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1. INTRODUÇÃO

Trata  o  presente  de  auditoria  de  natureza  operacional  ou  de  desempenho,

visando avaliar o cumprimento das metas previstas e a execução dos programas da Secretaria

Municipal de Habitação – SEHAB, estabelecidos nos Planos Plurianuais e nos Orçamentos do

Município no período de 2011 a 2014.

A definição do objeto da auditoria, bem como de seu escopo se deu a partir da

avaliação  sobre  assuntos  passíveis  de  auditoria  na  Secretaria  Municipal  de  Habitação  -

SEHAB,  com  base  em  critérios  de  agregação  de  valor,  relevância,  materialidade  e

vulnerabilidade. Desta forma, foi identificado que a maior parte dos recursos destinados para

a Secretaria  e  seus Fundos (FUNDAP e FMH) são alocados para despesas de programas

diretamente relacionados à política habitacional.

Os  programas  de  governo,  relativos  à  política  habitacional,  destacados  no

Plano Plurianual  de  2014 a  2017 são:  Desenvolvimento  Habitacional,  com o objetivo  de

garantir moradia digna à população de baixa renda, mediante atendimento às necessidades

habitacionais,  propiciando  melhoria  na  qualidade  de  vida;  Contenção  e  Prevenção  de

Enchentes,  com objetivo  de  mesmo  nome  e;  Desenvolvimento  Urbano,  com objetivo  de

desenvolver projetos de revitalização urbana e de equipamentos institucionais, objetivando

criar condições de revitalização urbana com sustentabilidade1. 

A metodologia  utilizada  na  análise  das  questões  de  auditoria  contemplou

estudos da estrutura administrativa da SEHAB, consulta à documentação e análise de dados

obtidos  em  sistemas  de  informações  orçamentárias  da  PMC,  na  página  institucional  da

Prefeitura e/ou diretamente junto à Pasta auditada, como o Plano Municipal de Habitação de

Campinas - PMHC e Relatórios de Atividades enviados ao Tribunal de Contas do Estado de

São Paulo - TCESP, bem como entrevistas junto a servidores envolvidos diretamente na rotina

de trabalho da Secretaria. 

Por fim, cabe registrar que o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI/2015, no

âmbito  das  auditorias  planejadas,  indicou  a  SEHAB como  uma  das  unidades  auditáveis,

tendo-se em conta o planejamento estratégico de auditoria, elaborado com base no estudo de

mapeamento de risco das unidades da Administração Direta.

1 O primeiro programa já constava como atribuição da SEHAB desde o PPA 2010-2013. Os outros 2 (dois) passaram a
constar sob a responsabilidade da SEHAB a partir do PPA 2014-2017.
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2. VISÃO GERAL

2.1. Plano Municipal de Habitação de Campinas (2011 a 2023)

O PMHC é resultado de um trabalho conjunto entre o governo municipal, o

Conselho  Municipal  de  Habitação  e  a  Fundação  Getúlio  Vargas,  contratada  através  da

Secretaria Municipal de Habitação.

O  diagnóstico  da  situação  habitacional  do  Município  foi  apresentado  no

PMHC, aprovado pelo Conselho Municipal de Habitação em 08 de agosto de 2011. O estudo

qualificou, quantificou e estimou os custos da demanda habitacional por moradia, da demanda

futura  prioritária  de 2011 a 2023 e  da  demanda de  domicílios  urbanos  do  município  em

situação inadequada (ou déficit qualitativo), conforme tabela 2 às fls, 8.

O diagnóstico realizado pelo PMHC quantificou 234 assentamentos precários2

no Município de Campinas, sendo 92 favelas e 101 ocupações. O restante dos assentamentos

trata-se de 41 loteamentos irregulares. 

Dos assentamentos precários, 102 núcleos estão em áreas públicas, 34 em áreas

particulares e 98 em áreas não identificadas. Com relação a localização dos assentamentos

precários, 226 ou 96% concentram-se nas macrozonas3 4, 5, 7 e 94.

No  universo  dos  assentamentos  precários  foram  identificados  e  mapeados

53.365 domicílios,  sendo, 16.555 em favelas  (31,02%); 12.523 em ocupações (23,47%) e

24.287  (45,51%)  em  loteamentos  irregulares.  Enquanto  favelas  e  ocupações  (que

correspondem  54,48%)  ocupam  assentamentos  menores  situados  em  áreas  livres  de

loteamento, os loteamentos irregulares ocupam grandes glebas que foram parceladas para fins

de moradia. Geograficamente, 98,9% destes domicílios nos assentamentos concentram-se nas

macrozonas 4; 5; 7 e 9, com 32,9, 39,6, 16,7 e 9,7 % sobre o total, respectivamente5.

Para  o  enfrentamento  do  problema,  o  PMHC  preconiza  as  intervenções

necessárias nos domicílios estimados em situação de assentamento precário, as quais deverão

2 PMHC, pag. 298
3    O plano Diretor (PD) 2006 (LC nº 15/2006) divide a cidade em nove macrozonas: MZ1-Área de proteção ambiental –
APA,  MZ2 –  Área  de Controle  Ambiental-  ACAm, MZ3 – Área de  Urbanização  Controlada –  AUC,  MZ4 –  Área de
Urbanização Prioritária – A  UP, MZ5 – Área Prioritária de Requalificação – APR, MZ6 – Área de Vocação Agrícola – AGRI,
MZ7 – Área de Influência de Operação Aeroportuária – AIA, MZ8 – Área de Urbanização Específica – AURBE e MZ9 –
Área de Integração Noroeste – AIN. O PD estabelece diretrizes específicas para cada uma delas. PMHC, pag. 196.
4.   PMHC, pag. 298 e 300.
5.   PMHC, pag. 299.

5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

ser as seguintes: regularização, urbanização simples, urbanização complexa, remanejamento e

reassentamento, dispostas conforme abaixo.

• Nos  assentamentos  consolidados6, 4.721  domicílios  devem  ser  objeto  de

regularização.

• Nos  assentamentos  consolidáveis7, 24.033  domicílios  serão  objeto  de  ações  para

urbanização simples8; 6.783 domicílios para urbanização complexa9; 429 domicílios

para remanejamento10. 

• Nos assentamentos não consolidáveis11: 17.399 domicílios para reassentamento12.

Segundo  o  PMHC,  a  demanda  por  novas  moradias13 de  interesse  social  de

Campinas no período de 2011 a 2023 é de 64.386 unidades, com custos estimados de R$

3.219.300.000,00. Neste quantitativo, são englobados o cálculo do déficit habitacional dentro

e  fora  de  assentamentos  precários  (17.828  e  13.043  domicílios,  respectivamente)  e  o  da

demanda futura  prioritária (22.171  para famílias de 0 a 3 sm e 11.344 para famílias com

renda de 3 a 5 sm), conforme Tabela 1 na sequência.

6 Assentamentos  já  integrados  urbanisticamente  e  dotados  de  infra-estrutura  básica.  Podem não  estar  regularizados  e
demandarem serviços de pós-ocupação, sociais e equipamentos públicos. PMHC, pag. 302.

7 Assentamentos que apresentam condições favoráveis de recuperação urbanística e ambiental e de reordenamento urbano,
com ou sem necessidade de remoção de parte das famílias moradoras. PMHC, pag. 302.

8 Compreende  a  intervenção  em  assentamentos  que  possuem  baixa  ou  média  densidade,  traçado  irregular,  sem  a
necessidade de obras complexas de infraestrutura urbana, consolidação geotécnica e drenagem e apresentam índice baixo
de remoções. PMHC, pag. 307.

9 Compreende a intervenção em assentamentos com alto grau de densidade, em geral do tipo aglomerado, com alto índice
de remoções,  que não apresentam traçado regular  e/ou possuem necessidade de complexas obras  geotécnicas  ou de
drenagem urbana. PMHC, pag. 307.

10 Trata-se da reconstrução da unidade no mesmo perímetro da favela ou do assentamento precário com remoção temporária
na maioria das vezes.PMHC, pag. 307-308.

11 Não  apresentam  condições  de  recuperação  urbanística  e  ambiental  e  de  reordenamento  urbano,  necessitando  de
intervenção, tipo remoção e reassentamento em novas áreas. PMHC, pag. 302.

12.  Compreende a remoção para outro terreno, fora do perímetro da área de intervenção. PMHC, pag. 308.
13 Engloba a satisfação do déficit habitacional por reposição de estoque, composto por domicílios rústicos e com vida útil

exaurida, e o déficit habitacional por incremento do estoque, composto pelos domicílios improvisados, domicílios com
famílias conviventes secundárias que vivem em cômodos cedidos ou alugados, e das famílias com renda de 0 a 3 salários
mínimos com ônus excessivo com aluguel (pags. 348 e 349 do PMHC).
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Tabela 1 – Estimativa do Déficit Habitacional de Campinas - Domicílios e Valores

Domicílios R$

Déficit quantitativo Em  assentamentos
(remanejamentos  e
reassentamentos)

17.828 891.400.000,00

Fora  de
assentamentos

13.043 652.150.000,00

Subtotal 30.871 1.543.550.000,00

Demanda  futura
prioritária  (2011-
2023)

0 a 3 sm 22.171 1.108.550.000,00

3 a 5 sm 11.344 567.200.000,00

Total 64.386 3.219.300.000,00

Fonte: PMHC, pag. 372. Elaboração DEMACAMP, 2011

A estimativa das necessidades habitacionais de campinas é completada com o

cálculo dos domicílios urbanos em situações inadequadas14,  ou seja,  aqueles que não têm

condição  de  habitabilidade  para  seus  ocupantes,  mas  que  não implica  na  necessidade  de

construção  de  novas  moradias.  Os  quantitativos  e  custos  estimados  estão  sintetizados  na

Tabela 2 a seguir.

14 Os  componestes  da  inadequação  domiciliar  são:  domicílios  com  carência  de  serviços  básicos  de  infra-estrutura,
adensamento excessivo, inadequação fundiária e inexistência de unidade sanitária familiar exclusiva (pags. 349-350 do
PMHC).
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Tabela 2 – Necessidades Habitacionais de Campinas – Domicílios e Valores

Tipo de atendimento e intervenção Custos R$ Domicílios

Deficit  qualitativo  nos
assentamentos precários

Urbanização simples 180.247.500,00 24.033

Urbanização
complexa

88.179.000,00 6.783

Melhoria  Habitacional  (construção,  reforma  ou
ampliação)

63.966.600,00 10.661

Regularização fundiária 6.137.300,00 4.721

Reforma de Imóveis na Área Central (Cortiços) 33.750.000,00 1.350

Total Deficit qualitativo 372.280.400,00 47.548

Fonte: PMHC, pag. 374. Elaboração DEMACAMP, 2011.

O  somatório  dos  custos  estimados  da  demanda  total  das  necessidades

habitacionais de Campinas (déficits quantitatativo e qualitativo) leva, portanto, à quantia de

R$ 3.591.580.400,00  (três  bilhões,  quinhentos  e  noventa  e  um milhões,  quinhentos  e

oitenta mil e quatrocentos reais).

