmente pelos técnicos da Gestão 
Estratégica de Recursos e Ações do Estado (GERAES) em reuniões de acompanhamento 
realizadas com a presença dos órgãos, gerentes e equipes responsáveis pelos projetos. Nessas 

situações pertinentes ao andamento dos Projetos, no que tange à: 
execução física das metas pactuadas; pleitos orçamentários; eventos positivos, metas 
realizadas ou resultados alcançados; ações não acordadas ou fora do escopo; 

iscos) à execução do projeto; e atualização do Plano de 
(PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2010, 

 

 constituem-se em um 
. No que diz respeito ao Travessia, nota-

para se caracterizar como referência para o 
monitoramento do Programa Travessia, embora suas informações sejam úteis para utilização 

para o acompanhamento de 
como para divulgação à 

informações por ele disponibilizadas são insuficientes para o 

Decreto n.º 44.705/08 criou o Comitê de Acompanhamento como ferramenta de 
monitoramento das ações do Programa Travessia, sendo presidido pelo Secretário da 
SEDESE, e composto por representantes de todas as secretarias/órgãos envolvidos.  

do no capítulo 3, as reuniões do Comitê de Acompanhamento 
stituídas por reuniões gerenciais uma vez que “seria mais eficaz e eficiente uma 

reunião com todos esses gerentes já que são os responsáveis diretamente pelas ações” (Ofício 

Ocorre que, em entrevistas realizadas a 14 gerentes das ações nos seis eixos de 
se baixa participação nessas reuniões, conforme Gráfico 6. 

 
 

Participam das reuniões

Não participam das 

tê de Acompanhamento 
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Elaboração: TCEMG 
 

5.27.  Assim, verifica-se prejudicado o monitoramento das ações do Travessia, visto que a 
baixa adesão às reuniões pelos gerentes das ações dificulta a superação dos óbices que 
limitam a consecução e o andamento dos planos de trabalho e, consequentemente, a  adoção 
de providências tempestivas para sanar os problemas identificados ou reorientar o 
planejamento das ações.  

 

SISTEMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO TRAVESSIA – SIGAT 

 
5.28. SIGAT é um sistema web composto por todas as ações do Programa Travessia que 
ocorrem nos municípios, criado para facilitar o acompanhamento mensal das ações em cada 
município. Esse sistema foi criado em 2008 e reformulado em 2009. 
 
5.29. Trata-se de ferramenta gerencial do Travessia que possibilita aos gestores municipais, 
estaduais e a equipe do Programa acompanhar o andamento de todas as ações executadas.  
 
5.30. Conforme Ofício Travessia 025/11, a cada ano os atores sociais são treinados e 
sensibilizados quanto à importância do SIGAT como instrumento de gestão e 
acompanhamento das ações pactuadas junto ao Programa, sendo que, atualmente, o 
preenchimento é realizado bimestralmente pelos interlocutores, gerentes e equipe Travessia. 
 
5.31. Após análise, constatou-se que o Sistema não dispõe de informações necessárias, 
como: descrição detalhada do produto bem como os valores orçados e realizados, 
necessitando, portanto, de aprimoramentos para ampliar a transparência e confiabilidade dos 
dados.  
 
5.32. Constatou-se, ainda, o preenchimento intempestivo do Sistema pelos gerentes das 
ações, em razão da rotatividade de pessoal responsável pelo preenchimento e do pouco 
envolvimento e/ou conhecimento de alguns gestores estaduais em relação às ferramentas de 
acompanhamento do SIGAT; e pelos interlocutores, devido ao atraso na capacitação para o 
uso do Sistema, conforme relatado pela SEDESE. 
                                                                                                                                                                           
5.33. Também se observou o não preenchimento ou preenchimento com informações 
controversas. Dados dos municípios beneficiados em 2008 não foram transferidos para o 
Sistema, inclusive aqueles com obras ainda em execução não possuem acesso ao SIGAT. 
Além disso, durante visitas técnicas a municípios do Travessia, verificou-se que obras ainda 
em execução foram registradas no sistema como concluídas.  
 
5.34. Em entrevista realizada com os interlocutores municipais, 30% responderam que não 
fazem acompanhamento pelo SIGAT. Registre-se que todos os municípios que não fazem ou 
não fizeram o acompanhamento foram contemplados pelo Programa em 2008.  
 
5.35. Consoante Tabela 13, 42,9% dos entrevistados consideram insatisfatório o item 
“relatórios gerenciais” e 28,6% o item “gráficos/análises”. 
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Tabela 12: Avaliação do SIGAT pelos atores municipais do Travessia 

Itens Avaliados                                                                                                              
Avaliação 

insatisfatória mediana boa excelente 

nº de 
municípios 

% 
nº de 

municípios 
% 

nº de 
municípios 

% 
nº de 

municípios 
% 

apresentação 0 0 1 14,3 2 28,6 4 57,1 

manual de utilização 0 0 0 0 5 71,4 2 28,6 

facilidade de 
preenchimento 

0 0 1 14,3 2 28,6 4 57,1 

relatórios gerenciais 3 42,9 3 42,9 1 14,3 0 0 

gráficos/análises 2 28,6 4 57,1 1 14,3 0 0 

confiabilidade/segurança 0 0 0 0 2 28,6 5 71,4 

Fonte: entrevista “in loco” 
Elaboração: TCEMG 
 
5.36. Quanto ao levantamento feito pela equipe de auditoria sobre o SIGAT, mediante 
entrevistas realizadas com 14 (quatorze) gerentes das ações nos seis eixos de atuação do 
Travessia, 12 (doze) responderam que realizam acompanhamento das ações no sistema. A 
Tabela 14 demonstra como esses gestores avaliam o Sistema: 
 
Tabela 13: Como os gerentes/coordenadores das ações avaliam o SIGAT? 

Grau de avaliação Quantidade % 
Satisfatório e de fácil acesso e manuseio 6 50 
Muito importante 1 8,3 
Não tem condições de avaliar pois preencheram o Sistema a partir de 
outubro/2010, após reunião com a SEDESE 

5 41,7 

Fonte: entrevistas com gerentes/coordenadores das ações 
Elaboração: TCEMG 
 
5.37. Assim, visando ao aprimoramento do monitoramento, quanto ao SIGAT, a equipe de 
auditoria recomenda à SEDESE que regulamente a sistemática de gerenciamento e 
manutenção das informações do Sistema, incluindo os seguintes aspectos: a) os prazos e as 
responsabilidades dos parceiros e das prefeituras atendidas pelo Programa em atualizarem os 
registros de execução das ações; b) o processo de acesso e detalhamento de todas as ações em 
cada município a todos os parceiros, permitindo compartilhamento das informações;  c) 
veiculação de orientações e mensagens aos municípios sobre aspectos gerais do Programa;  d) 
a realização de programa de capacitação dos responsáveis nos municípios pela alimentação 
das informações no sistema; e inclusão de relatórios com maior detalhamento das fases de 
execução das ações.  
 
5.38. Quanto ao Comitê de Acompanhamento, as recomendações foram descritas no 
Capítulo 3. 
 
5.39.  Assim sendo, no enfrentamento das deficiências no monitoramento, haverá maior 
precisão, confiabilidade e transparência nas informações sobre a execução das ações do 
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Programa, bem como a segurança de que os planos sejam executados dentro do que foi 
planejado e em consonância às metas estabelecidas. 
DEFICIÊNCIAS NAS AVALIAÇÕES DO PROGRAMA 
 
5.40. Os trabalhos de auditoria apontam que as avaliações do Programa até então produzidas 
não possibilitam compreender a efetividade da intervenção governamental em promover a 
inclusão social e econômica da população atendida. 
 
5.41. Em vista disso, verificaram-se quais instrumentos, procedimentos e informações foram 
previstos na concepção do Programa como suporte à adequada avaliação do desempenho das 
ações, bem como, caso existam, se são suficientes e de que forma vêm sendo utilizados pelo 
gestor estadual. 
 
5.42. Na revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008/2011 – 
Exercício 2009, verificou-se que foram definidos os seguintes indicadores para o Programa 
Travessia: 
 

• percentual de pessoas atendidas em curso de qualificação; e 
• percentual de crianças anêmicas atendidas com ações de alimentação e nutrição. 

 
5.43. O indicador definido no PPAG para o exercício de 2010 é o de número de municípios 
atendidos pelo Travessia.  
 
5.44. Constata-se que os indicadores definidos na legislação são insuficientes para a 
avaliação do Programa, considerando o objetivo proposto de promover o desenvolvimento 
social das comunidades em situação de pobreza, de forma sustentável, por meio da articulação 
de ações integradas de base local em seis eixos: saneamento, intervenção urbana, saúde, 
gestão social, educação e renda. 
 
5.45. O artigo 9º do Decreto nº 44.705/08 prevê a realização de avaliação externa da sua 
execução, efetivada por instituição idônea, utilizando-se de metodologia aprovada pelo 
Comitê de Acompanhamento.  
 
5.46. Assim, com o objetivo de avaliar o impacto do Programa sobre as localidades 
selecionadas, a SEDESE contratou o Centro de Pesquisa e Capacitação em Programas Sociais 
da UFMG, que ficou responsável por realizar “pesquisa e avaliação diagnóstica do Programa 
Estruturador do Estado de Minas Gerais, intitulado Travessia, para medir os impactos 
(resultados objetivos) e a percepção da população (resultados subjetivos) sobre as ações 
executadas pelo Programa nos municípios e respectivas localidades”, conforme consta da 
proposta de prestação de serviços “Projeto de Avaliação do Programa Estruturador do Estado 
Travessia”, FUNDEP, dezembro, 2007. 
 
5.47. A metodologia adotada pelo Centro de Pesquisa foi a análise quantitativa para medir o 
impacto sobre as dimensões propostas e análise qualitativa para descrição dos principais 
aspectos da percepção e recepção do Programa sob a perspectiva dos moradores cujas 
comunidades foram selecionadas para receber as intervenções do Travessia.  
 
5.48. De acordo com informação do Centro de Pesquisa da UFMG, a análise quantitativa 
permite observar se as ações do Programa Travessia tiveram qualquer impacto sobre os eixos 
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de ação. Todavia, essa análise é insuficiente para compreender os mecanismos através dos 
quais o Programa age sobre as pessoas, bem como as percepções dos beneficiários sobre o 
mesmo e os seus possíveis efeitos motivacionais. Portanto, foi realizada uma etapa de análise 
qualitativa através da formação de grupo focal nos municípios selecionados. 
 
5.49. Ainda de acordo com o Centro de Pesquisa, o grupo focal pode ser entendido como 
uma técnica de pesquisa qualitativa para recolher informações em profundidade sobre tópicos 
que interessam ao pesquisador num contexto de interação grupal. Por meio de uma interação 
produzida artificialmente, colocando-se aleatoriamente indivíduos em contato, o grupo focal 
permite um maior conhecimento das percepções e representações que determinados 
indivíduos tem sobre diferentes assuntos.  Tem-se como objetivo, pois, o levantamento de 
dados a respeito da realidade social por intermédio da relação dialógica de indivíduos que são 
estimulados a apresentarem suas percepções sobre determinada realidade. 
 