Com relação à área necessária o PMHC estimou a demanda de 16.096.500,00

m² de terrenos15 para o atendimento do déficit habitacional dentro e fora dos assentamentos e

demanda  futura  de  0  a  5  salários  mínimos  com  necessidades  de  reassentamentos  e

remanejamentos,  a  qual  corresponde ao total  de  64.386 unidades  habitacionais  (conforme

Tabela 1).

Face ao cálculo das necessidades habitacionais de Campinas, o PMHC definiu 4

(quatro) estratégias de ação, as quais são apresentadas a seguir, sem entrar nos respectivos

detalhamentos, de forma a não estender e extrapolar o escopo do presente tópico da auditoria,

e pelo fato de estarem contemplados no referido Plano.

As  estratégias  são  as  seguintes:  acesso  à  terra  urbanizada,  ampliação  dos

recursos  destinados  à  habitação,  estabelecimento  de  política  de  produção  habitacional  e

promoção da urbanização de favelas/reassentamento de famílias.

15 Área calculada com base na referência de cota bruta de 250m² de terreno por unidade habitacional, PMHC, pag. 364.
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Foram estabelecidos 3 (três) eixos estruturadores com base na definição das

estratégias  do  PMHC:  1)  Acesso  à  Terra  Urbanizada,  2)  Promoção  Pública  e  Privada  de

Habitação de Interesse Social e 3) Arranjo Institucional e Fonte de Recursos.

A eles são vinculados objetivos, diretrizes, metas e indicadores que devem ser

acompanhadas através da criação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do PMHC16.

Por fim, o PMHC propôs 05 (cinco) programas governamentais com a definição

dos respectivos agentes17, fontes de recursos e metas de investimento.

 PROG. 1 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL18

Objetivo:  adequar  o  funcionamento  das  instâncias  administrativas  relacionadas  à  política

habitacional,  visando  o  aperfeiçoamento  da  gestão,  incluindo  a  capacitação  dos  agentes

envolvidos na política.

Metas de investimento (2011 a 2023): R$ 1 (um) milhão por ano para utilização em estudos,

projetos  e  assessorias  para  subsidiar  as  medidas  de  aperfeiçoamento  da  estrutura

administrativa e normativa da política de habitação, sendo 60% de recursos do município e

20% para cada um dos outros entes governamentais, estado e união. Total dos investimentos

no período, R$ 13 (treze) milhões.

PROG. 2 – PROGRAMA DE PROVISÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE

SOCIAL19

Objetivo: ampliar  a  oferta  de  novas  unidades  habitacionais  de  modo a  atender  o  deficit

habitacional,  a demanda futura e as necessidades de remanejamento e reassentamento dos

assentamentos precários.

Metas  de  Investimento (2011 a 2023):  Valor  total:R$ 3.219.300.000,00,  sendo 70% dos

recursos provenientes da União; 20% do Estado; 10% do Município20 .

16 PMHC, pag. 404-405.
17 A Auditoria decidiu não incluir no Relatório a descrição dos agentes envolvidos pelo fato de estarem detalhados nos 

programas e ações elaborados no PMHC.
18 PMHC, pag. 405-408.
19 PMHC, pag. 408-414.
20 Ver Tabela  14.2.3.1 do PMHC, pag. 413

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

PROG. 3 – REFORMA E READEQUAÇÃO DE MORADIAS21

Objetivo: a)  atender  famílias  de  baixa  renda  cujos  domicílios  necessitam  de  melhorias

habitacionais, tais como reforma, construção, conclusão e ampliação da moradia; b) atender a

reforma de moradias de baixa renda em áreas urbanas centrais, por meio da atuação do poder

público ou da parceria com a iniciativa privada.

Metas  de  Investimento  (R$)  - Valor  de  R$  97.716.000,0022,  sendo  60%  dos  recursos

provenientes do Município, 10% do Estado e 30% da União23 .

PROG. 4 – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO URBANA DE ASSENTAMENTOS

PRECÁRIOS24

Objetivo: integrar os assentamentos precários à cidade, por meio de regularização urbanística

e fundiária com o intuito de requalificá-los urbana e ambientalmente.

Metas de Investimentos –  R$ 274.563.000,00, sendo R$180.247.500,00 para Urbanização

Simples,  R$  88.179.000,00  para  Urbanização  Complexa  e  R$  6.137.300,00  para

Regularização Fundiária/Jurídica, conforme Tabela 2 às fls. 8.

Do valor estimado para Urbanização Simples, 64% serão de origem do Município, 11% do

Estado e 25% da União25.

Do valor  estimado  para  Urbanização  Complexa,  15% serão  de  fonte  municipal,  21% do

Estado e 64% da União26 .

Do valor estimado para Regularização Fundiária/Jurídica, 80% dos recursos serão Município,

10% do Estado e 10% da União27 .

PROG. 5 – MORADIA EM ÁREA CENTRAL: PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL

DE UNIDADES HABITACIONAIS28

Objetivo: Trata-se de um programa de promoção do acesso à moradia na área central de

Campinas sem transferir propriedade, por meio do aluguel subsidiado, criando uma forma de

beneficiar  um  tipo  de  demanda  que  não  é  atendido  pelo  mercado  e  pelos  programas

21 PMHC, pag. 414-418.
22 Ver os quantitativos e valores estimados para Melhoria Habitacional e Reforma de Imóveis na Área Central (Cortiços) na 

Tabela 2, fls 7-8.
23 Ver Tabela  14.3.3.1 do PMHC, pag. 417
24 PMHC, pag. 418-431.
25 Ver Tabela  14.4.3.1 do PMHC, pag. 429
26 Ver Tabela  14.4.3.2 do PMHC, pag. 430
27 Ver Tabela  14.4.3.3 do PMHC, pag. 431
28 PMHC, pag. 432-433.
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habitacionais públicos existentes atualmente. Conforme explicitado no próprio Plano, precisa

de um estudo aprofundado.

Metas de Investimento: O plano não elaborou previsão de metas de investimento.

2.2. Planos Plurianuais 2011 a 2013 e 2014 a 201729

No período 2011 a 2013, referente ao PPA 2010-2013, o único programa sob a

responsabilidade  da  SEHAB  relacionado  ao  segmento  habitacional  e  com  as  dotações

orçamentárias  codificadas  na  função  habitação,  foi  denominado  como  Desenvolvimento

Habitacional. O objetivo descrito no documento é propiciar às famílias de baixa renda com

necessidades habitacionais, melhorias nas condições de habitabilidade, na qualidade de vida e

redução  do  déficit  habitacional  do  Município.  Para  tanto,  foram  definidas  05  ações

governamentais para as quais foram eleitas metas físicas e indicadores de resultados, bem

como os respectivos custos estimados30.

Mais 02 programas relacionados à questão habitacional foram indentificados no

PPA 2010-2013,  porém sob responsabiliadade da Secretaria  Municipal  de Infraestrutura –

SEINFRA. São os seguintes, os programas:

• Contenção e Prevenção de Enchentes, com a ação: Recuperação,

Construção de Obras Macrodrenagem e Obras Complementares.

• Desenvolvimento  Urbano, com  as  ações  governamentais:

Urbanização  do  Ribeirão  Anhumas  através  do  PAC,  Obras  de

Infraestrutura  do  Entorno  do  Aeroporto  VCP  através  do  PAC,

Urbanização de Assentamentos Precários e Obras Complementares

em favelas,  e  Urbanização  de  Assentamentos  Precários  e  Obras

Complementares em favelas.

O PPA 2014-2017 estipulou os mesmos programas acima relacionados, porém

sob responsabilidade da SEHAB e com as mesmas descrições anteriores.

Foi definido um número maior de ações governamentais em relação ao PPA

anterior: 20 (vinte) ações governamentais, sendo 16 (dezesseis) definidas para o programa

29 A análise se baseou exclusivamente nos dados dispostos no sistema Elo, bem como nas Leis que dispusram sobre os 02
(dois) Planos Plurianuais abordados. Não foi disponibilizado à equipe de auditoria fonte de informação adicional.

30 A análise detalhada da Auditoria dos Planos Plurianuais relacionada às metas físicas e indicadores encontra-se no Tópico 
4 deste Relatório.
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Desenvolvimento Habitacional, 1 (um) para o programa Contenção e Prevenção de Enchentes

e 3 (três) para o programa Desenvolvimento Urbano31. 

Os  valores  destinados  à  cobertura  das  despesas  provenientes  das  ações

governamentais necessárias para o cumprimento dos programas dos PPA's 2011-2013 e 2014

-2017 são, respectivamente,  R$ 404.210.332,00 e  R$ 194.514.146,00.

À  Auditoria  não  foram  disponibilizadas  especificações  das  ações  dos

programas governamentais contendo maiores detalhamentos sobre como são executadas, tais

como estudos técnicos ou pareceres de consultoria, sendo as informações disponíveis para a

análise, somente o conteúdo disposto nas respectivas Leis que dispuseram sobre os PPAs de

2010 a 2013 e 2014 a 2017 e nos sistemas de informações gerenciais SIM e ELO.

2.3. Comparação entre as previsões de investimentos entre o PMHC e o PPA,

geral e por programa. 

O objetivo desta comparação é verificar o que se materializou nos PPAs de

2011 a 2013 e 2014 em comparação aos programas e valores estimados no PMHC. A razão da

análise é identificar as escolhas do Administrador em termos de política habitacional contidas

nos programas de trabalho nos PPAs, nos períodos delimitados, em relação ao PMHC.

Com  relação  as  ações  governamentais  destaca-se  a  dificuldade  para  a

comparação, o fato dos documentos analisados, relacionados aos PMHC e PPAs, possuirem

terminologias, metas físicas e indicadores de resultados não necessariamente coincidentes, ou

definidos para um e não para o outro. Por exemplo, para a ação de produção de unidades

habitacionais, no PPA de 2010-2013 foram utilizadas duas metas físicas, unidades produzidas

e  percentual,  sendo  que  no  PMHC,  utilizou-se  domicílios  (que  pode  ser  considerada

equivalente  a  unidade);  as  ações  de regularização jurídica/fundiária  no  PMHC têm como

metas  físicas  “lotes  regularizados”,  enquanto  que  nos  PPAs  as  metas  são  definidas  por

“Núcleos regularizados”. 

Apesar  disso,  pode-se  afirmar  que  o  PPA explicita  em seus  programas,  de

forma geral, objetivos que coincidem com alguns programas do PMHC. 

A Tabela 3 a seguir relaciona os programas do PMHC aos dos PPAs através da

associação dos objetivos explicitados nos respectivos documentos disponíveis. A dificuldade
31 Por questão metodológica adotada para a elaboração do Relatório, não são apresentados neste Tópico os detalhamentos

dos quantitativos e dos custos das metas físicas das ações e indicadores dos programas dos PPAs 2011-2013 e 2014 –
2017, os quais serão objeto de análise no Tópico 5 sob os aspectos da eficiência, eficácia e efetividade.
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encontrada é que não há nos documentos dos PPAs, estudos ou análises que detalham os

programas e ações além do disposto nos sistemas ELO e SIM.