5.50. O mecanismo de avaliação, como anteriormente descrito, consiste na verificação dos 
indicadores quantitativos e qualitativos definidos para o Travessia, colocando à prova os 
mecanismos de gestão adotados pela entidade. A avaliação deve permitir identificar pontos 
críticos e proporcionar a resolução desses antes que comprometam o resultado final do 
Programa. Para sua avaliação foram utilizados os seguintes indicadores, conforme tabela 14: 
 
Tabela 14: Indicadores do Programa Travessia 

Variáveis Indicadores 
Se tem banheiro no domicílio  
Tipo de material das paredes  
Tipo de material da cobertura  
Tipo de piso Qualidade da Moradia 
Tipo de revestimento interno e Entorno 
Tipo de revestimento externo  
Pavimentação  
Acesso a água pela rede geral Saneamento 
Acesso a escoadouro de esgoto  

             Renda familiar Linha de Indigência e 
Pobreza Coeficiente de Engel 

INPC 

Acesso a UBS 
Serviços Básicos de 
Saúde 

Fonte: SEDESE 
 
5.51. No entanto, o relatório da avaliação quantitativa apresentou um levantamento de dados 
sobre as ações realizadas sem acrescentar conclusão acerca dos benefícios proporcionados por 
essas ações, ou seja, foi realizado levantamento de dados que, até o término da auditoria, não 
foram analisados. 
 
5.52. Quanto aos relatórios qualitativos, a equipe responsável pela coordenação dos grupos 
focais não soube identificar quais ações foram do Travessia, o que levou à uma análise geral 
de políticas públicas e não uma análise do Travessia. A avaliação não permitiu identificar 
quais os municípios estão/estavam com dificuldade de cumprimento das metas, além de não 
permitir a percepção dos problemas do Programa como um todo.  
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5.53. Além disso, as avaliações apresentadas até o momento não possibilitam compreender a 
efetividade do Programa. As avaliações deveriam medir resultados de modo a orientar novos 
planejamentos. 
 
5.54. Pelo exposto, recomenda-se à SEDESE criar um sistema de indicadores para a 
avaliação de desempenho do Programa. 

 
5.55. Esses indicadores devem mostrar se o problema, objeto da intervenção governamental, 
reduziu, aumentou ou se manteve inalterado, demonstrando os movimentos das variáveis 
relevantes da realidade e das ações com as quais se busca alterá-la. Para a avaliação do 
desempenho governamental é importante que se estabeleçam indicadores de gestão em cada 
área de atuação, de modo a permitir comparações com padrões pré-definidos, com outros 
períodos ou mesmo com outros municípios. 

 
5.56. Importante mencionar a lição de Armani (2001), segundo a qual um bom sistema de 
indicadores deve: 
 

• ter mais indicadores nos níveis de atividades e resultados e menos no nível de objetivo 
geral; 

• conter um número de indicadores adequado para o projeto, trazendo informações 
importantes, porém não em excesso, de modo a facilitar a operacionalização da 
avaliação; 

• fazer com que o processo de definição de indicadores seja o mais participativo 
possível, envolvendo todos os principais atores do projeto; 

• promover reflexões periódicas com os atores ao longo de todo o projeto; 
• explicitar os meios de verificação e coleta de dados, bem como seus responsáveis; 
• buscar fazer uso de informações já existentes ou de simples produção, com o objetivo 

de otimizar o uso de recursos. 
 
LIMITAÇÕES DA PARTICIPAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL  
 
5.57. A Constituição Federal de 1988 garantiu a participação da sociedade na gestão de 
políticas e programas promovidos pelo Governo por intermédio do denominado controle 
social. Isso implica uma nova institucionalidade que articule ações de governo e o poder 
social dos atores organizados em torno da construção de projetos sociais, políticos e de 
desenvolvimento e supõe atores sociais com capacidade de formular políticas e controlar os 
dispositivos institucionais.  
 

5.58. No caso do Programa Travessia, o canal de mobilização e envolvimento da 
comunidade - consubstanciado na atuação dos grupos de referência - demonstra-se 
insuficiente para gerar expectativa de transformação dos instrumentos institucionais em 
instrumentos de direitos sociais e coletivos, tendo em vista as limitações relacionadas à 
capacidade dos municípios e à cultura política, assim como a regulamentação insuficiente 



 

 
 

 56

desse dispositivo de participação social.  Além disso, não foram observados instrumentos de 
controle e divulgação de informações com acesso da população. 

 
5.59. De acordo com o Documento Interno do Programa Travessia (2008):  
 

o objetivo principal do programa é promover a inclusão social e econômica das 
camadas mais pobres e vulneráveis da população por meio da articulação de 
políticas públicas e do estímulo ao desenvolvimento de mecanismos de participação, 
monitoramento e controle social sobre as mesmas, em localidades definidas.  
 

5.60. Assim, o Programa transita em outra importante vertente: a da participação e controle 
social, por meio da atuação do Grupo de Referência, cuja criação foi proposta para estimular o 
desenvolvimento desses mecanismos nos municípios beneficiados (site 
www.travessia.mg.gov.br, acessado em 16/12/2010).  
 
5.61. Atentando-se para a importância dessa questão, foram verificados quais instrumentos, 
procedimentos e informações foram previstos na concepção do Programa como suporte ao 
adequado controle das ações, bem como, caso existam, se são suficientes e de que forma estão 
sendo utilizados pelo gestor municipal/estadual.  
 
5.62. Segundo informações divulgadas no site, a proposta inicial do Travessia era de que os 
municípios, ao instituírem os grupos de referência, construíssem espaços de participação  que 
possibilitassem a troca de impressões e opiniões acerca dos problemas e oportunidades do 
cotidiano da comunidade, a fim de fomentar relações sociais, estreitar laços e estimular a 
cooperação mútua.  
 
5.63. A composição do Grupo de Referência sugerida é de, no máximo, 13 pessoas, sendo 
seis a dez membros da comunidade e obrigatoriamente um representante do CRAS - Centros 
de Referência em Assistência Social, um do CMAS - Conselho Municipal de Assistência 
Social e outro do CMDRS - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. 
Sugeriu-se a realização de reuniões mensais com data e horários pré-determinados, com 
duração aproximada de uma hora, coordenadas, a princípio, pela assistente social, que teria 
papel de moderadora. 
 
5.64. Em 2008, a partir da metodologia aplicada pela Organização Não Governamental – 
ONG contratada, estabeleceu-se nas localidades do Travessia um Grupo de Referência que se 
reunia sempre com a equipe do Travessia, da ONG e do município para discutir o Programa, 
tirar dúvidas e solucionar problemas quanto a sua execução. Com o estabelecimento e a 
manutenção desse grupo, previa-se a sustentabilidade do Programa nos municípios após o ano 
de atuação. 
 
5.65. Com o objetivo de verificar a existência e o funcionamento dos grupos de referência 
como canal de mobilização e envolvimento da comunidade com o Travessia, foram 
entrevistados os interlocutores e os assistentes sociais dos municípios visitados e coletadas 
informações com a gerência do Programa.  
 
5.66. Durante os trabalhos, constatou-se que, em 60% dos 10 (dez) municípios do Travessia 
visitados, os grupos de referência encontram-se inexistentes ou não atuantes, conforme 
apresentado no Gráfico 7.  



 

5.67. Importante ressaltar que dos 4 (quatro) municípios (40%) que responderam que o 
grupo encontra-se ativo, a metade relatou que o mesmo re
Gráfico 7: O Grupo de Referência encontra

Fonte: entrevistas municípios Travessia
Elaboração: TCEMG 
 
 
5.68. Os grupos de referência funcionaram durante a execução das ações e, após o términ
do Programa no município, dissolveram
outros motivos, devido à falta de incentivo à participação da população. 
 
5.69. Aliado a esse fator, tem
referência compõem-se de integrantes que participam de outros grupos (CRAS e outros 
Conselhos), o que leva à indisponibilidade de tempo desses integrantes para se dedicar
atividades do Grupo de Referência
 
5.70. A Tabela 15 apresenta as principais razões 
Referência nos seis municípios (
não se encontra ativo.  
 
Tabela 15: Quais as razões do Grupo de Referência não estar ativo?

Razões mais relevantes

Término das ações do Travessia
Falta de participação 
Falta de estímulo 
Questão cultural 

Fonte: entrevistas municípios Travessia
Elaboração: TCEMG 
 
5.71. Ressalte-se que, a partir de 2010, a SEDESE, reconhecendo essas limitações, alterou o 
papel do Travessia. De regulamentador do Grupo de Referência, passou a fomentador de 
outros grupos já existentes.

5.72. Outro fator que dificulta o acompanhamento e o controle das ações pela comunidade, 
conforme mencionado anteriormente, é que os instrumentos de controle SIGAT e os Planos 
Municipais de Ações Articuladas 

Importante ressaltar que dos 4 (quatro) municípios (40%) que responderam que o 
se ativo, a metade relatou que o mesmo reúne-se com pouca freqüência.

: O Grupo de Referência encontra-se ativo? 

Fonte: entrevistas municípios Travessia 

s grupos de referência funcionaram durante a execução das ações e, após o términ
do Programa no município, dissolveram-se. Isso ocorreu, segundo os entrevistados, dentre 
outros motivos, devido à falta de incentivo à participação da população. 

Aliado a esse fator, tem-se a falta de regulamentação do grupo. Ademais, os grupos de 
se de integrantes que participam de outros grupos (CRAS e outros 

indisponibilidade de tempo desses integrantes para se dedicar
atividades do Grupo de Referência. 

apresenta as principais razões que justificam a inatividade dos Grupos de 
municípios (60%) do total de 10 visitados que responderam que o grupo 

: Quais as razões do Grupo de Referência não estar ativo?

Razões mais relevantes 
Assistente Social 

Quantidade % 
Término das ações do Travessia 3 50 

1 16,7 
1 16,7 
1 16,7 

Fonte: entrevistas municípios Travessia 

se que, a partir de 2010, a SEDESE, reconhecendo essas limitações, alterou o 
papel do Travessia. De regulamentador do Grupo de Referência, passou a fomentador de 

já existentes. 

Outro fator que dificulta o acompanhamento e o controle das ações pela comunidade, 
conforme mencionado anteriormente, é que os instrumentos de controle SIGAT e os Planos 
Municipais de Ações Articuladas - PMAA não são de acesso ao públi
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Importante ressaltar que dos 4 (quatro) municípios (40%) que responderam que o 
se com pouca freqüência. 

 

s grupos de referência funcionaram durante a execução das ações e, após o término 
se. Isso ocorreu, segundo os entrevistados, dentre 

outros motivos, devido à falta de incentivo à participação da população.  

se a falta de regulamentação do grupo. Ademais, os grupos de 
se de integrantes que participam de outros grupos (CRAS e outros 

indisponibilidade de tempo desses integrantes para se dedicarem às 

a inatividade dos Grupos de 
que responderam que o grupo 

: Quais as razões do Grupo de Referência não estar ativo? 

se que, a partir de 2010, a SEDESE, reconhecendo essas limitações, alterou o 
papel do Travessia. De regulamentador do Grupo de Referência, passou a fomentador de 

Outro fator que dificulta o acompanhamento e o controle das ações pela comunidade, 
conforme mencionado anteriormente, é que os instrumentos de controle SIGAT e os Planos 

PMAA não são de acesso ao público. Embora o PMAA 
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seja divulgado na Internet, os beneficiários do Programa são pessoas em situação de pobreza, 
que não têm acesso a esse meio de informação. 
 