Tabela 3 – Programas PMHC e PPA's

PMHC* PPAs 2011 a 2013 e 2014 a 2017

 PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL
R$ 13.000.000,00 - -

PROGRAMA DE
PROVISÃO DE

HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL R$ 3.444.840.000,00

DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL R$ 391.117.346,00

REFORMA E
READEQUAÇÃO DE

MORADIAS

PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO

URBANA DE
ASSENTAMENTOS

PRECÁRIOS

R$ 277.400.000,00

DESENVOLVIMENTO
URBANO /

CONTENÇÃO E
PREVENÇÃO

CONTRA ENCHENTES

R$ 225.807.132,00

MORADIA EM ÁREA
CENTRAL: PROGRAMA
DE LOCAÇÃO SOCIAL

DE UNIDADES
HABITACIONAIS

R$ 0,00 - -

TOTAL R$ 3.735.240.000,00 TOTAL R$ 616.924.478,00
(*) Os valores estimados dos programas do PMHC utilizados são os constantes no Tópico 14 do referido  .  Os valores
refletem ajustes  (arredondamentos)  dos quantitativos,  razão pela  qual  o  valor  total  estimado apresentado é  superior  ao
anteriormente estimado (R$ 3.591.580.400,00).

A associação foi viabilizada através da verificação de pontos de convergência

entre as ações previstas nos programas dos PPAs e do PMHC. Por exemplo, em ambos há

uma definição clara de programas que tratam de construção de unidades  habitacionais de

baixa renda ou de interesse social para famílias com renda até 3 salários mínimos.

Para a comparação a Auditoria organizou os dados dos programas observando

os  seguintes  períodos:  2011-2013,  2014-2017,  2018-2021  e  2022-2023.  Obviamente,  a

comparação é viável somente para os dois primeiros períodos para os quais foram elaborados

Planos Plurianuais. 
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Em síntese, os dados organizados pela Auditoria mostram que os PPAs dos

períodos 2011-2013 e 2014-2017, planejaram programas, em boa parte condizentes com o

PMHC,  mas  em  um  nível  inferior  ao  referido  Plano,  tanto  em  termos  de  definição  de

programas, quanto em volume de recursos planejados. 

Não  faz  parte  do  escopo  da  presente  Auditoria  avaliar  as  razões  dessa

constatação, mas apenas fazer evidenciar através de fatos obtidos das fontes de análise, o grau

de inversão da Administração definido após a formulação do PMHC, com o objetivo de se

obter uma medida relativa do alcance dos progamas, ações e valores planejados nos PPAs da

SEHAB supra-citados. 

Em termos de valores planejados, comparando os períodos de 2011 a 2017,

verifica-se  que  o  PMHC  estimou  recursos  379,94%  superiores  aos  dos  PPAs  (R$

1.877.160.000,00   x R$391.117.346,00, respectivamente).

Em  termos  de  programas,  a  Auditoria  verificou  que  dois  dos  programas

definidos no PMHC não foram, até o momento, incluídos nos PPAs, conforme apresentado

nos Gráficos 4 e 5. Tratam-se dos programas relativos ao  "Desenvolvimento Institucional" e

de  "Moradia  na  Área  Central".  Ressalte-se  que  o  PMHC não  desenvolveu  ações  para  o

segundo programa citado.

A  maior  convergência  de  objetivos  encontra-se  nos  programas

Desenvolvimento Habitacional (PPA), Produção de Unidades de Interesse Social (PMHC),

Reforma e Adequação de Moradias (PMHC), voltados à produção de unidades habitacionais,

reformas, concessão de empréstimos e auxílios para construção e reforma. 

A grande divergência, por sua vez, se dá com a definição dos quantitativos de

novas moradias e reformas e os respectivos valores estimados, uma vez que os valores do

PMHC são muito superiores aos dos PPAs. Isto se deve à expectativa de um grande aporte de

recursos federais (cerca de 70% de um total de 3,5 bilhões de reais), o que evidentemente não

ocorreu até o momento, sendo os quantitativos e valores estimados nos PPAs bem inferiores. 

Quanto  ao  programa  do  PMHC,  “Programa  de  Integração  Urbana  de

Assentamentos Precários”, comparado ao seu equivalente “Desenvolvimento Urbano” do PPA

2014-2017  e  em  ações  dos  programas  “Contenção  e  Prevenção  de  Enchentes”  e

“Desenvolvimento Urbano” (este último a cargo da SEINFRA) do PPA 2011-2013, verifica-se

convergências  de  objetivos  quando  observamos  que  em ambos  foram previstas  ações  de
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3. QUADRO RESUMO

TEMA/ PROCESSO PONTO DE AUDITORIA ITEM

Impropriedades,  Falhas
Formais  e  Administrativas
no
Planejamento/Elaboração  e
Execução  Orçamentária
dos Programas Avaliados 

Inclusão de Ação Governamental no
Orçamento  com  Dotação
Orçamentária Diversa ao seu Objeto
e com Recurso Subestimado.

5.1.1

Definição de  Metas  Físicas
Diferentes para uma mesma Ação.

5.1.2

Emissão de Notas de Empenho para
Despesas  Estranhas  ao  Objeto  da
Ação Governamental

5.1.3

Análise  Operacional  do
PPA  /  Avaliação  do
Desempenho  das  Ações
Governamentais

Incoerências  pontuais  entre os
resultados  dos  indicadores  dos
programas e das metas das ações.

5.1.4.1

Desempenho  dos  PPA's  SEHAB
2011-2013  e  2014-2017  sob  os
Aspectos da Eficiência e Eficácia. 

5.1.4.2 a 5.1.4.6

Outros Achados

Divergência da Estrutura Oficial em
Relação à Vigente

5.2.1

FUNDAP  -   Contratação de
prestador de serviços contábeis sem
formalização do ajuste e fragilidade
dos registros de acompanhamento e
controles  dos  financiamentos  e
empréstimos

5.2.2

Auxílio  moradia  –  Carência  de
atualização dos cadastros  vinculada
ao prazo do benefício

5.2.3

CEHAP - Atuação de  servidores da
COHAB sem a devida formalização

5.2.4
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4. QUESTÕES ESTRATÉGICAS

A avaliação da execução dos programas de governo no PPA dar-se-à por meio

de respostas à seguinte questões estratégicas:

4.1. Questões (tipo normativa32):

Os  programas  definidos  nos  PPAs  2010-2013  e  2014-2017 seguem  os

objetivos, metas e indicadores estabelecidos no PMHC? As metas previstas nos PPAs têm

sido alcançadas?  Os resultados  esperados  estão  sendo atingidos,  ou seja,  a execução dos

programas está contribuindo para a diminuição do déficit habitacional de Campinas?

5. PONTOS DE AUDITORIA

5.1. Impropriedades,  Falhas  Formais  e  Administrativas  no
Planejamento/Elaboração  e  Execução  Orçamentária  dos  Programas
Avaliados 

5.1.1. Inclusão  de  Ação  Governamental  no  Orçamento  com  Dotação
Orçamentária Diversa ao seu Objeto e com Recurso Subestimado.

No  exercício  2014,  a  dotação  orçamentária

15100.16.482.3043.2368.3.3.90.93.0001.1000000,  no valor de R$100.000,00, relacionada a

ação para aquisição de sede da SEHAB, cujo valor estimado no PPA é de R$1.500.000,00,

demonstra que o efetivamente alocado está bem longe do razoável. Além disso, a despesa

inserida no orçamento foi classificada na categoria econômica de Indenizações e Restituições,

bem diversa ao objeto da ação governamental, sendo que há outras 04 ações que preveêm

despesa com indenizações na SEHAB. 

Trata-se,  portanto,  de  prática  de  planejamento  não  recomendável  por

subestimar o valor e incluir dotação orçamentária diversa ao objeto da ação. 

Não  houve  gasto  na  referida  dotação  orçamentária,  o  que  ameniza  a

impropriedade acima descrita.

32 São aquelas que tratam de comparações entre a situação existente e aquela estabelecida em norma, padrão ou meta, tanto de
caráter  qualitativo  quanto  quantitativo.  Ex:  “O  programa  tem alcançado  as  metas  previstas?”;  “Os  sistemas  instalados
atendem às especificações do programa?”. 
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Face  ao  exposto  recomenda-se aprimorar  o  processo  de  planejamento  dos

orçamentos da SEHAB de forma a incluir apenas ações com valores estimados condizentes

com a  despesa  planejada,  isto  é,  evitar  o  lançamento  de  valores  com intuito  de  garantir

dotação orçamentária.

O benefício esperado desta recomendação é tornar o planejamento da SEHAB

voltado apenas para as ações prioritárias e viáveis financeira e operacionalmente.

5.1.2. Definição de Metas Físicas Diferentes para uma mesma Ação.

No PPA 2010-2013 foram definidas duas metas físicas para uma única ação,

“Produção de Unidades Habitacionais de Interesse Social (481)”, para expressar um mesmo

produto.

A meta física da ação de produção de unidades habitacionais foi expressa em

percentual e unidade, com recursos gerais da SEHAB e FMH, respectivamente. Destaca-se o

fato  da  escolha  da  unidade  de  medida  “percentual”  não ter  apresentado  a  quantidade  de

unidades  habitacionais  programadas,  o  que  impede  a  aferição  do  quantitativo  exato  de

unidades produzidas no período.

Segundo os Relatórios de Atividades enviados ao TCESP, é possível aferir que

no período foram produzidas 7,65% com recursos SEHAB e 89,37 unidades com recursos do

FMH (gráficos 2 e 3 do Anexo I). 

Os dados apresentados desta forma impossibilitam a avaliação do desempenho

da ação governamental, com base no estabelecido no próprio PPA para o mesmo período, ou

seja, não se sabe o quantitativo de unidades habitacionais entregues, através de um percentual,

sem a definição do quantitativo total estimado.

Além disso, o resultado apresentado através de um número fracionado leva a

conclusão de haver um equívoco por parte da SEHAB. 

Os resultados apresentados nos Relatórios de Atividades enviados ao TCESP,

no período de 2011 a 2013,  não condizem com o efetivamente ocorrido no período, conforme

identificado  em  relatório  interno  da  SEHAB.  Conforme  apurado,  junto  a  Coordenadoria

Setorial Técnica daquele órgão, foram entregues até 2013, 5.389 unidades habitacionais no

âmbito dos Programas Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e de Aceleração do Crescimento

(PAC). São resultados bastante divergentes em relação à informação enviada ao TCESP. 
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Não  foi  possível  obter  os  valores  dispendidos  na  produção  das  unidades

habitacionais  acima  mencionadas,  informação  básica  para  se  avaliar  os  custos  das  ações

governamentais, pois os relatórios internos da SEHAB que a Auditoria teve acesso não os

totalizam. 

O PPA tem como objetivo aglutinar as informações físicas e financeiras de

programas e ações governamentais de forma que os resultados possam ser acompanhados,

medidos e avaliados.

No caso da SEHAB isto não está sendo possível, motivo pelo qual recomenda-

se unificar as metas físicas das ações que contenham mais de uma meta e divulgá-las no

Relatório de Atividades enviado ao TCESP em toda sua extensão, incluindo os quantitativos e

valores  dispendidos.  Isto  possibilitará,  de  forma  eficiente  e  transparente,  a  verificação  e

avaliação do desempenho das ações governamentais.

5.1.3. Emissão de Notas de Empenho para Despesas Estranhas ao Objeto da 
Ação Governamental

Nos exercícios 2010 - 2013 foram identificadas 4 (quatro) ações com emissão

de Notas de Empenho cujo objeto é diverso ao objeto da ação. No exercício 2014 foram

identificadas 7 (sete) ações na mesma situação.

As evidências foram obtidas a partir da análise dos Relatórios de Atividades do

exercício de 2014 encaminhados pelo gestor ao TCESP, bem como nos relatórios de execução

orçamentária do SIAFEM e SIM. O critério de análise se baseou no princípio da razoabilidade

e  na  classificação  de  categorias  econômicas  da  legislação  e  normas  pertinentes  (Lei  nº

4.320/64 e Estrutura de Códigos da AUDESP do TCESP). 

Exercícios 2010-2013

a)  “Produção  de  Unidades  Habitacionais  (481)”:  Foram emitidas  Notas  de

Empenho de outros serviços de terceiros tais como, locação de máquinas e equipamentos,

serviços de reprodução cópias, serviços de telecomunicações e serviços judiciários (exercícios

2011, 2012 e 2013/empenhos no valor de R$1.178.489,19, 17.842,66, 14.920,00 e 26.459,12,

respectivamente, de um total de R$2.392.633,85), materiais de consumo (exercícios 2012 e

2013/empenhos no valor de R$3.462,35). Estas despesas não têm relação direta com o objeto

da ação, têm características de despesas de custeio da SEHAB.
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b) “Procedimentos para regularização Urbanística e Fundiária de Núcleos de

Ocupações e Loteamentos Irregulares (486)”:  Foram emitidas Notas de Empenho de outras

aquisições de equipamentos (exercício 2010 no valor de R$ 61.500,00).  Estas despesas não

têm relação com o objeto da ação.

c)  Foram emitidas Notas de Empenho de auxílio moradia (exercícios 2010 e

2011 no valor de R$ 629.974,80) em ação de “Manutenção dos serviços da SEHAB” (188).

Estas despesas não têm relação com o objeto da ação.

Exercício 2014

a) “Regularização Fundiária em Núcleos Residenciais (371)”: foram emitidas

Notas de Empenho de indenizações, serviços judiciários, manutenção e conservação de bens,

outras obras e instalações, serviços gráficos editoriais, serviços técnicos e outros serviços ( no

valor de R$ 1.455.037,14). Estes serviços não se referem ao objeto da ação.

b)  “Produção  de  Unidades  Habitacionais  (372)”:  emissão  de  Notas  de

Empenho de indenizações (no valor de R$ 54.930,49), referentes a atividade que não têm

relação com o objeto da ação.

c) “Projetos de Produção de Unidades Habitacionais e Metas Complementares

- Pac-fnhis - Guaraçaí/gleba B (379)”: foram emitidas Notas de Empenho de indenizações e

restituições (no valor de R$ 988.058,81), que não têm relação com a elaboração de projetos. 

d) “Aquisição de Áreas para Formação Banco de Terras (407)”: emitidas Notas

de  Empenho  de  indenizações  e  restituições  (no  valor  de  R$  360.941,03).  Em função  do

resultado da meta, em que há o registro da não aquisição de terra no exercício de 2014, a

despesa não se adequa ao objeto da ação.

Face ao exposto  recomenda-se  aprimorar  o processo de planejamento dos

orçamentos, de forma a realizar despesas em dotações condizentes com as ações previstas, ou

seja, em despesas diretamentamente relacionadas com o objeto das ações.

O benefício esperado desta recomendação é tornar o planejamento da SEHAB

mais objetivo, reduzindo a quantidade de dotações orçamentárias, evitando emissão de Notas

de Empenho de despesas estranhas aos objetivos das dotações utilizadas, além de dotarem os

relatórios dos resultados das ações e programas (Relatório de Atividades) de mais clareza e

transparência, facilitando a medição ao longo do tempo e a comparação com outras épocas, ou

seja, permitindo a efetiva avaliação do desempenho do Órgão.
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5.1.4. Análise  Operacional  do  PPA  /  Avaliação  do  Desempenho  das  Ações

Governamentais

A auditoria operacional, ou de desempenho, tem como foco os resultados da

gestão dos programas, com seus objetivos, metas e indicadores. No caso em tela, trata-se da

avaliação dos resultados dos PPA's no período de 2011 a 2014.

Desta forma, a análise dos próximos tópicos visa avaliar a coerência entre os

resultados das metas e dos  indicadores de execução, por meio da metodologia definida para o

cálculo  do  Indicador  de  Planejamento  do  Índice  da  Efetividade  da  Gestão  Municipal,

elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – IEGM/TCESP33. 

Em seguida,  é apresentada a  avaliação,  se a gestão é  eficiente  e eficaz nos

objetivos assumidos nos programas e respectivas ações nos PPA's, destacados no escopo da

auditoria, através de metodologia desenvolvida pela IPEAD – Fundação Instituto de Pesquisas

Econômicas Administrativas e Contábeis de Minas Gerais34

5.1.4.1. Incoerências pontuais entre os resultados dos indicadores dos 

programas e das metas das ações.

A avaliação da coerência é realizada a partir de cálculos realizados conforme

segue:  

| ((B / A) - (D / C)) | = E , onde:

1. Em cada programa:

a. Para cada indicador do programa:

a.1 Calcular B/A que é a razão entre o resultado realizado (B) e o valor do

indicador do programa previsto inicialmente (A).

b. Calcular X que é a média de todos os resultados obtidos no item a .

c. Em cada ação do programa:

c.1 Calcular D/C que é a razão entre o resultado da meta realizada (D) e o valor

planejado da meta da ação (C)

d. Calcular Y que é a média de todos os resultados obtidos no item c.

33 Índice de efetividade da Gestão Municipal, Tricbunal de Contas de São Paulo – IEGM/TCESP, pag 29 a 31.
34 Citado em BOTELHO, Mílton Mendes. Manual Prático de Controle Interno na Administração Pública Municipal. Curitiba,
Juruá Editora, 2014, pág. 36.
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e. Calcular E que corresponde ao módulo da diferença entre o resultado obtido no item b e no

item d [ |(X-Y)| ]

2. Calcular a média de todos os valores E obtidos em cada programa.

Os resultados e as pontuações estão definidos no quadro abaixo:

Resultado Pontuação

Entre 0 e 0,2 100

Entre 0,21 e 0,39 Graduação entre 100 e 0*

Maior ou igual a 0,4 0

(*)  A graduação acima mencionada é calculada pela fórmula:  ((0,4 - E)/0,2) x 100

Diante dos dados disponibilizados, nos Relatórios de Atividades enviados ao

TCESP,  exclusivamente da SEHAB, somente foi possível realizar os cálculos dos resultados

para os exercícios de 2012 a 2014 referentes ao programa Desenvolvimento Habitacional35. 

Os  resultados,  apresentados  em pontuação  graduada  de  0  a  100  para  cada

exercício, são os que seguem: 100 (2012), 0,00 (2013) e 0,00 (2014).

Ano Média

indicadores

Média 

metas

Resultado Pontuação

2012 0,2 0,35 0,15 100

2013 1,7 0,17 1,53 0

2014 0,75 0,21 0,54 0

A  pontuação  mostra  que  os  indicadores  apresentados  nos  Relatórios  de

Atividades,  no  período,  não  possuem grande  correlação,  isto  é,  não  possuem relação  de

interdependência entre as variáveis, indicadores e metas, com exceção do exercício de 2012,

em que a correlação é positiva e máxima. 

Os  resultados  acima,  confrontados  com  o  conteúdo  da  análise  do  tópico

anterior (subiten 5.1.1. e 5.1.3), levam à conclusão de duas possíveis causas: 1) de que haja

problemas desde a elaboração dos PPA's no que tange a definição dos quantitativos e unidades

de medidas entre  as metas e os indicadores,  e 2) distorções nos resultados das metas  em

virtude de registros incorretos nos Relatórios de Atividades.

35 A Auditoria não obteve acesso aos dados relativos dos indicadores do exercício de 2011.
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5.1.4.2. Desempenho do PPA SEHAB 2011-2013 sob os Aspectos da 

Eficiência36 e Eficácia37.

Dentre 7 (sete) ações governamentais desenvolvidas no período, no programa

Desenvolvimento Habitacional, 5 (cinco) ações tiveram desempenhos de moderado a muito

eficiente e 2 (duas) pouco eficientes.

Sob o aspecto da eficácia, 5 (cinco) ações com desempenhos de moderado a

ineficaz e apenas 2 (duas) classificadas como eficazes.  

Os quadros a seguir sintetizam os achados quantitativos:

Classificação

Eficiência

Quantidade de

programas

Percentual

Ineficiente 0 -

Pouco Eficiente 2 28,6%

Moderadamente

Eficiente

1 14,30%

Eficiente 1 14,30%

Muito Eficiente 3 42,80%

Classificação Eficácia Quantidade de

programas

Percentual

Ineficaz 2 28,6%

Pouco Eficaz 1 14,20%

Moderadamente

Eficaz

2 28,6%

Eficaz 2 28,6%

Muito Eficaz 0 -

Os dados que propiciaram os resultados dos quadros acima foram obtidos nos

Relatórios de Atividades do período de 2011 a 2013 encaminhados pelo gestor ao TCESP38.

36 Refere-se  à  relação  entre  os  resultados  obtidos  e  os  recursos  orçamentários  empregados  na  execução  da  ação  ou
programa governamental.

37.   Refere-se ao percentual de cumprimento de uma meta planejada.
38 Informações obtidas no Sistema ELO da SMF, órgão responsável por receber as informações gerenciais dos demais 

órgãos e envcaminhá-los eletronicamente ao TCE/SP.
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Em geral,  apesar  do desenvolvimento  das  ações  demonstrarem desempenho

regular  sob  o  aspecto  da  eficiência  (57,1% das  ações  classificadas  de  eficiente  a  muito

eficiente e 42,9% de moderado a pouco eficiente), o desempenho sob o aspecto da eficácia

não demonstrou um resultado satisfatório (71,4% das ações tiveram desempenho de moderado

a ineficaz)39.

Os resultados dos cálculos e a análise gráfica da eficiência e eficácia das ações

governamentais estão dispostas no anexo I deste Relatório.