5.73. Com efeito, no encaminhamento da necessidade de se efetivar o controle social no 
âmbito do Programa, sobrelevam os efeitos e riscos atinentes à manutenção da situação então 
revelada: ausência de desenvolvimento de uma consciência cidadã e de suas prerrogativas na 
população como garantia de um direito que ultrapassa práticas filantrópicas; participação 
insuficiente da comunidade local nas ações, questões e decisões do Programa; bem como a 
dificuldade de acompanhamento e controle das ações pela comunidade. 
 
5.74. Portanto, no intuito de possibilitar às instâncias locais de controle social a efetiva 
atuação, cabe recomendar à SEDESE que defina uma estratégia de atuação conjunta com as 
prefeituras municipais de modo a mobilizar setores representativos da comunidade sobre a 
existência e importância de atuação de espaços efetivos e consolidados de participação social 
e dê condições de acesso a informações e conhecimentos sobre as ações do Programa em 
execução no município.  
 
5.75. Para tanto, a construção de espaços públicos para além dos espaços restritos de 
negociação e manifestação permite formação de agendas de debates mais amplos, que não se 
vinculem a perspectivas individuais. 
 

 
Assim, a dissociação entre políticas sociais aplicáveis a todos e as políticas sociais 
focalizadas dificultam os objetivos cumulativos de combater a pobreza, construir 
cidadãos e eliminar a exclusão (Fleury, 1998), restringindo a cidadania a uma 
dimensão parcial do consumo assegurado pelo estatuto da cidadania social e 
segmentando, ainda mais, a condição de inserção e a relação desigual dos cidadãos 
(aqueles atendidos e protegidos e os desassistidos) com o Estado. (LEAL IVO, 
2004) 

 
5.76. Cabe, ainda, recomendar à SEDESE que publique, com a periodicidade mínima anual, 
balanços que permitam à sociedade acompanhar, de forma consolidada e analítica, o estágio 
de execução física e financeira das ações do Programa e os principais resultados produzidos 
pelas intervenções em cada um dos municípios contemplados. 
 
5.77. Como boa prática, cita-se o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC do 
Governo Federal, instituído por intermédio do Decreto nº 6.025, de 22/01/2007. A prestação 
de contas do PAC é feita para a sociedade por meio de balanços quadrimestrais, que, sem 
dúvida, constitui procedimento que viabiliza a transparência das políticas do Governo. 
  
5.78. Assim sendo, no enfrentamento da questão de âmbito social mediante a criação de 
políticas e de direitos voltados para a inserção social e econômica, a ampliação e consolidação 
de um espaço público de cidadania, por intermédio da participação da comunidade local e a 
formação, manutenção e regulamentação dos grupos de referências possibilitam a atuação da 
sociedade, direta ou indiretamente na implementação das ações dos programas e a regular 
aplicação dos recursos. 
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"A esperança é o sonho do homem acordado." 

Aristóteles 
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6. ANÁLISE E COMENTÁRIOS DO GESTOR 
 

6.1. O Relatório Preliminar de Auditoria foi remetido ao Secretário de Desenvolvimento 
Social do Estado de Minas Gerais, por meio do Ofício 2715/2011-SEC/PLENO, e à Secretária 
de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais, por meio do Ofício 2718/2011-
SEC/PLENO com a finalidade de se obter os pertinentes comentários acerca dos principais 
apontamentos verificados no âmbito da auditoria. 

6.2. Em atendimento às diligências do TCE/MG, o Sr. Wander José Goddard Borges, 
Secretário de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE, e a Sra. Renata Maria Paes de 
Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, encaminharam os 
respectivos comentários por meio dos Ofícios OF./GAB/SEDESE/Nº166/2011 e 
OF.GAB.SEC.Nº148/11. 

6.3. Os comentários dos gestores centraram-se nos capítulos 3, 4 e 5 do Relatório 
Preliminar de Auditoria (fls. 25 a 57), no qual são apresentados os principais achados da 
auditoria. 

6.4. Preliminarmente, o Sr. Wander José Goddard Borges, Secretário de Estado de 
Desenvolvimento Social ressalta que 

o elevado nível do trabalho que já gerou redirecionamento na gestão do programa e 
que certamente contribuirá para aperfeiçoamento do programa de tão longo alcance 
social como é o Travessia. Muitas das diretrizes sugeridas foram contempladas 
através do Decreto Estadual Nº 45.570 de 23 de março de 2011 graças à 
contribuição dada pelos ilustres auditores durante a realização dos trabalhos nesta 
Secretaria. 

6.5. A seguir, o gestor comenta algumas considerações e recomendações apontadas no 
relatório preliminar e discorre sobre as providências em andamento para o pertinente 
cumprimento. Considera-se que os comentários e esclarecimentos enviados pelo gestor 
possibilitaram o aperfeiçoamento de análises e elementos textuais do relatório final, inclusive 
quanto ao ajuste da redação de algumas recomendações propostas. 

6.6. No capítulo 3 do Relatório Preliminar “A Estratégia da Intersetorialidade na Gestão 
Pública”, foi apontada no item 3.18 uma padronização nos instrumentos de planejamento do 
Programa. Ao comentar o apontamento, o gestor afirma existir uma uniformidade na 
denominação de seus projetos, ações, metas e produtos nos instrumentos, embora haja entrega 
de produtos diferenciados, pelo que cita os programas Usina do Trabalho e Minas Sem Fome. 
No entanto, a questão que se destaca nos trabalhos de auditoria refere-se à deficiente 
participação dos gestores locais no processo de planejamento, situação que pode promover 
definição de ações que não sejam prioritárias em determinadas realidades, em detrimento de 
outras mais relevantes pela Gerência do Programa. Salvo algumas ações como o Usina do 
Trabalho, que são orientadas por assistentes sociais dos municípios, as demais são definidas 
de forma padronizada, necessitando-se atentar às prioridades locais, à vista dos objetivos do 
Programa.  

6.7. Ainda quanto ao apontamento relativo à deficiente participação dos gestores 
municipais no processo de elaboração dos PMAA, ao comentar o item 3.16, a gerência do 
Programa admite que a participação do gestor municipal ocorre somente após a elaboração do 
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PMAA, quando deveria se dar em momento anterior, na priorização de ações. Para suprir essa 
deficiência, o gestor informa que passará a realizar diagnósticos municipais com a 
“participação dos gestores municipais do inicio ao fim desse planejamento”, conforme 
estabelecido no recém publicado Decreto 45.570/2011. 

6.8. Quanto ao Comitê de Acompanhamento, tratado nos itens 3.24 a 3.28, o gestor 
informou que foi publicado o Decreto 45.570/2011 em alteração ao Decreto 44.705/2008, 
com vistas a estabelecer nova composição, competências e dinâmica de funcionamento do 
Comitê. Tratando-se de instrumento recente, faz-se importante manter as recomendações do 
relatório preliminar de modo a permitir o acompanhamento de sua implementação por 
intermédio do Plano de Ação e posteriores relatórios.     

6.9. Em relação à proposta de recomendação presente no item 4.18, Capítulo 4 
“Programação Física e Financeira do Programa” do Relatório Preliminar, que versa sobre o 
detalhamento no âmbito do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual, por meio de anexo 
específico, o rol de programas e ações orçamentárias e extra-orçamentárias que integram o 
Programa Travessia, com a identificação da sua funcional programática, a SEPLAG 
argumentou que geraria duplicidade consignar, no âmbito das ações, o valor das iniciativas 
dos órgãos/entidades coordenados. Alega que os valores já estão devidamente inseridos nos 
seus respectivos orçamentos, visto que, atuando como articulador, o Programa não institui 
novas iniciativas, mas coordena aquelas consideradas cruciais para a emancipação das 
comunidades atendidas. Além disso, o gestor considera o PPAG e o orçamento instrumentos 
inadequados para exaustivo detalhamento dessas informações e que seria falacioso atribuir ao 
Programa a responsabilidade pela execução de todas as ações implementadas. 
 
6.10. Persiste a recomendação presente no item 4.18, uma vez que compete à SEPLAG, nos 
termos do art. 2º do Decreto nº 44.817, de 25 de maio 2008, coordenar a formulação, a 
execução e a avaliação de políticas públicas, visando ao desenvolvimento econômico, social e 
institucional do Estado. Nesse sentido, a análise de cada uma das ações do Programa 
Travessia permite identificar como tais ações foram estruturadas (dotação recebida, 
normatização, a forma de implementação, os produtos esperados, as metas, o público-alvo, 
dentre outras informações), o acompanhamento da execução física e financeira e os 
indicadores de desempenho existentes, tanto aqueles adotados pelo PPAG como pela gerência 
dos programas. Cita-se como precedente o Acórdão 1046/2003 do Tribunal de Contas da 
União, exarado nos autos de nº 006.944/2003-6 relativo à Auditoria Operacional no Programa 
Fome Zero (Anexo 1). Segue transcrição do trecho do relatório de levantamento do TCU que 
se pronunciou sobre esse ponto: 

... 

70. Com efeito, torna-se necessário que o Poder Executivo identifique no PPA 
2004/2007, seja na própria rubrica orçamentária ou em quadro anexo, cada uma das 
ações orçamentárias que mantêm correlação com o Programa Fome Zero, ou seja, 
que contribuem de alguma forma para garantir a segurança alimentar e nutricional 
da família beneficiária. A não observação desse requisito compromete o controle 
sobre a priorização que o governo dará a estas ações na Lei Orçamentária Anual 
(LOA), em virtude da alocação de recursos do Fundo de Combate e Erradicação da 
Pobreza e outras fontes de financiamento, no Anexo de Prioridades da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e nas limitações impostas pelos decretos de 
contingenciamento quanto ao empenho dos recursos orçamentários. 
71. Dessa forma, a partir da análise individual de cada uma das ações orçamentárias 
do Programa Fome Zero, será possível identificar como estas ações foram 
estruturadas (dotação recebida, normatização, forma de implementação, produtos 
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esperados, metas, público-alvo, dentre outras informações), acompanhar sua 
execução física e financeira e os indicadores de desempenho existentes, tanto 
aqueles adotados pelo PPA como pela gerência dos programas. 
72. Pretende-se assim que o entendimento a respeito do Programa Fome Zero seja 
mais amplo do que a ação referente à distribuição de recursos via Cartão-
Alimentação, evitando-se a conotação dada pela Lei Orçamentária de 2003, que 
vinculou o termo “Fome Zero” exclusivamente à ação 2100 – “Combate à Fome 
com Assistência Financeira à Família Visando a Complementação de Renda para a 
Compra de Alimentos – Fome Zero.” 
 

6.11. A análise do desempenho do Programa Travessia, parágrafos 4.20 a 4.60 do Relatório 
Preliminar, foi desenvolvida a partir da descrição das principais ações dos eixos educação, 
intervenção urbana, organização social, renda, saneamento e saúde apresentando as taxas de 
execução física, bem como os valores comparativos dos anos de 2008 e 2009. Constatou-se 
concentração de ações no eixo intervenções urbanas, em detrimento dos demais; atrasos nas 
execuções de obras; e ainda, que os eixos renda e educação não atingiram os resultados 
esperados, sendo que neste último foi realizado reduzido número de ações. A gerente da 
SEDESE esclarece que, com relação aos apontamentos apresentados nos parágrafos 4.42, 
4.26, 4.36 e 4.53, os valores analisados pela equipe de auditoria em consulta aos dados do 
SIGAT em setembro de 2010 estão desatualizados. Com relação ao parágrafo 4.42 a gestora 
esclarece que “o fato de uma ação não ter sido atestada como concluída no SIGAT, não 
significa que nenhuma obra tenha sido finalizada naquele município”. Pelo exposto, sobreleva 
a importância da recomendação exposta no parágrafo 5.76 de elaboração pela SEDESE de 
balanços da execução física e financeira de todas as ações. 
 
6.12. Acerca das recomendações apontadas no parágrafo 4.60 a gestora esclarece que o 
Usina do Trabalho possui o cadastro das pessoas capacitadas no Travessia. Assim sendo, 
recomenda-se à SEDESE que disponibilize o cadastro dos capacitados na internet para 
auxiliar na empregabilidade dos participantes. Relativamente à recomendação de capacitação 
de gestores municipais a gestora esclarece que já realiza ações contínuas para esse fim em 
várias etapas do Programa Travessia. 
 
6.13. No capítulo 5 do Relatório Preliminar “Monitoramento, Avaliação e Controle Social”, 
item 5.9, foi apontada a falta de normatização para as atividades de monitoramento do 
Programa. O gestor esclarece que essa normatização será brevemente implementada, 
atendendo também à determinação do Decreto n. 45570, de 23 de março de 2011.  

6.14. Quanto aos itens 5.22 e 5.23 que tratam do Status Report como instrumento de 
monitoramento das ações do Programa, os gestores informam que faz parte da metodologia do 
GERAES/SEPLAG monitorar os aspectos mais estratégicos do Programa. Informam, ainda 
que o Status Report é um dos instrumentos de monitoramento, com seu objetivo específico.  

6.15. Verifica-se, portanto, que não houve contestação ao apontado no Relatório Preliminar 
quanto à insuficiência desse instrumento para se caracterizar como referência para o 
monitoramento do Programa Travessia, embora suas informações sejam úteis para utilização 
em outro instrumento de acompanhamento. 
 
6.16. No que se refere ao Sistema de Acompanhamento das Ações do Travessia – SIGAT, 
os gestores ressaltam que se trata de um sistema premiado que viabiliza o acompanhamento 
via internet, “permitindo acesso a uma informação de ponta, e mesmo assim com todos os 
limitadores de qualquer sistema.” Informam que a versão atual do Sistema está em 
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funcionamento há menos de 3 anos e que sua manutenção, alimentação, aprimoramento fazem 
parte de um processo. Embora considerem que o Sistema apresente desempenho exemplar 
para o seu grau de maturação, e seja de grande utilidade para a gestão do Travessia como um 
todo, concordam com “a necessidade de aprimoramento diário e de capacitação exaustivas 
para melhor implementação do SIGAT”.  
 
6.17. Quanto ao item 5.50 que aborda a Avaliação do Programa, a cargo da 
FUNDEP/UFMG, os gestores procuram esclarecer que “os relatórios quantitativos não se 
propõem a apresentar os dados de base já existentes.” Informam que a tabela 14 apresentada 
no Relatório Preliminar apresenta algumas variáveis que integram o survey e que foram 
selecionadas para compor um índice, construído pelo CECAPS, que indicará o impacto do 
Programa. Acrescentam que foram aferidos os índices para 2008 e 2009, e que a diferença 
entre esses indica resultados parciais e que, o resultado final somente será aferido após a 
realização do survey referente a 2010. 
 
6.18. Quanto ao item 5.66, o gestor reconhece as limitações na atuação do Grupo de 
Referência, alterando, a partir de 2010, o papel do Travessia de regulamentador do Grupo de 
Referência para fomentador de outros grupos já existentes.  
 
6.19. Em relação ao questionamento do item 5.71 do Relatório Preliminar sobre o tamanho 
da amostra, ressalta-se que não se trata de amostra de seis municípios do total de 35 
beneficiados conforme mencionado pelo gestor, e sim de 60% da amostra de 10 municípios 
visitados. 
 
6.20. Em relação aos itens 5.73 a 5.77, o gestor aceita as recomendações e destaca que 
 

Visando aprofundar o envolvimento da população e dos atores municipais com as 
ações do Programa, tanto no planejamento quanto na execução, promover a 
participação e o controle social, bem como o desenvolvimento de uma consciência 
cidadã, a SEDESE realizará um diagnóstico em profundidade em cada município 
que será atendido em 2011, antes da definição das ações a serem executadas e da 
intervenção propriamente dita. O diagnóstico, baseado no Índice de Pobreza 
Multidimensional do PNUD, constitui a metodologia conhecida como Projeto Porta 
a Porta. O levantamento será realizado em parceria com as entidades locais (igrejas, 
associações comunitárias, de bairros, entre outros grupos), que recrutarão visitadores 
sociais para realizarem o levantamento de privações sociais e a divulgação do 
Travessia em cada domicílio do município. A partir da construção do mapa de 
privações de cada município, o Travessia articulará ações necessárias para cada um 
deles. Acredita-se que com isso, a assimetria de informações entre os atores 
envolvidos no Programa será reduzida e, com isso, conseguiremos contribuir de 
forma mais efetiva para a ampliação e consolidação de um espaço público de 
cidadania. 

 
6.21. Quanto à recomendação proposta no item 5.76, não se trata apenas de divulgação de 
resultados, mas da divulgação de balanços para permitir à sociedade o acompanhamento da 
execução física e financeira das ações em cada município. Assim sendo, mantém-se a 
recomendação sugerida. 
 
 
 
 



 

 
 

 64

6.22. Convém destacar que a Gerente do Programa, na Nota Técnica 001/2011, parabeniza 

todos os envolvidos pela qualidade técnica e metodológica do trabalho apresentado. 
Além disso, é importante ressaltar sobre a importância de tal metodologia adotada 
pelo Tribunal de Contas. Quanto a isso, cabe informar que decorreram do próprio 
processo da auditoria operacional redefinições processuais e avaliações de 
gestão, por parte desta Secretaria e da equipe gestora do Programa, objetivando o 
aprimoramento de processos internos que viabilizarão resultados mais efetivos, com 
maior transparência e participação dos envolvidos.  (grifo nosso)   

6.23. Feitas as análises, resta considerar que os comentários apresentados pelo gestor, bem 
como o relato das providências já adotadas ou em andamento, demonstram o 
comprometimento da coordenação do Programa com o seu contínuo aperfeiçoamento, além 
de propiciarem o aperfeiçoamento do relatório e das recomendações propostas. 
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"Se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer 
uma nova história"  
                                                         Gandhi 
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7. CONCLUSÃO 
  

7.1. O Programa Travessia, a que se refere o inciso XXI do Anexo II da Lei nº 17.007, de 
28 de setembro de 2007, objetiva promover a inclusão social e produtiva da população de 
maior vulnerabilidade social, de forma sustentável, por meio da articulação de ações 
integradas de base local em seis eixos de atuação: saneamento, intervenção urbana, saúde, 
gestão social, educação e renda.  

7.2. O Programa iniciou sua atuação em cinco municípios a partir de 2008. Em 2009 
contemplou outros trinta e cinco, distribuídos nas regiões Norte e Vales do Rio Doce, Mucuri 
e Jequitinhonha. Em 2010, foram selecionados outros 70 municípios, distribuídos nas dez 
macrorregiões de planejamento. 

 7.3. A gestão do Programa é exercida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
(SEDESE), em articulação com as demais Secretarias de Estado, ouvido o respectivo Comitê 
de Acompanhamento, criado para viabilizar e facilitar a gestão articulada do programa.  

7.4. Inserido na área de resultados redução da pobreza e inclusão produtiva, o Programa 
Travessia caracteriza–se pela integração de forças do Estado visando à coordenação e 
articulação de diversas ações.  

7.5. Configura-se em avanço incontestável da ação governamental, posto incorporar o 
processo necessário de reconversão da questão social no Estado, pela via da implementação 
da ação pública, impulsionada por diversos atores.  

7.6. No trato do objetivo precípuo de promover a inclusão social e produtiva da população 
em situação de maior vulnerabilidade social, busca construir novos paradigmas que 
implicam integrar o planejamento, execução e acompanhamento das políticas públicas, 
principalmente estaduais, buscando estabelecer a gestão intersetorial e com os municípios 
como marco na construção de políticas sociais no Estado.   

7.7. A presente auditoria avaliou o Programa Travessia objetivando identificar como se 
realiza a gestão do Programa, as respectivas responsabilidades institucionais de cada 
Órgão/Entidade envolvido na execução, a eficácia no alcance das metas estabelecidas nos 
anos de 2008 e 2009, os mecanismos de controle físico e financeiro existentes e a forma de 
participação e controle social. 
 
7.8. Quanto à arquitetura institucional do Programa Travessia, a partir da análise dos 
instrumentos de planejamento, verificaram-se deficiências na participação dos gestores 
municipais na fase de elaboração dos PMAA’s. Por conseqüência, note-se prejuízo do 
conhecimento das metas físicas estabelecidas para as ações articuladas e comprometimento da 
compreensão dos objetivos do Programa pelos gestores municipais. Os trabalhos apontam, 
ainda, que a padronização dos instrumentos, influenciada pela evidenciada participação 
deficiente dos gestores municipais nos processos de planejamento, prejudicou o atendimento 
de demandas personalizadas dos municípios.  

7.9. Já em relação à gestão intersetorial, foi constatado que a atuação do Comitê de 
Acompanhamento não se encontra alinhada com a forma prevista no Decreto que o instituiu 
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em razão da baixa adesão às reuniões do referido comitê. Além disso, verificou-se carência de 
regulamentação quanto aos mecanismos institucionais e formalização de procedimentos 
concernentes ao Programa.  

7.10. Com relação à programação física e financeira, verificou-se que os valores financeiros 
das ações não orçamentárias não estão especificados na LDO e no PPAG 2008/2011 e 
também não se encontram identificados nos sistemas de orçamento e planejamento, SIAFI e 
SIGPLAN. Registre-se, à vista dessas constatações, o comprometimento da transparência e de 
investigação mais aprofundada e analítica do Programa sob a perspectiva da execução 
orçamentária.  
  
7.11. No que se refere à avaliação do desempenho do Programa, a partir da descrição das 
principais ações dos eixos educação, intervenção urbana, organização social, renda, 
saneamento e saúde foram apresentadas as taxas de execução, bem como os valores 
comparativos dos anos de 2008 e 2009. Constatou-se concentração de ações no eixo 
intervenções urbanas, em detrimento dos demais; atrasos nas execuções de obras, 
especialmente nas ações de saneamento e eletrificação rural; e ainda, que os eixos renda e 
educação não atingiram os resultados esperados. No eixo educação, foi realizado reduzido 
número de ações, as quais mostraram-se insuficientes para alterar o número de pobres e 
indigentes nos municípios selecionados. 

7.12. Um sistema de monitoramento e avaliação deve oferecer informações substantivas 
para influir nos fatores que podem gerar ineficiência no desempenho das políticas e dos 
programas sociais. Quanto aos mecanismos de monitoramento do Programa Travessia, 
verificou-se que o SIGAT apresenta deficiências na disponibilidade de dados relevantes, no 
preenchimento do Sistema e no acesso a informações pelos atores do Programa. Por sua vez, 
as avaliações apresentadas até o término desta auditoria não possibilitaram compreender a 
efetividade do Programa.  