 A seguir são apresentadas as análises do desempenho para cada ação:

a) “Produção de Unidades Habitacionais de Interesse Social (481)” 40

Apesar da Auditoria obter os resultados de desempenho a partir do critério de

análise definido, há que se ressaltar a dificuldade de se realizar tal avaliação da presente ação

governamental, devido aos fatos relatados no subitem 5.1.2, com da indicação, pela SEHAB,

de duas unidades de medidas para uma mesma ação.

Utilizando-se estritamente o critério de cálculo definido, chega-se à conclusão

que a ação governamental no período de 2011 a 2013 mostra-se pouco eficiente e ineficaz.

Mais do que isso, verifica-se que as metas fixadas (227 unidades e 75% de unidades a serem

produzidas)  e  cumpridas  (89,37  unidades  e  7,65%  de  unidades  entregues)  estão  muito

destoantes, em termos quantitativos, do indicador de resultado planejado no PPA e cumprido

no período (8.256 unidades planejadas e 0 (zero) unidade entregue).

Retomando o exposto no subitem 5.1.2, a partir de Relatório da Coordenadoria

Técnica, verificou-se um resultado de 4.842 unidades entregues no período, o que demonstra

um indicador de resultado bem diverso aos números expostos nos Relatórios de Atividades

enviados ao TCESP, mesmo considerando apenas os exercícios de 2012 e 2013.

Enfim, demonstra-se a existência de um problema no registro dos resultados

das  metas  (e  do  indicador),  o  que  dificulta  a  obtenção  dos  resultados  finais  das  ações

governamentais com vistas à averiguação do desempenho do Órgão auditado.

Via  de  regra,  as  informações  dos  Relatórios  de  Atividades  referentes  aos

resultados da execução do PPA, devem expressar fielmente a materialidade dos resultados das

39 Ver Análise Gráfica, Anexo I e Quadro Resumo dos Resultados da Análise de Eficiência e Eficácia.
40  A ação possui duas classificações devido ao fato da meta física possuir duas unidades de medida, unidade e percentual,

razão pela qual foram feitos dois cálculos da eficiência geral e da eficácia, conforme “Quadro Resumo dos resultados da
Análise da Eficiência e Eficácia”.
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ações governamentais  de modo a garantir  maior transparência e permitir  os meios para a

avaliação precisa do desempenho do órgão. 

Salientamos  que  a  PMC  acabou  por  apresentar  ao  TCESP resultados  não

condizentes com a realidade.

 

b) “Procedimentos para Regularização Urbana e Fundiária” (482). 

“Percentual” foi a unidade de medida da meta física desta ação governamental

definida no PPA, mas sem a definição do quantitativo total. Além disso, são dois percentuais

diferentes, um referente a recursos gerais da SEHAB e o outro referente a recursos do FMH,

dificultando uma avaliação mais precisa dos resultados alcançados.

 Com  base  nas  informações  disponibilizadas,  e  utilizando  estritamente  o

critério de avaliação definido pela auditoria, as ações obtiveram resultados favoráveis: Muito

Eficiente e Eficiente e Eficaz e Moderadamente Eficaz,  respectivamente para a SEHAB e

FMH (verificar gráficos 6 e 8 do Anexo I). 

Observa-se resultado diverso quando avaliamos os números dos indicadores

previstos e cumpridos relacionados à ação governamental em tela, mesmo que para apenas o

período 2012 e 2013. Os resultados apresentados pela SEHAB nos Relatórios de Atividades

são: 0% para uma previsão de 78% e 20% para uma previsão de 100%.  São  resultados que

não  admitem  serem  considerados  próximos  dos  conceitos  eficiente  e  eficaz  obtidos  na

avaliação da eficiência com base nos registros das metas físicas atingidas.

São resultados pouco significativos e que pouco dizem respeito da necessidade

apontada no PMHC41, que quantificou as demandas de regularização fundiária no Município

em 2011 com detalhamento e riqueza de dados.

A questão que se apresenta é a seguinte: qual a razão da obtenção de resultados

tão díspares entre as metas e indicadores? 

Da mesma forma que na análise da ação anterior, verifica-se a existência de

problemas no processo de registro dos resultados das metas físicas, o que dificulta a obtenção

de resultados finais consistentes.

Uma outra dificuldade é não haver  nos documentos dos PPA's,  aos quais  a

Auditoria  teve  acesso,  indicativo  do  que  realmente  significam  os  procedimentos  para

regularização fundiária, ou seja, não detalhamento da ação de forma a permitir um melhor

41 Ver Tabela 2 á fls. 08
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entendimento  de  seu  significado.  Somente  com base  em entrevista  com a  Coordenadora

responsável pela Cooordenadoria Setorial Técnica, foi apresentado o ciclo da regularização

urbana e fundiária de núcleos residenciais, o qual contempla pelo menos 6 etapas com os

respectivos procedimentos.

Dentro deste contexto e em virtude da verificação do registro de resultados

diferentes  entre  metas  e  indicadores,  fica prejudicada  a  conclusão desta  auditoria  sobre a

eficiência e eficácia da ação governamental.

c) “Concessão de Auxílio Moradia Emergencial” (484):

O desempenho da  ação foi  classificado  como Moderadamente  Eficiente42 e

Moderadamente Eficaz. Obteve esse resultado porque o quantitativo previsto de concessão de

auxílios foi superior ao cumprido, que corresponde a 1.408,03 auxílios/benficiados, uma vez

que foi prevista a concessão de 1.934,94 no período delimitado para a análise.

A Auditoria, com base no critério de avaliação definido, considera o resultado

obtido coerente com os dados enviados ao TCESP, mesmo não sendo esclarecido, pela Pasta,

o critério de estimativa utilizado pelo órgão para definir os valores e quantitativos estimados

no  PPA,  previstos  e  autorizados  na  LOA e  o  valor  e  quantitativo  que  totalizou  o  valor

empenhado,  tendo  como base  o  valor  do  auxílio  de  R$371,00 ao  mês  (valor  vigente  no

período). 

Outro apontamento se refere ao fato de que na página da SEHAB, no Portal da

PMC,  consta  a  concessão  de  1.210  auxílios,  enquanto  que  nos  Relatórios  de  Atividades

enviados ao TCESP totalizaram 1.408,03 no período avaliado. Por sua vez, com base nos

dados enviados pela Coordenadoria Setorial de Planejamento Social, o resultado no período

(2011 a 2013) totalizou 2.508 auxílios/beneficiados, quantitativo divergente das duas fontes

(Portal e Relatório de Atividades) e bastante superior e que mudaria o resultado da avaliação

quanto a eficiência e eficácia da ação governamental.

Ressalte-se  ainda  o  resultado  (e  a  meta  prevista)  ser  expresso  de  forma

fracionada no Relatório de Atividades, indicando um resultado incompatível com a unidade de

medida  definida,  considerando  que  não  há  possibilidade  fracionar  o  quantitativo  de

beneficiários.

42 A medição da eficiência com base no critério adotado para este caso não é significativa porque o valor do auxílio é
determinado pela PMC, portanto não há como ser obtido ganho com base no custo. Neste caso a eficiência apenas pode
ser avaliada em termos operacionais. 
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Neste caso, vale a observação para que a SEHAB se atente à fidedignidade dos

dados registrados no sistema de informações  da PMC e enviados ao  TCESP,  de modo a

expressar a real execução da ação governamental em termos quantitativos e financeiros.

d)  “Concessão de empréstimos” (485):

Com  relação  a  ação  de  concessão  de  empréstimos,  o  desempenho  foi

classificado como muito eficiente43 e eficaz. 

Cabe apenas relatar que, do mesmo modo que na ação anterior, os quantitativos

previstos e cumpridos da meta física, são apresentados de forma fracionada. Portanto, vale a

ressalva sobre a necessidade da SEHAB se atentar para que os quantitativos sejam registrados

e enviados ao TCESP de forma coerente à unidade de medida da meta.

e)  “Construção Infraestrutura e  Recuperação  de  Núcleos  de  Ocupação

para Regularização Fundiária” (486):

A  mensuração  do  resultado  da  ação  apresentou-se  contraditório:  Muito

Eficiente e Ineficaz. 

De acordo com o critério de avaliação estabelecido pela Auditoria, a eficiência

observada se deu em virtude da grande redução do valor unitário da ação e do quantitativo

efetivado  no  final  do  período,  ou  seja,  entre  a  estimativa  e  a  realização  da  ação

governamental.

Apesar  do  resultado  apurado,  não  é  possível  afirmar  que  houve  ganho  de

eficiência devido à volatilidade do valor unitário estimado, desde a elaboração do PPA e o

empenhamento da despesa durante a execução dos procedimentos da ação governamental. O

valor  unitário  estimado  originalmente  no  PPA  foi  R$25.142,86,  o  estimado  na  LOA,

R$15.901.025,64,  mas  com uma redução do quantitativo,  e  o  valor  unitário  efetivamente

empenhado, R$3.533.655,03, com mais uma redução do quantitativo em relação ao estimado

na LOA.

43 A medição da eficiência com base no critério adotado para este caso não é significativa porque o valor do empréstimo é
determinado segundo critérios previamente definidos para o perfil  do público-alvo,  não possibilitando diferenciar as
condições de cada empréstimo, ou seja não é possível obter ganhos com essa ação. Neste caso a eficiência apenas pode
ser avaliada em termos operacionais. 
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Em função do exposto, presume-se que o escopo do objeto da ação não esteja

muito claro, ou não tenha sido desenvolvido a contento, razão pela qual o seu valor unitário

ter variado tanto durante o período. 

5.1.4.3. Avaliação  dos  Indicadores  de  resultado  do  Programa

Desenvolvimento Habitacional do PPA 2011-2013

Foram definidos 7 (sete)  indicadores  de resultado no PPA, quantitativo que

supera o número de ações governamentais, isto se considerarmos que há duas ações com o

mesmo  objetivo,  porém  com  metas  distintas  (Produção  de  Unidades  Habitacionais  e

Procedimentos de Regularização Fundiária).

Verifica-se a coincidência entre pelo menos 3 (três) metas e indicadores, o que

leva a conclusão de que alguns indicadores se confundem com as metas no Plano Plurianual.

Os indicadores têm o papel de medir o resultado alcançado após a implementação das ações

governamentais dos programas de governo, ações estas, materializadas pelo cumprimento das

metas estipuladas no PPA.

Feitas  as  considerações  acima,  a  Auditoria  realizou  uma  avaliação  dos

resultados dos indicadores apresentados pela SEHAB nos Relatórios de Atividades enviados

ao TCESP utilizando a mesma metodologia do IPEAD para a mensuaração da eficácia.

Os resultados e a análise gráfica detalhados estão dispostos no Anexo II deste

Relatório de Auditoria. 

Em síntese, a auditoria obteve os seguintes resultados: somente 3 (três) dos 7

(sete)  indicadores  possuem  registro  de  resultados,  quais  sejam,  Procedimentos  para

Regularização Urbanística e Fundiária de Núcleos de Ocupação e Loteamentos Irregulares,

Famílias Atendidas pela Ação de Concessão de Empréstimos e Auxílios Moradia Concedidos

da ação de mesmo nome. Destes,  apenas o último atingiu e superou a marca desejada no

planejamento  inicial.  Os  outros  dois  atingiram marcas  bem inferiores  ao  estipulado,  não

podendo ser creditada a eles conceituação positiva, pois atingiram resultados inferiores a 0,5.

Desta forma, a avaliação circunscrita apenas nos números dos registros dos

resultados elaborados pela SEHAB, leva à conclusão de que os objetivos dos programas não

atingiram os resultados esperados no período avaliado, apresentando um desempenho muito

aquém do planejado.
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5.1.4.4. Desempenho do PPA SEHAB 2014-2017 no Orçamento de  2014,

sob os Aspectos da Eficiência44 e Eficácia45.

São 20 (vinte) ações de 3 (três) programas governamentais46 incluídas no PPA

2014-2017  e  na  LOA 2014.  Destas  ações,  15  (quinze)  tiveram valores  autorizados  para

despesa na LOA. Foram emitidas Notas de Empenhos para 14 ações, sendo que para uma

única ação com valor autorizado não houve empenhamento da despesa. 

Das 20 (vinte) ações da SEHAB, 12 (doze) não obtiveram resultado algum,

sendo  que  para  4  (quatro)  não  foram  emitidas  as  Notas  de  Empenho,  portanto  sem  a

possibilidade  de  realização  da  análise  da  eficiência  e  eficácia.  Finalmente,  verificou-se  8

(oito)  ações  com emissão  de  Notas  de  Empenho  sem a  obtenção  de  resultados,  também

prejudicando os cálculos para classificação sob os aspectos da eficiência e eficácia.

Os quadros a seguir resumem o levantamento realizado pela Auditoria:

Classificação

Eficiência

Quantidade de

Ações

Percentual

Ineficiente 0 -

Pouco Eficiente 2 10%

Moderadamente

Eficiente

1 5%

Eficiente 1 10%

Muito Eficiente 4 20%

Sem

classificação/sem

resultado.

12 60%

Classificação

Eficácia 

Quantidade de

Ações

Percentual

Ineficaz 0 -

Pouco Eficaz 2 10%

Moderadamente

Eficaz

2 10%

44 Refere-se  à  relação  entre  os  resultados  obtidos  e  os  recursos  orçamentários  empregados  na  execução  da  ação  ou
programa governamental.

45   Refere-se ao percentual de cumprimento de uma meta planejada.
46 Desenvolvimento Habitacional, Contenção e Prevenção Contra Enchentes e Desenvolvimento Urbano.
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Eficaz 2 10%

Muito Eficaz 2 10%

Sem

classificação/sem

resultado

12 60%

As evidências  foram obtidas  nos  Relatórios  de  Atividades  do  exercício  de

2014, encaminhados pelo gestor ao TCESP.

Em  geral,  o  desenvolvimento  das  ações,  de  um  total  de  20  (vinte),

demonstraram desempenho insatisfatório sob os aspectos da eficiência e eficácia. 60%, ou 12

(doze),  das  ações,  sob  os  dois  aspectos,  não  obtiveram  classificação  por  não  atingirem

resultado algum, apesar de que, para 8 (oito) destas mesmas ações, foram emitidas Notas de

Empenho e consequente realização de despesas.

Sob o  aspecto  da  eficiência,  apenas  35% das  ações  foram classificadas  de

moderadamente a muito eficiente e 10% pouco eficiente. Quanto à eficácia, apenas 30% das

ações tiveram desempenho de moderadamente a muito eficaz e 10%, pouco eficaz. 

A seguir, a análise realizada para cada ação governamental do PPA segundo o

critério adotado pela auditoria, bem como as justificativas para cada ação identificadas no

Relatório de Atividades enviado ao TCESP.

a)  “Aquis.  Sede/Imóv.  Próp.  (368)”:  sem  desempenho  por  não  haver

contratação de despesa para esse fim. A justificativa da SEHAB apresentada no Relatório de

Atividades enviado ao TCESP constou,  "...inviabilizados os procedimentos da aquisição do

imóvel-sede da secretaria pela existência de questões sub-judice envolvendo a propriedade

do imóvel".

b) “Controle, Fiscaliz. Monit. Núcleos e Áreas p/ Coibir Ocup. e Adens. Irreg.

(369)”:  Muito  Eficiente  e  Muito  Eficaz.  Foram reralizadas  5  unidades  da  ação  frente  a

estimativa de 3,61. A justificativa da SEHAB:  "1) Meta cumprida parcialmente.2) Houve

demanda de suplementação na ação, mediante remanejamento de dotação da ação 1379 do

Programa  043, porém o procedimento licitatório não foi concluído no exercício de 2014,

deixando de onerar a contratação, a dotação ".
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c) ¨Concessão  de  Auxílios  (370)”: Eficiente  e  Eficaz.   Justificativa  do

resultado:  "No ano de  2014 foram concedidos  95  novos  benefícios  do Programa Auxílio

Moradia  Emergencial  que  somados às  247 concessões  anteriores,  totalizam 342 auxílios

ativos".

d)  “Regulariz.  Fund.  Núcleos  Res.  (371)”:  sem  desempenho,  assim  sem

avaliação, mas com emissão de Notas de Empenho. Foram emitidas Notas de Empenho de

indenizações,  serviços  judiciários,  manutenção  e  conservação  de  bens,  outras  obras  e

instalações, serviços gráficos editoriais, serviços técnicos e outros serviços. Justificativa da

SEHAB:  "Os  valores  da  ação  constituem-se,  predominantemente,  de  disponibilidade

orçamentária e financeira para pagamento das despesas de desapropriação de terrenos para

consolidação da regularização fundiária do complexo de  ocupações Pq. Oziel, Monte Cristo

que...".

e) “Produção de Unid. Habit. (372)”: sem desempenho, portanto sem avaliação,

mas com emissão de Notas de Empenho.   Justificativa: "1) Ação  indicada para viabilizar

pagamento de custos de perícias, laudos e levantamentos de áreas para produção de uh. 2)

Diante  da  disponibilidade  e  da  ausência  de  demanda  do  item  1,  os  valores  indicam

pagamentos  às  medições   de  contratos  vigentes".  Emissão  de  Notas  de  Empenhos  de

indenizações, em desacordo com o objeto da ação.

f) “Exec. Proj. de Trab. Téc. Soc. Âmb. dos Emp. Hab. do PMCMV (373)”:

Muito  Eficiente  e  Muito  Eficaz.  Justificativa:  A  dotação  inicial  contemplou,

predominantemente,  os valores de repasse de recursos objetos de convênios formalizados

com a CAIXA, para execução do PTTS - Projeto de Trabalho Técnico Social vinculado aos

beneficiários das unidades habitacionais dos empreendimentos".

 

g)  “Proj.  de  Prod.  de  Unid.  Hab.  e  Metas  Complem.  -  Pac-fnhis  -

Guaraçaí/gleba B (379)”:  sem desempenho,  portanto sem avaliação,  mas com emissão de

Notas  de  Empenho.  Foram  emitidas  Notas  de  Empenho  de  indenizações  e  restituições,

produtos que não correspondem ao produto desta ação. Justificativa: "1) Não executadas as

obras  de  construção  de  48  uh  (Gleba  B),  com  concordância  da  CAIXA/Ministério  das
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Cidades mediante aprovação da reprogramação do Quadro de Composição de Investimentos

do Plano de Trabalho do Contrato de Repasse 0250.480-80".

h) “Urbaniz.  Assent.  Precários  e Obras Compl./interv.  Fav/San.  Integr.-  Pac

Santa Lúcia (380)”: sem desempenho por não haver contratação de despesa para esse fim.

Justificativa: "A ação não foi iniciada pela existência de cláusulas que não foram atendidas

conforme TC 424.445-35/2014 9PAC SANTA LÚCIA), com prazo até 30/junho/2015".

i)  “Obras  Recup.  Núcleos  Ocup.  Proc.  de  Regulariz.  Fund.  (396)”:  sem

desempenho por não haver contratação de despesa para esse fim. Justificativa: "1) Não houve

demanda  para  a  ação.  2)  Disponibilidade  da  ação  remanejada  para  a  ação  2400  do

Programa 043 viabilizar a finalidade".

j)  “Concessão  de  Empréstimo/financ  (397)”:  Moderadamente  Eficiente  e

Moderadamente  Eficaz.  Justificativa  da  SEHAB:  "Dos  155 empréstimos  concedidos,  101

famílias tiveram financiamentos para melhorias nas condições de habitabilidade e 54 para

fins de construção/reconstrução de moradias, totalizando 459 contratos de financiamentos,

para compra de material de construção e...".

k)  “Concessão  Subsídios  p/  Aux.  Moradia  (398)”:  ação  sem  desempenho,

portanto a avaliação se fez prejudicada. Justificativa do Órgão: "1) Não houve demanda para

a ação. 2) Disponibilidade orçamentária remanejada para a ação 2400 do Programa 043".

l)  “Aquis.  Glebas  p/  Prod.  Lotes  Urb./unid.  Hab.  (400)”:  Pouco eficiente  e

pouco  eficaz.  Justificativa  da  SEHAB:  "1)  Ação  com  dotação  suplementada  com

remanejamento de valores das ações 2396, 2397, 2398 e 2401, todos do Programa 043, para

viabilizar o cumprimento da finalidade: aquisição de imóvel".

m)”Pagam. Indeniz. Remoções Núcleos Indicados p/ Desoc. Total (401)”: sem

desempenho por não haver contratação de despesa para esse fim. Justificativa da SEHAB: "1)
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Não houve demanda para a ação. 2) Dotação disponibilizada foi remanejada para a ação

2400 do Programa 043, para garantir o cumprimento da ação".

 

n) “Prod. de Unid. Hab. ou Lotes Urbaniz. (405)”:  sem desempenho por não

haver contratação de despesa para esse fim. Justificativa da SEHAB: "Não houve demandas

de  indicação  para  encaminhamento  de  projetos/propostas  para  produção  de  unidades

habitacionais e/ou lotes urbanizados".

o)  “Obras  Recup.  Áreas  Degradadas  em Áreas  Regulariz.  ou  p/  Infra.  Em

Glebas  (406)”:  sem  desempenho  por  não  haver  contratação  de  despesa  para  esse  fim.

Justificativa  da  SEHAB:  "Não  houve  demandas  para  projetos  de  recuperação  de  áreas

degradadas  para  viabilizar  as  obras  de  infraestrutura  requisitadas  para  os  núcleos  de

ocupação em processo de regularização fundiária".

p) “Aquis. Áreas p/ Formação Banco de Terras (407)”: sem desempenho, mas

com emissão de notas de empenho. Foram emitidas Notas de Empenho de indenizações e

restituições. Justificativa da SEHAB: "1) Não houve demanda para  propositura de projeto de

aquisição  de  gleba  para  implementação  de  empreendimentos  habitacionais.2)  A

disponibilidade  orçamentária  atendeu  a  demanda  de  pagamento  complementar  de

desapropriação de terrenos do Parque Oziel, Monte..."

 q) “Recuper. Const. Obras Macrodrenagem e Obras Complem. Inclusive Pac

Taubaté e Pac Santa Lúcia (178)”: sem desempenho, mas com emissão de Notas de Empenho.