7.13. No que tange à participação e controle social, verificaram-se dificuldades no 
acompanhamento e no controle das ações pela comunidade.  O canal de mobilização e 
envolvimento da comunidade por meio do Grupo de Referência demonstra-se deficiente, 
tendo em vista limitações relacionadas à capacidade dos municípios e à cultura política, assim 
como a insuficiente regulamentação. Além disso, não foram observados instrumentos de 
controle e divulgação de informações com acesso da população.                                                                                                                 
 
7.14. A implementação das recomendações propostas para o Programa Travessia contribuirá 
para reforçar as relações de reciprocidade e troca de informações entre os órgãos estaduais 
parceiros; melhorar o controle financeiro e orçamentário das ações articuladas e garantir a 
transparência das ações e dos gastos de governo, com o acesso da sociedade a dados, 
resultados e acompanhamento das ações do Programa. 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 68

  

             

"Toda melhoria intelectual surge do lazer." 
                          Samuel Johnson 
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8. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
 
8.1 Diante do exposto e visando a contribuir para a melhoria das ações do Programa 
Travessia, submete-se este Relatório à consideração superior, com as propostas: 
 
8.2. Recomendar à SEDESE que: 
 

a. realize a abertura do processo de planejamento à participação da gestão municipal, 
favorecendo uma priorização de ações mais próximas das realidades locais e, 
principalmente, possibilitando que a gestão municipal não apenas conheça, mas se 
identifique com as demandas do PMAA e assim atue ativamente em sua 
implementação e monitoramento, de modo, inclusive, a facilitar o acesso direto aos 
órgãos/secretarias, indispensável à sustentabilidade do Travessia; 

 
b. mantenha o Comitê de Acompanhamento, mesmo que de forma ampliada, sendo 

indispensável a indicação e presença de representantes de todos os órgãos/secretarias 
envolvidos no Programa; 

 
c. defina os procedimentos, ações e instrumentos que devam ser adotados pelo Comitê, 

de forma a fortalecer a articulação e assegurar a continuidade dos trabalhos. Ressalte-
se que a alteração do formato das reuniões do Comitê de Acompanhamento implica a 
obrigatória alteração do Decreto que o instituiu;  

 
d. regulamente os mecanismos institucionais e formalize os procedimentos, com 

definição do papel de cada ator, o registro de pautas e atas das reuniões realizadas pela 
equipe do Programa; 
 

e. promova a inclusão de novas ações de educação e reforce o acompanhamento da ação 
de reforma de escolas, considerando-se a importância da educação na promoção do 
desenvolvimento humano; 

 
f. disponibilize o cadastro dos capacitados na internet para auxiliar na empregabilidade 

dos participantes, facilitando a utilização das pessoas capacitadas mesmo após o 
período de abrangência do Programa;  

 
g. realize o acompanhamento com mais rigor das ações de implantação de UBS, 

eletrificação rural e saneamento básico, a fim de se obter efetiva execução dessas 
ações de forma prioritária nos municípios Travessia. 
 

h. regulamente a sistemática de gerenciamento e manutenção das informações do 
SIGAT, incluindo os seguintes aspectos: a) os prazos e as responsabilidades dos 
parceiros e das prefeituras atendidas pelo Programa em atualizarem os registros de 
execução das ações; b) o processo de acesso e detalhamento de todas as ações em cada 
município a todos os parceiros, permitindo compartilhamento das informações;  c) 
veiculação de orientações e mensagens aos municípios sobre aspectos gerais do 
Programa;  d) a realização de programa de capacitação dos responsáveis nos 
municípios pela alimentação das informações no sistema; e inclusão de relatórios com 
maior detalhamento das fases de execução das ações; 
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i. crie um sistema de indicadores para a avaliação de desempenho do Programa; 

 

j. defina uma estratégia de atuação conjunta com as prefeituras municipais de modo a 
mobilizar setores representativos da comunidade sobre a existência e importância de 
atuação de espaços efetivos e consolidados de participação social e dê condições de 
acesso a informações e conhecimentos sobre as ações do Programa em execução no 
município.  
 

k. publique, com a periodicidade mínima anual, balanços que permitam à sociedade 
acompanhar, de forma consolidada e analítica, o estágio de execução física e 
financeira das ações do Programa e os principais resultados produzidos pelas 
intervenções em cada um dos municípios contemplados. 

 
8.3. Recomendar à SEPLAG que: 
 

a. detalhe no âmbito do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual, por meio de 
anexo específico, o rol de programas e ações orçamentárias e extra-orçamentárias que 
integram o Programa Travessia, com a identificação da sua funcional programática, 
em nível de detalhamento de ação, e a programação anual de recursos/investimentos. 

 
8.4. Para que haja transparência das ações governamentais e para que as informações 
constantes no relatório de auditoria alcancem o maior número de pessoas e entidades possível, 
recomendar ao TCE-MG que:  
 

a. publique o relatório final no sítio do Tribunal; 
 

b. distribua folders; 
 

c. distribua notas à imprensa; 
 

d. divulgue o sumário executivo nos instrumentos de mídia do Tribunal e 
 

e. encaminhe o sumário executivo às Prefeituras Municipais e aos Centros de 
Referências em Assistência Social dos municípios beneficiados pelo Programa 
Travessia. 

 
8.5. Determinar à SEDESE e à SEPLAG que remetam a este Tribunal, no prazo de 60 dias 
a contar da publicação do Acórdão, Plano de Ação contendo o cronograma de adoção das 
medidas necessárias à implementação das respectivas recomendações e determinações 
prolatadas pelo TCE/MG, com o nome dos responsáveis pela implementação de tais medidas. 
 
8.6. Encaminhar cópia do Acórdão que vier a ser adotado pelo Tribunal, bem como do 
Relatório e o Voto que o fundamentarem, e do inteiro teor do presente relatório para os 
seguintes destinatários: 
 
a) Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e 
b) Secretário de Estado de Desenvolvimento Social. 
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8.7. Retornar os autos à Comissão de Auditoria Operacional – CAOP/DAEEP para análise 
do Plano de Ação e programação da realização do monitoramento das deliberações do 
Acórdão que vier a ser prolatado nestes autos. 
 
8.8. Arquivar os autos na CAOP/DAEEP. 
      
 

Belo Horizonte, em 10 de junho de 2011. 
 
 

Denise Maria Delgado Santos (presidente)  Helena Agostinha de Menezes Sousa 
TC 1419-0      TC 0914-5 

 
Isabella Kuschel Nägl      Jacqueline Loures            
TC 2262-1       TC 1459-9 
 
Thais Cunha Bustamante 
TC 2824-7 
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"Inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças"  
                                  Mantoan 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 73

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ARMANI, D. Como elaborar projetos? – Guia Prático para Elaboração e Gestão de 
Projetos Sociais. Porto Alegre: Tomo, 2001. 
 
BARBOSA, Mirella Vasconcelos Ferreira Barbosa. Implentação de Políticas Públicas: O 
Programa Travessia sob a Ótica da Intersetorialidade.  2009. 172p. Monografia 
(conclusão de curso) - Fundação João Pinheiro/Escola de Governo Professor Paulo Neves de 
Carvalho, Belo Horizonte. 
 
BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e 
Investimentos Estratégicos. Manual de Elaboração: Plano Plurianual 2008-2011/ 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria Planejamento e 
Investimentos Estratégicos. Brasília: MP, 2007.126 p. 
 
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual de Auditoria Operacional. 3. ed. Brasília: 
Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo (SEPROG), 2010. 71p. 
 
GARCIA, Ronaldo Coutinho. Subsídios para Organizar Avaliações da Ação 
Governamental. Texto para discussão n. 776. Brasília, 2001. 
 
IVO, Anete Brito Leal. A Reconversão do Social e a Formação dos Espaços Públicos. Painel 
Isaac Joseph, o espaço público e as políticas públicas. In: VIII CONGresso Luso-Afro-
Brasileiro de Ciências Sociais, A Questão Social no Novo Milênio – Coimbra, Portugal, set. 
2004. http//www.ces.pt/lab2004. 
 
MINAS GERAIS, Lei 17007, de 28 set. 2007. Atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado – PMDI – e dá outras providências. Diário do Executivo, Belo Horizonte, 29 set. 
2007.  Pag. 1 col. 1. 
 
MINAS GERAIS. Decreto 44705, de 15 jan. 2008. Ementa: Dispõe sobre o PROGRAMA 
TRAVESSIA. Diário do Executivo, Belo Horizonte, 16 jan. 2008. Pág. 1 col. 1. 
 
MINAS GERAIS.  Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico e Social. Programa 
Travessia - Plano de Diretrizes Integradas. – Cooperação para o Desenvolvimento e 
Morada Humana, Belo Horizonte, 2008. 
 
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Social. 
Documento Interno do Programa Travessia. Belo Horizonte, 2008. 
 
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. PMDI – Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado 2007-2023. Belo Horizonte, 2007. 52p. 
 
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. PMDI – Planejamento e 
Orçamento 2010. (disponível em www.planejamento.mg.gov.br). Belo Horizonte, 2010 
 
MINAS GERAIS. Tribunal de Contas. Tribunal Pleno. Notas Taquigráficas. Sessão: 
03/02/10. Proposta de Auditoria de Natureza Operacional para avaliação do Programa 



 

 
 

 74

Travessia, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. 
Conselheiro Sebastião Helvécio. Belo Horizonte, 2010. 
 
PEREIRA, Gabriel Vieira. Coordenação de Políticas Sociais no Estado de Minas Gerais: o 
papel do Programa Travessia como estrutura executiva de coordenação de políticas 
para a pobreza. 2008. 66p. Monografia (conclusão de curso) - Fundação João 
Pinheiro/Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Belo Horizonte. 
 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. Pró-reitoria de 
Extensão. Relatório de Diagnóstico e Ações nos Municípios dos Vales do Mucuri, Norte 
de Minas e Vale do Jequitinhonha. Projeto Rondon Minas. Belo Horizonte 2008. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas – Centro de Pesquisa e Capacitação em Programas Sociais. Avaliação Qualitativa 
do Projeto Travessia. Tempo zero. Municípios 2008. Relatório Final. Belo Horizonte, 
2008. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas – Centro de Pesquisa e Capacitação em Programas Sociais. Avaliação Qualitativa 
do Projeto Travessia. Tempo um. Municípios 2008. Relatório Parcial. Fevereiro 2010. Belo 
Horizonte, 2010. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas – Centro de Pesquisa e Capacitação em Programas Sociais. Avaliação Qualitativa 
do Projeto Travessia. Tempo um. Municípios 2009. Relatório Parcial. Março 2010. Belo 
Horizonte, 2010. 
 
ZANCAN, Lenira. Cidades Saudáveis: a intersetorialidade como desafio para um novo 
modelo de gestão. Disponível em www.unicamp.br. Acesso em: 10 fev. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
     

 75

Apêndice 1: Relação das ações do eixo educação - Travessia 2008. 

MUNICÍPIOS TRAVESSIA 2008 
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Franciscópolis Ribeirão das Neves Setubinha Jampruca Governador Valadares 

Capacitação de 03 servidores – Progestão 
Capacitação de 90 servidores - 
Progestão. Capacitação de 15 servidores - Progestão 

Capacitação de 03 servidores - 
Progestão.  

Capacitação de 45 servidores - 
Progestão. 