Foram emitidas Notas de Empenho para despesas com outros serviços de terceiros – CEF e

COHAB. Justificativa: "1) Valores da ação são constituídos predominantemente de recursos

federais de repasse do PAC TAUBATÉ -  Contrato 353055-19 para custear as despesas de

execução do PTTS junto aos beneficiários dos investimentos de urbanização integrados com

os dos cadastrados...."

r)  “Urbaniz.  Ribeirão  Anhumas  Através  do  Pac  (179)”:  sem  desempenho,

portanto  com  avaliação  prejudicada,  porém com  emissão  de  Notas  de  Empenho.  Foram
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emitidas  Notas  de  Empenho  para  despesas  com  outros  serviços  de  terceiros  –  CEF.

Justificativa da SEHAB: "1) Ação em fase de finalização, com o encerramento do Contrato

de  Repasse  de Recursos  Federais  em 31/12/2014.  2)   Os valores  da  ação constituem-se

predominantemente  de  repasse  e  foram  disponibilizados  para  indicação  no  processo

licitatório de aquisição de...."

s)  “Obras  de  Infra.  Urb.  Entorno  de  VCP Através  do  Pac  (194)”:  Muito

eficiente e eficaz. Justificativa da SEHAB no relatório de Atividades: "A meta da secretaria é

executar e concluir: "1) as atividades do PTTS junto aos beneficiários do PAC VIRACOPOS -

Repasse de recursos objeto do CT 222.276-56, com conclusão em torno de 88,00%, ficando a

execução do remanescente  como objeto da contratação a..."

t) “Urbaniz. Assent. Precários e Obras Complem./intervenções em Favelas/San.

Integrado - Pac Quilombo (195)”:  Muito eficiente e moderadamente eficaz. Justificativa da

SEHAB: "A meta da secretaria na ação (PAC QUILOMBO - Contrato de Repasse 292.892-

45) é 1) executar o PTTS (projeto de trabalho Social) , cuja conclusão é da ordem de 83% e

2) conclusão e entrega das unidades habitacionais às familias cadastradas e provenientes

da...."

5.1.4.5. Avaliação  dos  Indicadores  de  resultado  dos  Programas

Governamentais do exercício de 2014 do PPA 2014-2017.

Foram definidos 7 (sete) indicadores de resultado para os 3 (três) programas

governamentais no PPA.

A  Auditoria  realizou  uma  avaliação  dos  resultados  dos  indicadores

apresentados pela  SEHAB nos  Relatórios  de Atividades  enviados  ao  TCESP utilizando a

mesma metodologia do IPEAD para a mensuração da eficácia.

Os resultados e a análise gráfica detalhados estão dispostos no Anexo II deste

Relatório.  Em  síntese,  a  auditoria  obteve  os  seguintes  resultados:  2  (dois)  dos  7  (sete)

indicadores não obtiveram registro de resultados, quais sejam, Famílias Atendidas Através de

Ações  de  Melhoria  nas  Condições  de  Habitação  e  Famílias  Atendidas  em Programas  de

Habitação do Município. Para os demais 5 (cinco) indicadores, foi verificada a existência de
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registros dos resultados. Destes, 4 (quatro) obtiveram resultados satisfatórios, ou seja, com

resultado acima de 0,5, ou 50%. De forma inversa, o resultado do indicador “Diminuição da

Área  Atingida,  em  Km²,  por  Ocorrências  de  Alagamentos/Inundações”  do  Programa  de

Desenvolvimento Urbano, apresenta um resultado em que a área atingida por alagamentos

cresceu, ou seja, indica uma piora da situação ao final do exercício de 2014. 

Desta  forma,  a  avaliação  circunscrita  apenas  com  base  nos  registros  dos

resultados elaborados pela SEHAB leva à conclusão de que os objetivos dos programas estão

obtendo resultados díspares, com alguns indicadores cumprindo o desejado, outros, aquém do

planejado e, finalmente, conflitantes, com indicadores e resultados que se contradizem. 

Como exemplo de resultados contraditórios entre indicadores de um mesmo

programa, o Programa Desenvolvimento Habitacional apresenta, em seus três indicadores, um

com resultado  (Nº  de  Unidades  Habitacionais  Entregues)  plenamente  satisfatório,  com a

superação do resultado desejado, e os outros dois (Famílias Atendidas Através de Melhorias

de Condições de Habitação e Famílias Atendidas em Programas de Habitação), sem obtenção

de resultado algum.

5.1.4.6. Avaliação de Desempenho das ações governamentais no período 

2011-2013 e 2014.

A Auditoria apresenta suas conclusões na forma de  respostas às perguntas da

do subitem 4.1.

1)  Os  programas  definidos  nos  PPAs  2010-2013  e  2014-2017  seguem  os

objetivos, metas e indicadores estabelecidos no PMHC? 

Conforme analisado no item 2.3  deste  Relatório,  há  objetivos  convergentes

entre o PMHC e PPA's, sendo o objetivo principal, em ambos os documentos, a redução do

déficit habitacional.

Por sua vez, os objetivos dos programas de desenvolvimento institucional e de

locação social de unidades habitacionais na área central do Município definidos no PMHC

ainda não apareceram nos PPA's, pelo menos no período analisado pela Auditoria.

Os objetivos relativos às demais necessidades habitacionais em domicílios no

Município  (em  situação[ões]  de  inadequação  domiciliar),  como  a  redução  do  déficit

habitacional qualitativo (urbanização simples e complexa), melhoria habitacional (construção,
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reforma ou ampliação) e regularização fundiária não foram explicitados nos PPA's no formato

de programas, aparecem nos Planos, em sua maioria, na forma de ações governamentais, tais

como, "Regularização Fundiária de Núcleos Residenciais (PPA 2014-2017, ação n° 371)",

"Procedimentos  de  Regularização  Urbanística  e  Fundiária  de  Núcleos  de  Ocupações  e

Loteamentos  Irregulares  (PPA 2010-2013,  ação  n°  482)",  "Construção,  Infraestrutura  e

Recuperação dos Núcleos de Ocupação para Regularização Fundiária (PPA 2010-2013, ação

nº 486)", "Obras de Recuperação em Áreas Degradadas em Áreas de Regularização ou para

Infraestrutura em Glebas (PPA 2014-2017, ação nº 406)", "Obras de Recuperação de Núcleos

de Ocupação e Procedimentos de Regularização Fundiária (PPA 2014-2017, ação nº 396)",

Urbanização de Assentamentos Precários e Obras Complementares (PPA 2014-2017, ação nº

380)".  

Desta  forma,  não  há  nos  Planos  Plurianuais  indicadores  específicos  que

reflitam o atendimento do déficit qualitativo (déficit qualitativo em assentamentos precários,

melhoria  habitacional  e  regularização  fundiária),  mas  apenas  metas  físicas  de  ações

governamentais  cujas  unidades  de  medidas  e  produtos  não  são  expressas  na  unidade

"domicílio", unidade definida no PMHC, razão pela qual a comparação entre os dois fica

prejudicada.

Assim sendo, um problema para a análise desta auditoria, que busca mensurar e

qualificar  o  desempenho  dos  programas  desenvolvidos  pela  SEHAB,  é  a  dificuldade  em

associar os resultados das metas acima mencionadas - uma vez que definidas em forma de

percentual (de procedimentos de regularização), e de unidades (de atendimento de núcleos de

ocupação, núleos regularizados e recuperados, obras e projeto concluído) - com os resultados

dos objetivos planejados no PMHC, expressos em domicílios. 

Importante registrar que a Auditoria não obteve informações estruturadas pela

SEHAB sobre a evolução do quadro do déficit habitacional qualitativo em termos da unidade

de medida domicílios,  a  contar  de 2011,  ano de início do PMHC. Como já afirmado,  os

resultados verificados nos PPA's não permitem comparar ou demonstrar essa evolução por

serem utilizadas diferentes unidades de medida.

Diante do exposto,  a auditoria conclui que,  apesar de identificar nos PPA's,

objetivos em consonância com os expressos no PMHC, há divergência entre os documentos

na forma de apresentar as metas e indicadores de resultados, principalmente estes últimos.
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Assim sendo, a Auditoria recomenda a utilização dos indicadores de resultados

definidos no PMHC nos PPA's da SEHAB, utilizando a mesma forma de aferição/medição

como  forma  de  melhor  demonstrar  o  desenvolvimento  dos  programas  relacionados  às

necessidades habitacionais do Município. 

2) As metas previstas nos PPAs têm sido alcançadas? Os resultados esperados

estão sendo atingidos? 

A avaliação do desempenho das ações e programas governamentais incluídos

nos  PPA's  entre  2011  e  2014,  exclusivamente  através  de  seus  resultados  apurados  e

registrados nos Relatórios de Atividades enviados ao TCESP pela SEHAB, leva à conclusão

de que os resultados almejados não vêm sendo alcançados, visto que há um grande número de

ações  e  programas  e  suas  respectivas  metas  e  indicadores  que  não  alcançaram

satisfatoriamente  os  resultados  desejados,  além  de  um  número  considerável  de  metas  e

indicadores que não obtiveram resultado algum, conforme destacado nos subitens 5.1.4.2 a

5.1.4.5.

Contudo, é preciso incluir nessa avaliação os achados de auditoria que, com

grande grau de certeza, podem ter influenciado os resultados apresentados.

Muito embora seja pacífico que a SEHAB, seguindo os ditames da Secretaria

de Finanças (Órgão que centraliza a elaboração das Leis Orçamentárias e Planos Plurianuais

na Prefeitura), tenha elaborado os PPA's desenvolvendo os programas com base em objetivos

metas e indicadores de resultados, e portanto dentro da formalidade legal, a análise identificou

problemas na coerência entre os resultados das metas e indicadores, conforme apresentado no

subitem  5.1.4.1.  Provavelmente,  a  causa  desse  problema,  foram  as  inconsistências

encontradas  nos  registros,  pela  SEHAB,  dos  resultados  de  metas  e  de  indicadores.  Os

melhores exemplos destas 2 (duas) categorias de achados são as definições de mais de uma

meta para uma mesma ação governamental, metas (planejadas e cumpridas) com quantitativos

fracionados, indicadores se confundindo com metas, inclusão de ações em programas com

objetivos divergentes, todos eles identificados nos subitens 5.1.4.2. a  5.1.4.5.  