Implantação do Programa Escola em Tempo 
Integral para atender uma escola com 

materiais de consumo e serviço, 50 alunos 
com merenda e capacitar 2 educadores 

Implantação do Programa de Escola em 
Tempo Integral para atender 23 escolas 
com materiais de consumo e serviços, 
2.032 alunos com merenda e capacitar 
23 educadores. 

Implantação do Programa Escola em Tempo 
Integral para atender a 3 escolas com 
materiais de consumo e serviço, 150 alunos 
com merenda e capacitar 6 educadores. 

Implantação do Programa de Escola em 
Tempo Integral para atender uma escola 
com materiais de consumo e serviços, 
82 alunos com merenda e capacitar 2 
educadores.  

Implantação do Programa Escola 
em Tempo Integral para atender 22 
escolas com materiais de consumo 
e serviços, 870 alunos com 
merenda e capacitar 44 
educadores. 

Implantação do Projeto de Aceleração da 
Aprendizagem para redução das taxas de 

distorção idade/ano escolaridade em 2 
escolas. 

Implantação do projeto de Aceleração da 
Aprendizagem para redução das taxas 
de distorção idade/ano escolaridade em 
42 escolas. 

Implantação do projeto de Aceleração da 
Aprendizagem para redução das taxas de 
distorção idade/ano escolaridade em 4 
escolas. 

Implantação do projeto de Aceleração 
da Aprendizagem para redução das 
taxas de distorção idade/ano 
escolaridade em um escola.  

Implantação do projeto de 
Aceleração da Aprendizagem para 
redução das taxas de distorção 
idade/ano escolaridade em 38 
escolas. 

Distribuição de livros didáticos com 
metodologia específica do projeto Aceleração 

da Aprendizagem para as 2 escolas atendidas. 

Distribuição de livros didáticos com 
metodologia específica do projeto 
Aceleração da Aprendizagem para 42 
escolas atendidas. 

Distribuição de Livros didáticos com 
metodologia específica do projeto Aceleração 
da Aprendizagem para as 4 escolas atendidas. 

Distribuição de livros didáticos com 
metodologia específica do projeto 
Aceleração da Aprendizagem para a 
escola atendida. 

Distribuição de livros didáticos com 
metodologia específica do projeto 
Aceleração da Aprendizagem para 
as 38 escolas atendidas. 

Implantação em todas as escolas, do 
programa de Intervenção 

Pedagógica/Alfabetização no tempo Certo, 
com o objetivo de alfabetizar todas as crianças 

até 08 anos de idade. 

Implantação em todas as escolas, do 
programa de Intervenção 
Pedagógica/Alfabetização no Tempo 
Certo, com o objetivo de alfabetizar todas 
as crianças até 08 anos de idade. 

Implantação em todas as escolas, do 
programa de Intervenção 
PedagógicaAlfabetização no Tempo Certo, 
com o objetivo de alfabetizar todas as crianças 
até 08 anos de idade. 

Implantação em todas as escolas, do 
programa de Intervenção 
Pedagógica/Alfabetização no Tempo 
Certo, com o objetivo de alfabetiz todas 
as crianças até 08 anos de idade. 

Implantação em todas as escolas, 
do programa de Intervenção 
Pedagógica/Alfabetização no 
Tempo Certo, com o objetivo de 
alfabetizar todas as crianças até 08 
anos de idade. 

Distribuição da todas as escolas que contam 
com os alunos incicias do ensino fundamental 
dos guias do professor alfabetizador e do livro 

do aluno "Cantalele", para alfabetizar. 

Distribuição a todas as escolas que 
contam com os alunos iniciais do ensino 
fundamental dos guias do professor 
alfaberizador e do livro do aluno 
"Cantalele", para alfabetização. 

Distribuição a todas as escolas que contam 
com os alunos iniciais do ensino fundamental 
dos guias do professor alfabetizador e do livro 
do aluno "Cantalele", para alfabetização. 

Distribuição a todas as escolas que 
contam com os alunos iniciais do ensino 
fundamental dos guias do professor 
alfabetizador e do livro do aluno 
"Cantalele", para alfabetização. 

Distribuição a todas as escolas que 
contam com os alunos iniciais do 
ensino fundamental dos guias do 
professor alfabetizador e do livro do 
aluno "Cantalele", para 
alfabetização. 

Avaliação da qualidade do ensino da escola 
estadual no município (PROALFA e PROEB). 

Avaliação da qualidade do ensino da 
escola estadual no município (PROALFA 
e  PROEB). 

Avaliação da qualidade do ensino da escola 
estadual no município (PROALFA e PROEB). 

Avaliação da qualidade do ensino da 
escola estadual no município 
(PROALFA e  PROEB). 

Avaliação da qualidade do ensino 
da escola estadual no município 
(PROALFA e PROEB). 
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Apêndice 2: Ações do eixo organização social - Travessia 2008 

Franciscópolis Ribeirão das Neves Setubinha Jampruca Governador Valadares 

Emissão de documentos civis básicos (certidão de 
nascimento, etc).                                        *A 
caravana, que se realiza em um dia e serão 
atendidas todas as pessoas que necessitarem do 
benefício.                                                                
*O custo da ação no município  foi estimado. 

Emissão de documentos civis básicos (certidão 
nascimento, etc).                                                          
*A Caravana se realiza em um dia e serão 
atendidas todas as pessoas que necessitarem 
do benefício.            * O custo da ação no 
município foi estimado. 

Emissão de documentos civis básicos 
(certidão nascimento, etc.).                         * 
A caravana realiza-se em um dia e serão 
atendidas todas as pessoas que 
necessitarem do benefício.  * O custo da 
ação no município foi estimado. 

Emissão de documentos civis básicos (certidão 
nascimento, etc).                                                          
*A Caravana se realiza em um dia e serão 
atendidas todas as pessoas que necessitarem 
do benefício.         *O custo da ação no 
município foi estimado. 

Emissão de documentos civis básicos (certidão 
nascimento, etc.).                         * A caravana 
realiza-se em um dia e serão atendidas todas as 
pessoas que necessitarem do benefício.  * O 
custo da ação no município foi estimado. 
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Criação de um banco de dados com informações 
sobre o grau de vulnerabilidade social da 
comunidade.                 * (R$300.000,00 - o custo 
da ação no município compõe o valor total de 300 
municípios indicados pelo Travessia que receberão 
a ação em MG) 

Criação de um banco de dados com 
informações sobre o grau de vulnerabilidade 
social da comunidade.                                                           
*(R$300.000,00 - o custo da ação no município 
compõe o valor total de 300 municípios 
indicados pelo Travessia que receberão a ação 
em MG). 

Criação de um banco de dados com 
informações sobre o grau de vulnerabilidade 
social da comunidade.                 
*(R$300.000,00 - o custo da ação no 
município compõe o valor total de 300 
municípios indicados pelo Travessia que 
receberão a ação em MG). 

Criação de um banco de dados com 
informações sobre o grau de vulnerabilidade 
social da comunidade.                 
*(R$300.000,00 - o custo da ação no município 
compõe o valor total de 300 municípios 
indicados pelo Travessia que receberão a ação 
em MG). 

Criação de um banco de dados com inormações 
sobre o grau de vulnerabilidade social da 
comunidade.        *(R$300.000,00 - o custo da 
ação no município compõe o valor total de 300 
municípios indicados pelo Travessia que 
receberão a ação em MG. 

Capacitação de 5 gestores e técnicos em Direitos 
Humanos.  

Capacitação de 30 gestores e técnico em 
Direitos Humanos. 

Capacitação de 5 gestores e técnicos em 
Direitos Humanos. 

Capacitação de 5 gestores e técnicos em 
Direitos Humanos. 

Capacitação de 25 gestores e técnicos em 
Direitos Humanos. 

Capacitação de 3 educadores em Direitos 
Humanos. 

Capacitação de 30 educadores em Direitos 
Humanos. 

Capacitação de 3 educadores em Direitos 
Humanos. 

Capacitação de 3 educadores em Direitos 
Humanos. 

Capacitação de 15 educadores em Direitos 
Humanos. 

Capacitação de 18 coordenadores dos CRAS. 
Repasse de recurso para a construção de 
um CRAS pelo município. 

Repasse de recurso para a construção de um 
CRAS pelo município. 

Emissão de documentos civis básicos * A 
caravana realiza-se em um dia e serão atendidas 
todas as pessoas que necessitarem do benefício.  
* o custo da ação no município foi estimado. 

Repasse de recurso para a construção e 
implantação de mais um CRAS ou CREAS pelo 
município. 

Implantação do Sistema de informação para 
Proteção da Infância e do Adolescente no 
município. 

Implantação do Sistema de informação para 
Proteção da Infância e do Adolescente no 
município. 

Implantação  do Sistema de informação para 
Proteção da Infância e do Adolescente no 
município. 

Legalização de um mínimo de 45 entidades 
que prestam serviços sócio-assistenciais. 

 
 

Doação de um computador ao Conselho Tutelar 
no município. 

Doação de materiais informativos e de 
campanhas educativas relacionadas às questões 
dos direitos humanos para o Balcão de Direitos 
Humanos no Vale do Rio Doce, coordenação pela 
Defensoria Pública de MG.* a ação terá o apoio 
da SEDESE. 

Implantação do Núcleo de Atendimento às 
Vítimas de Crimes Violentos (NAV). 

Legalização de um mínimo de 2 entidades que 
prestam serviços sócio-assistenciais. 

Implantação do Núcleo de Atendimento às 
Vítimas de Crimes Violentos (NAV). 
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Apêndice 3: Relação das ações do eixo intervenção urbana – Travessia 2008 

 

Franciscópolis Ribeirão das Neves Setubinha Jampruca Governador Valadares 

Construção de infra- estrutura em novo 
essentamento, em área aproximada de 
10.000m², cedido pela prefeitura (preparação 
do terreno, sistema coleta pluvial e energia). 
Calçamento das vias do novo assentamento. 
Construção de 32 moradias no novo 
assentamento. Melhorias de 13 moradias e 
calçamento de aproximadamente 530,00 m² 
de via. Construção de uma praça em área 
aproximada de 600m². Recuperação da área 
remanescente.*detalhamento das ações e 
respectivos custo será feito após entrega do 
projeto executivo, previsto para 21 de maio. 

Elaboração de projetos executivo de 
intervenção urbana, segundo diretrizes do 
diagnóstico integrado. 

Construção de Sistema de coleta pluvial de 
água, com área aproximada de 15.000m².                                       
Pavimentação da área de acesso principal e 
das ruas localizadas na parte central do 
assintamento (com estimada em 15.000m²).                        
Melhoria   Habitacional de 82 moradias.                                         
Construção de 4 moradias.                                            
Construção de duas praças (no Centro e no 
Alto, com área aproximada de 1.500 m²).                                       
Ampliação da escola, na localidade de 
Quaresma, com construção de três salas de 
aulas, com construção de espaço adequado 
para refeições. *detalhamento das ações e 
respectivos custos será feito após entrega do 
projeto executivo, previsto para 21 de maio. 

Construção de Sistema de coleta pluvial de água, 
com área aproximada de 34.000m² em São 
Sebastião e São Miguel. Construção de conteções e 
preservação ambiental de taludes, ao lONGo de 
escadarias. Calçamento de via; pavimentação de 
ruas e becos (com áreas aproximadas de 527,50m² 
em São Miguel e 1.230m² em São Sebastião). 
Melhoria Habitacional de 72 moradias (sendo 13 em 
São Miguel e 59 em São Sebastião). Construção de 
3 moradias em São Miguel e 23 em São Sebastião. 
Construção de três praças (uma em São Miguel com 
área aproximadas de 826m² e duas em São 
Sebastião com áreas aproximadas de 700m² e 
600m²). *detalhamento das ações e respectivos 
custos será feito após entrega do projeto executivo, 
previsto para 21 maio. 

Responsabilidade Social (R$ 
186.719,00 no Bela Vista, R$ 
186.719,00 no Conquista, R$ 
186.718,98 no Novo Horizonte). 

Instalação de energia elétrica em 250 
habitações/estabelecimentos na sede e no 
distrito de Antônio Ferreira. 

BDI (40%) - orçamento da obra de 
reubarnização. 

Instalação de energia elétrica e 314 
habitações/estabelecimentos no meio rural. 

Instalação de energia elétrica em 79 
habitações/estabelecimentos na área rural. 

Drenagem Pluvial (R$ 
666.318,44 no Bela Vista, R$ 
159.490,38 no Conquista, R$ 
230.642,69 no Novo Horizonte). 

Instalação de energia elétrica em 6 
habitações/estabelecimentos no meio 
urbano. 

Pavimentação de 20.379,20m² de ruas 
incluindo: drenagem, demolições e 
remoções, terraplanagem, contenção e 
outros serviços essenciais. 

Instalação de energia elétrica em 80  
habitação/estabelecimentos no meio urbano. 

Instalação de energia elétrica em 19 
habitações/estabelecimentos no meio urbano. Contenção no Bela Vista. 

Iluminação em um campo de várzea, na 
Sede. 

Urbanização e obras complementares 
(calçada, paisagismo, cerca de mourão). 

Iluminação em um campo de várzea, na 
Sede. Iluminação em um campo de várzea, no Centro. 

Calçamento de vias/ 
pavimentação/ becos (R$ 
1.349.887,53 no Bela Vista, 
R$1.344.745,96 no Conquista, 
R$1.557.243,19 no Novo 
Horizonte). 

Melhoria da infra-estrutura da quadra do 
Mineirinho. 

Sinalização das vias urbanas (placas, 
pintura de faixas nas vias, etc.). 

Melhoria da infra-estrutura de campo de 
futebol de Quaresma. 

Melhoria da infra-estrutura de campo de futebol. Melhoria Habitacional no Bela 
Vista. 

Implantação do Sistema de Informação para 
Proteção da Infância e do Adolescente no 
município. 

Instalação de energia elétrica em 10 
domicílios/estabelecimentos no meio rural. 

Recuperação ambiental (R$ 40.772,24 no Bela 
Vista, R$ 46.867,06 no Novo Horizonte). 

Doação de um computador ao Conselho 
Tutelar no Municipio. 

instalação de iluminação em um campo de 
vérzea, em Florença. Construção de uma praça no bairro Conquista. 

Repasse de recurso para a construção de um 
CRAS pelo município. 

Planejamento de regularização fundiária 
para 400 habitações na área de Bom 
Jesus, no bairro Florença. 

Instalação de energia elétrica em 54 
domicílios/estabelecimentos no meio rural. 
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Apêndice 4: Relação das ações do eixo renda – Travessia 2008 

  
MUNICÍPIOS TRAVESSIA 2008 

 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 R

E
N

D
A

 

Franciscópolis Ribeirão das Neves Setubinha Jampruca Governador Valadares 

Qualificação de 
240 pessoas, 
conforme cursos 
demandados pela 
população. 

Qualificação de 
1460 pessoas, 
conforme os cursos 
demandados pela 
população. 

Qualificação de 150 
pessoas, conforme 
cursos demandados 
pela população. 

Qualificação de 
130 pessoas, 
conforme 
cursos 
demandados 
pela população. 

Qualificação de 1560 pessoas,  
conforme cursos demandados pela população. 

Distribuição de 3 
toneladas de 
sementes.  

Distribuição de 
1000 aves de 
postura de 100 dias 
e ração. 

Distribuição de 4 
toneladas de 
sementes. 

Curso de 
capacitação. 

Distribuição de 200 mudas  
de frutíferas e fertilizantes. 

Distribuição de 
400 mudas de 
frutíferas e 
fertilizantes. 

Distribuição dee 25 
unidades de 
chocadeiras 
automáticas. 

Distribuição de 300 
mudas de frutíferas 
e fertilizantes. 

Distribuição de 
2,5 toneladas de 
sementes.  

Distribuição de kits apícolas. 

      

Distribuição de 
300 mudas de 
frutíferas e 
fertilizantes.  

Distribuição de 2,5 toneladas de sementes. 
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Apêndice 5: Ações saneamento - municípios Travessia 2008 

 
Franciscópolis Ribeirão das Neves Setubinha Jampruca Governador Valadares 

Construção de até 89 módulos 
sanitários e fossas. 

Implantação de 28 Km de rede coletora de esgoto 
para atender aproximadamente 469 moradias co 
ligações prediais, através do Programa 
Crescimento Vegetativo (interligação do tubo no 
passeio até à rede da rua). 

Quaresma: Implantação de Sistema de Abastecimento de água e 
Esgotamento Sanitário com a construção de 127 módulos sanitários para 
todas as famílias de Quaresma (R$ 825.000,00 focado em Quaresma).    
Sede Municipal: Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário com a 
construção de Redes Coletoras, Interceptores e Estação de Tratamento de 
Esgoto.                                                                        Demais localidades 
com população superior a 200 habitantes: Implantação de Sistema de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário com a construção de 
módulo sanitário para todas as família da localidade. 

Construção de até 
100 módulos 
sanitários e fossas. 

Esgotamento Sanitário (R$293.806,80 
no Bela Vista, R$ 155.702,89 no 
conquista, R$ 173.972,28 no Novo 
Horizonte). 

Construção de rede externa de 
asgotamento sanitário, em 
novo assentamento, com área 
aproximada de 10.000m². 

Continuação da implantação da rede externa de 
esgoto para outros bairros do município. 

Construção da rede 
externa de 
esgotamento 
sanitário (2.287m 
lineares ). 

Abastecimento de água no Conquista. 

Implantação do tratamento de água pelo 
Programa Crescimento Vegetativo na área do 
Bom Jesus, no bairro Florença. 

Melhoria no sistema de abastecimento de água na 
área do Bom Jesus, no bairro Florença. 

Construção de um elevatória e uma ETE (para 
tratamento de esgoto), para o atendimento dos 
469 edificações da área de Florença. 
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Apêndice 6: Relação dos programas do eixo saúde – Travessia 2008 

R
O

G
R

A
M

A
S

 S
A

Ú
D

E
 -

 S
E

S
 

MUNICÍPIOS TRAVESSIA 2008 

Franciscópolis Ribeirão das Neves Setubinha Jampruca Governador Valadares 

Capacitação de agentes para combate 
ao tabagismo. 

Capacitação de agentes de 
combate ao tabagismo. 

Capacitação de agentes para 
combate ao tabagismo. 

Capacitação de agentes para 
combate ao tabagismo.  

Capacitação de agentes para 
combate ao tabagismo. 

Capacitação de 8 profissionais (5 da 
equipe regional e de parceiros e 2 da 
equipe da saúde) para ações de 
promoção à saúde junto aos 
adolescentes, focando ações de 
conscientização dos adolescentes sobre 
os prejuízos trazido por alcoolismo, 
drogas, gravidez na adolescência, etc. 

Capacitação de 10 pessoas (3 
técnicos da equipe regional, 2 
parceiros locais, 2 professores, 
3 profissionais de saúde). 

Capacitação de 8 profissionais (5 
professores e 3 técnicos da saúde) 
para ações de promoções à saúde 
junto aos adolescentes (referente à 
droga, sexualidade, gravidez na 
adolescência, entre outros). 

Capacitação de 9 profissionais (5 
da equipe regional e de 
parceiros, 2 professores e 2 
técnicos da saúde) para ações de 
promoção à saúde junto aos 
adolescentes. 

Capacitação de 3 profissionais da 
equipe de saúde para ações de 
promoção à saúde junto aos 
adolescentes, focando sobre temas 
referentes à droga, sexualidade, 
gravidez na adolescência, alcoolismo, 
entre outros. 

Diagnósticos de anemia Ferropriva e 
acompanhamento das ações de 
alimentação e nutrição. 

Diagnóstico de anemia 
Ferropriva e acompanhamento 
das ações. 

Diagnóstico de anemia Ferropriva e 
acompanhamento das ações de 
alimentação e nutrição. 

Diagnóstico de anemia Ferropriva 
e acompanhamento das ações de 
alimentação e nutrição. 

Diagnóstico de anemia ferropriva e 
acompanhamento das ações de 
alimentação e nutrição. 

Construção de duas Unidades Básicas 
de saúde(UBS - Rural) com capacidade 
para atender 8.000 pessoas de Santa 
Rosa, Norete e outras loclidades. 

Construção de uma unidade 
Básica de Saúde para Três 
equipes do PSF para atender 
um total de 12.000 pessoas.                                                                 
*(R$200.000,00 repassado em 
07/12/07). 

Construção de duas unidades 
Básicas de Saúde (USB) com 
capacidade para atender 8.000 
pessoas em Quaresma, Jovino e 
outras comunidades.  

Construção de uma Unidade 
Básica de Saúde (USB) em São 
Sebastião de Barroso, para 
atender, em média, a 150 
famílias.  

  

Doação de um veículo (van) para o 
transporte de pacientes do município. 

  

Doação de um veículo (ambulância) 
para o transporte de paciente do 
município. 

Doação de um veículo (van) para 
o transporte de pacientes do 
município. 

  
Doação de 2.000 filtros para água.         
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Anexo 1: ACÓRDÃO Nº 1.046/2003-TCU-PLENÁRIO 

 

1. Processo nº TC-006.944/2003-6 
2. Grupo I, Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria 
3. Órgão: Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome 

(MESA) 
4. Responsável: Ministro de Estado José Graziano da Silva 
5. Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça 
6. Representante do Ministério Público: não atuou 
7. Unidades Técnicas: Adfis, Seprog e 6ª Secex 
8. Advogado constituído nos autos: não há 
 
9. Acórdão:  
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento de auditoria no Ministério 

Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA) e nos demais órgãos e 
entidades envolvidos na execução de ações do Programa Fome Zero, em atendimento ao item 
9.1 do Acórdão nº 381/2003 – Plenário. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 
Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1 – autorizar a realização, pela Segecex, por meio de suas Unidades Técnicas, no final 
do segundo semestre de 2003, de levantamento de auditoria em quatro municípios brasileiros 
contemplados pelo programa Cartão Alimentação, dois indicados pelo Ministério 
Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome por boas práticas e dois 
selecionados pela Segecex por critério de risco, com o objetivo de avaliar a operação e a 
conformidade das ações governamentais de transferência de renda, quais sejam: Cartão 
Alimentação, Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, Auxílio-Gás, Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil e Bolsa Agente Jovem, analisando, entre outros, os seguintes aspectos: 

9.1.1 – conformidade da formatação dos Comitês Gestores Locais com as 
recomendações do Governo Federal; 

9.1.2 – atuação dos conselhos locais no controle social referente às ações, especialmente 
no monitoramento e na fiscalização da base de dados do Cadastro Único e na inclusão e 
exclusão de famílias nos programas; 

9.1.3 – atuação da Prefeitura na operação das ações, especialmente a possibilidade de 
ingerência política sobre o cadastramento; 

9.1.4 – cumprimento das contrapartidas exigidas por parte da prefeitura e dos 
beneficiários; 

9.1.5 – efetividade do cadastro e do processo de seleção de famílias beneficiadas; 
9.1.6 – conformidade do processo de distribuição de cartões e senhas para os 

beneficiários; 
9.2 – autorizar a Segecex a elaborar sistemática visando o acompanhamento do 

Programa Fome Zero, a partir de 2004, tomando por base as definições a serem extraídas da 
legislação orçamentária a ser aprovada (Plano Plurianual 2004/2007, leis de Diretrizes 
Orçamentárias e Orçamentárias Anuais do mesmo período), indicando a(s) Unidade(s) 
Técnica(s) participante(s), o qual terá como objetivos, entre outros: 

9.2.1 – manter atualizada a documentação referente ao programa; 
9.2.2 – consolidar informações de fiscalizações do TCU relativas ao programa; 
9.2.3 – monitorar a implementação das recomendações propostas neste relatório; 
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9.2.4 – monitorar a atuação do MESA e do Consea, quanto à promoção da articulação 
entre governo e sociedade civil, no que diz respeito ao Programa Fome Zero; 

9.2.5 – acompanhar a execução financeira do Fundo de Combate e Erradicação da 
Pobreza, especialmente com o objetivo de averiguar a adequação das ações que dele recebem 
recursos com os princípios estabelecidos pelo Decreto n.º 4.564, de 01.01.2003, e o de avaliar 
a necessidade de se realizar um acompanhamento sistemático da aplicação destes recursos; 

9.2.6 – acompanhar a parceria firmada entre o MESA e a Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos, as Corregedorias Estaduais de Justiça e a Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais, com o objetivo de agilizar a obtenção da certidão de 
nascimento aos beneficiários do Cartão Alimentação; 

9.2.7 – representar ao TCU sobre supervenientes irregularidades no âmbito do 
programa; 

9.2.8 – acompanhar as ações de outros órgãos de controle referentes ao programa, 
incluindo as ações realizadas pela Secretaria de Controle Interno da Presidência da República 
(Ciset/PR), Controladoria Geral da União e Procuradoria Geral da República; 

9.2.9 – propor novas fiscalizações no Programa; 
9.3 – determinar a inclusão, pela Seprog, na fiscalização a ser efetuada no segundo 

semestre de 2003, destinada a avaliar a concepção lógica, adequação, consistência dos 
objetivos, ações, metas e indicadores de desempenho do Programa Fome Zero, da atividade 
de revisão da classificação apresentada na tabela constante do Anexo III do presente trabalho, 
bem assim de análise acerca da definição de linha de pobreza adotada pelo governo federal e 
de sua compatibilidade com os objetivos do Programa Fome Zero; 

9.4 – determinar a inclusão, no monitoramento a ser realizado pela 4ª Secex no 
Programa Saúde da Família (que terá como objetivo verificar a implementação das 
recomendações contidas na Decisão n.º 649/2002 – Plenário, proferida no TC n.º 
012.653/2001-8), das seguintes questões para verificação: 

9.4.1 – tem ocorrido maior priorização do programa/ação em função do Programa Fome 
Zero? (Sugere-se verificar se houve maior aporte de recursos, priorização de municípios ou de 
determinado grupo de beneficiários); 

9.4.2 – de que maneira o órgão/entidade encarregado por este programa ou ação tem se 
articulado com o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome - 
MESA? (Sugere-se verificar, junto aos gestores do órgão/entidade,  a realização de reuniões e 
a edição de normativos conjuntos e, ainda, a celebração de convênios e outros instrumentos, 
estabelecendo parcerias entre os órgãos); 

9.4.3 – de que maneira o programa/ação está estruturado para contribuir para a redução 
da  insegurança alimentar dos respectivos beneficiários, especialmente em relação à garantia 
da regularidade no acesso à alimentação, por meio de ações estruturantes? 

9.5 – determinar a inclusão, no monitoramento a ser realizado pela 4ª Secex no 
Programa Saneamento Básico da Fundação Nacional de Saúde (que terá como objetivo 
verificar a implementação das determinações e recomendações contidas no Acórdão n.º 
309/2003 – Plenário, proferido no TC n.º 005.084/2002-0), das questões contidas no Item 9.4; 

9.6 – determinar a inclusão, no monitoramento a ser realizado pela 6ª Secex no 
Programa Educação de Jovens e Adultos – Alfabetização Solidária (que terá como objetivo 
verificar a implementação das determinações e recomendações contidas no Acórdão n.º 
93/2003 – Plenário, proferido no TC n.º 015.608/2002-0), das questões contidas no item 9.4, 
estendendo-se este monitoramento à Secretaria Extraordinária de Erradicação do 
Analfabetismo, em função de mudanças administrativas, orçamentárias e operacionais 
ocorridas no programa após a realização da Auditoria Operacional pelo TCU; 
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9.7 – determinar a inclusão, no monitoramento a ser realizado pela Seprog no Programa 
Novo Emprego e Seguro-Desemprego (que terá como objetivo verificar a implementação das 
recomendações contidas na Decisão n.º 654/2002 – Plenário, proferida no TC n.º 
016.239/2000-7), das questões contidas no Item 9.4; 

9.8 – determinar a inclusão, no monitoramento a ser realizado pela Seprog no Programa 
Incentivo ao Combate às Carências Nutricionais – ICCN (que terá como objetivo verificar a 
implementação das recomendações contidas na Decisão n.º 318/2001 – Plenário, proferida no 
TC n.º 012.774/2000-5), das questões contidas no item 9.4, em relação ao Programa Bolsa-
Alimentação; 

9.9 – determinar a realização, pela 5ª Secex, de monitoramento da implementação das 
recomendações contidas na Decisão Plenária n.º 498/2002 (TC nº 011.846/2000-1) dirigidas 
especialmente à Secretaria de Agricultura do Ministério do Desenvolvimento Agrário e à 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, acrescentando-se a este objetivo as 
questões contidas no item 9.4, para verificação; 

9.10 – determinar a realização, pela 6ª Secex, de monitoramento da implementação das 
recomendações dirigidas ao FNDE contidas no Acórdão 158/2003 – Plenário (TC n.º 
006.440/2002-1), acrescentando-se a este objetivo as questões contidas no item 9.4, para 
verificação; 

9.11 – determinar a inclusão, no terceiro monitoramento a ser realizado pela 4ª Secex no 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, das questões contidas no item 9.4, para 
verificação; 

9.12 – determinar a inclusão, na Auditoria de Natureza Operacional a ser realizada pela 
Seprog no Programa Novo Mundo Rural – Consolidação de Assentamentos, das questões 
contidas no item 9.4, para verificação; 

9.13 – determinar a inclusão, na Auditoria de Natureza Operacional a ser realizada pela 
Seprog no Programa Morar Melhor, das questões contidas no Item 9.4, para verificação; 

9.14 – determinar a inclusão, na Auditoria de Natureza Operacional a ser realizada pela 
Seprog no Programa Brasil Jovem, das questões contidas no item 9.4, para verificação; 

9.15 – determinar à Segecex que oriente as Unidades Técnicas que encaminhem, ao 
grupo responsável pelo acompanhamento de que trata o Item 9.2 acima, os relatórios de 
fiscalizações relacionadas com o Programa Fome Zero; 

9.16 – determinar à 4ª Secex que encaminhe, ao grupo responsável pelo 
acompanhamento de que trata o Item 9.2 acima, cópia dos relatórios dos monitoramentos 
decorrentes do TC n.º 014.459/2002-8 (Acórdão n.º 240/2003 – Plenário), para que sejam 
anexados ao processo de acompanhamento do Programa Fome Zero; 

9.17 – determinar à Segecex que, na elaboração dos próximos planos de fiscalização, 
verifique a conveniência e a oportunidade da realização de trabalhos de fiscalização nas 
demais ações de governo apontadas dentre as principais na consecução dos objetivos do 
Programa Fome Zero, quais sejam: Garantia-Safra, Banco de Alimentos, Construção de 
Cisternas, Compra de Alimentos da Agricultura Familiar, Programa Primeiro Emprego e 
Programa Economia Solidária em Desenvolvimento; 

9.18 – recomendar: 
9.18.1 – ao Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome que:  
9.18.1.1 – estude mecanismos que promovam a maximização da utilização dos recursos 

do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, caso se mantenha o baixo índice percentual 
da aplicação dos recursos; 

9.18.1.2 – envide esforços no sentido de divulgar que a concepção do Programa Fome 
Zero abrange tanto aspectos emergenciais como aspectos estruturais;  

9.18.2 – à Casa Civil da Presidência da República que: 
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9.18.2.1 – estude a possibilidade de criar uma câmara de políticas públicas específica do 
Programa Fome Zero, de caráter deliberativo, com o intuito de aprimorar a articulação entre 
os Ministérios que conduzem ações relativas ao combate à fome, sem prejuízo das atribuições 
atualmente delegadas ao Consea; 

9.18.3 – ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que:  
9.18.3.1 – identifique, no âmbito do Plano Plurianual 2004/2007, o rol de programas e 

ações correspondentes que visam contribuir para o atingimento do objetivo primordial do 
Programa Fome Zero, assim entendido como garantir a segurança alimentar da população 
brasileira, sobretudo daquela notadamente mais carente e em situação de exclusão social; 

9.19 – remeter cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o 
fundamentam, e de cópia do Relatório de Levantamento de Auditoria, aos Ministros de Estado 
de Segurança Alimentar e Combate à Fome, Planejamento, Orçamento e Gestão,Educação, 
Saúde, Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Abastecimento e Pecuária e Trabalho e 
Emprego; à Ministra de Estado de Assistência Social; ao Ministro-Chefe da Casa Civil; aos 
presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados; aos presidentes das comissões de 
Educação, Assuntos Sociais e Fiscalização e Controle, do Senado Federal; aos presidentes das 
comissões de Educação, Cultura e Desporto, Seguridade Social e Família, Agricultura e 
Política Rural, Trabalho, Administração e Serviço Público, e Fiscalização Financeira e 
Controle, da Câmara dos Deputados; ao Presidente da Caixa Econômica Federal; ao 
Secretário Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União; ao Secretario de 
Controle Interno da Presidência da República; e ao Presidente do Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional; e 

9.20 – arquivar o presente processo. 
10. Ata nº 30/2003 – Plenário 
11. Data da Sessão: 6/8/2003 – Ordinária 
12. Especificação do quorum: 
12.1. Ministros presentes: Valmir Campelo (Presidente), Marcos Vinicios Vilaça 

(Relator), Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Adylson Motta, Walton Alencar 
Rodrigues, Guilherme Palmeira, Ubiratan Aguiar e Benjamin Zymler 

12.2. Auditores presentes: Lincoln Magalhães da Rocha, Augusto Sherman Cavalcanti e 
Marcos Bemquerer Costa. 

 
 
VALMIR CAMPELO 
Presidente 
 
MARCOS VINICIOS VILAÇA 
Ministro-Relator 
 
Fui presente: 
 
LUCAS ROCHA FURTADO 
Procurador-Geral 

 