Uma outra  categoria  de achado refere-se à  modificação, com uma elevação

quantitativa a partir de 2014 (PPA 2014 - 2017), das ações e programas governamentais sob

responsabilidade da SEHAB e suas respectivas metas e indicadores de resultados. 
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Muito  embora  tais  alterações  dificultem  a  comparação  com  o  período

imediatamente  anterior,  o  aumento  da  quantidade  de  ações  e  respectivas  metas  se  deu,

principalmente,  em  função  de  desdobramentos  de  ações  governamentais  do  Programa

Desenvolvimento  Habitacional  do  PPA 2010-2013  e  não  apenas  devido  ao  aumento  da

quantidade  de  programas  governamentais  relacionados  à  satisfação  das  necessidades

habitacionais  do  Município  (Programas  Prevenção  e  Combate  a  Enchentes  e

Desenvolvimento Urbano). Essa constatação de auditoria leva à inferência de que algumas

ações do PPA do período 2010-2013 contemplavam mais de uma ação, o que provavelmente

contribuiu  para  a  ocorrência  de resultados  incoerentes  quando realizados  os  registros  das

atividades, tais como os resultados de metas cumpridas fracionadas e demais apontamentos do

no subitem 5.1.4.1. Mesmo assim, o desdobramento das ações supracitado pode ser encarado

como  uma  evolução  positiva  no  PPA 2014-2017  frente  ao  PPA anterior,  pois  permite

evidenciar melhor as diferentes ações desenvolvidas pela SEHAB.

No entanto, os achados acima elencados e desenvolvidos nos subitens 5.1.4.2. a

5.1.4.6., acabaram por prejudicar boa parte dos resultados da análise da Auditoria através do

critério  eleito  para  a  avaliação das  metas  físicas  e  dos  indicadores  de resultados,  quando

exclusivamente baseada nos registros da SEHAB nos Relatórios de Atividades enviados ao

TCESP.

Neste diapasão, durante a elaboração dos trabalhos, a Auditoria confirmou as

dificuldades expostas, ao se deparar com resultados de ações governamentais obtidos junto  à

SEHAB em total divergência com os registrados nos Relatórios de Atividades enviados ao

TCESP. O principal exemplo está exposto no no subitem 5.1.2, em que relatório interno da

Coordenadoria  Setorial  Técnica  aspresenta  resultado  sobre  as  entregas  de  unidades

habitacionais  divergente  com  o  registrado  como  metas  cumpridas  nos  Relatórios  de

Atividades. O mesmo pode ser verificado nos indicadores deste mesmo programa. 

No período de 2011 a 2014, a Auditoria extraiu dos indicadores produzidos

pela SEHAB a entrega de unidades habitacionais com os seguintes quantitativos:  nenhuma

quantidade entregue entre 2012 e 2013 para um planejamento de 2.600 unidades habitacionais

e a entrega de 3.012 unidades em 2014 para uma expectativa de 2.816 unidades. 

Portanto, segundo esta fonte, foram entregues 3.012 unidades para um total de

5.416 planejadas, um resultado bastante diverso em relação ao que foi verificado em relatórios

internos das Coordenadorias Setoriais Técnica e Geral do PTTS-PAC, dos quais a Auditoria
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teve acesso durante os trabalhos. Neles, observou-se por sua vez, a entrega total de 9.810

unidades  habitacionais  desde 2011,  ano de  partida  do período de  avaliação da  Auditoria.

Trata-se  de  resultado bem mais  positivo  em comparação  ao  registrado  nos  Relatórios  de

Atividades  enviados ao TCESP, evidenciando mais uma vez a existência dos problemas nos

registros dos resultados das metas e indicadores. 

Os registros dos resultados das metas físicas e dos indicadores são de suma

importância  para  a  demonstração  da  evolução  das  ações  e  programas  governamentais

incluídas nos Planos. São importantes para a identificação imediata da situação do programa

governamental de modo a auxiliar na tomada de decisões dos gestores e dar transparência dos

resultados atingidos,  além de autêntica prestação de contas em relação aos compromissos

assumidos. Sendo assim, a Auditoria  recomenda que a ação de registro dos resultados de

metas e indicadores seja realizada de forma a expressar fielmente os resultados obtidos frente

aos planejados. 

Neste mesmo sentido, com o intuito da SEHAB aprofundar a sua atuação com

foco  em  resultados  da  gestão  de  forma  programática  expressa  nos  PPA's  analisados,  a

Auditoria recomenda ainda que as metas e indicadores de resultados sejam revistos, de forma

a  convergir  com os  indicadores  definidos  no  PMHC  e  assim,  se  tornarem exequíveis  e

mensuráveis ao longo do tempo,  permitindo comparações entre épocas  e órgãos distintos.

Desta forma, os resultados operacionais poderão ser melhor mensurados e qualificados em

termos de eficiência, eficácia e efetividade, frente aos compromissos assumidos pelo Órgão

no curto e médio prazos.

3)  a execução dos programas está contribuindo para a diminuição do déficit

habitacional de Campinas?

A grande dificuldade para a resposta mais adequada desta questão advém do

fato das estatísticas (sintetizadas nas tabelas 1 e 2 deste Relatório), que quantificaram o déficit

habitacional quantitativo e qualitativo, elaboradas para o Plano Municipal de Habitação não

terem sido atualizadas desde 2011. 

As referidas estatísticas foram desenvolvidas com base em estudos de várias

fontes e permitiram a apresentação de um quadro bastante rico em informações sobre déficit

habitacional quantitativo e qualitativo no Município de Campinas, conforme demonstrado no

tópico 2 deste Relatório. 
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Para  obter-se  a  situação  atual  do  déficit  habitacional  no  Município  seria

importante  atualizar  as  informações  desenvolvidas  no  PMHC,  o  que  demandaria  novos

estudos.

A única forma de se obter um indicativo do déficit habitacional na atualidade é

comparar o resultado da evolução da entrega de unidades habitacionais de interesse social

com o quantitativo planejado no PMHC. 

Conforme acima citado, verificou-se a entrega de 9.810 unidades habitacionais.

Mantendo o número do déficit  habitacional  quantitativo definido no PMHC da ordem de

65.000 (sessenta e cinco mil domicílios),  conclui-se pelo déficit  atual de 55.190 unidades

habitacionais. Fazendo o desconto de 11.344 unidades habitacionais para a faixa da população

com rendimento de 3 a 5 salários-mínimos, faixa fora dos objetivos expressos nos PPA's, o

déficit seria de 43.846 unidades.

Comparando  somente  o  período  delimitado,  tendo  em  vista  que  o  PMHC

previu-se a produção de 20.000 unidades,  verifica-se um déficit  de entregas da ordem de

10.810 unidades habitacionais de interesse público. Por outra perspectiva, entretanto, pode-se

observar o atingimento de quase 50% do objetivo.

Contudo, ressalta-se que a própria PMC reduziu a expectativa em relação ao

PMHC  ao  planejar  um  quantitativo  bem  inferior,  conforme  dados  levantados  na

documentação  referente  aos  PPA's.  Isto  apresenta  um  indicativo  da  perspectiva  do

Administrador de que o quantitativo definido no PMHC para a  superação do déficit  teria

poucas  possibilidades  de  atingimento,  razão pela  qual  o  fez estimar  um quantitativo bem

inferior.

Mesmo assim, a despeito do contexto de dificuldades de implementação do

programa de produção de habitação de interesse social, verifica-se que, a se manter o atual

ritmo  de  entregas,  haverá  ao  final  do  ano  de  2023,  déficit  de  11.957  domicílios  para  a

população da faixa de 0 a 3 salários-mínimos, não considerando portanto, a faixa de 3 a 5

salários-mínimos.

Resta  ainda  as  demais  necessidades  habitacionais  que,  segundo  o  PMHC,

sintetizadas como déficit habitacional qualitativo, envolvem 47.548 domicílios, para as quais

obteve-se  informações  expressas  em outras  unidades  de  medida,  dificultando  a  avaliação

comparativa.
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5.2. Outros Achados

Neste  tópico  são  resgistrados  fatos/acontecimentos,  denominados  outros

achados, observados durante a execução dos trabalhos de auditoria. Tais achados mereceram

ser destacados em função de serem considerados importantes para o desempenho das ações da

SEHAB.

5.2.1. Divergência da Estrutura Oficial em Relação à Vigente

O  que  se  pôde  observar  nos  trabalhos  de  auditoria  é  que  a  estrutura

organizacional  da  SEHAB,  de  fato  atuante,  diverge  da  estrutura  oficial  e,  segundo  os

entrevistados, está aquém de atender plenamente as demandas. 

A Lei Municipal 10.248/1999, que dispõe sobre a reorganização da estrutura

administrativa  da  Prefeitura  Municipal  de  Campinas,  organiza  a  SEHAB apresentando  o

Gabinete  do(a)  Secretário(a),  um Setor  de  Administração,  as  Coordenadorias  Setoriais  de

Planejamento Físico Habitacional,  de Planjamento Social,  de Habitação Norte,  Sul,  Leste,

Sudeoeste e Noroeste, totalizando 09 (nove) unidades administrativas.

A Secretaria  conta  também  com  o  Fundo  de  Apoio  à  População  de  Sub-

Habitação  Urbana  -  FUNDAP,  criado  a  partir  da  Lei  4.985/1980,  que  possui  grande

importância junto com o Conselho de Habitação como centralizadores de recursos de caráter

permanente visando à sustentabilidade da política habitacional.

Com  o  advento  do  Decreto  Municipal  14.456/2003,  fica  criada  a

Coordenadoria Especial de Habitação Popular – CEHAP passando a ter sob sua sobordinação

as Coordenadorias Setoriais acima mencionadas. 

Atualmente, portanto, conforme a Lei Municipal 10.248/1999 e alterações, a

organização da SEHAB contempla o Gabinete, as Assessorias Financeira e de Assistência

Social, as  Coordenadorias  Técnica  e  Jurídico-Administrativa,  a  CEHAP  com  suas  sete

Coordenadorias Setoriais e o Setor de Administração, totalizando 14 (catorze) unidades. 

Após análise  documental  e  confirmação em entrevista  junto à Assessora da

Pasta, verificou-se que a estrutura organizacional da SEHAB atuante, conta ainda com um

cargo de Assessor Técnico Superior, dois cargos de Assessor Técnico Departamental, um de

Diretor de Departamento, um Coordenador de Projetos Especiais, um de Coordenador Geral

do Programa Técnico de Trabalho Social – PTTS-PAC e um Setor de Expediente.
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Por outro lado, o quadro funcional da Secretaria, conforme constatado nesta

auditoria,  conta  com  44  servidores,  sendo  26  profissionais  do  quadro  efetivo,  18

comissionados, apresentando uma redução aproximada de 15% em relação ao registrado no

PMHC em 2011.

Registre-se que no decorrer dos trabalhos de auditoria foi obtida a informação

de que há um estudo em andamento, de reestruturação da Pasta, inclusive com Minuta de

Projeto de Lei, mas ainda sem perspectiva de ser levado a termo.

Ante  o  exposto,  a  Auditoria  recomenda a  oficialização  da  estrutura

administrativa da SEHAB, mediante emissão de norma que institua a real organização da

Pasta,  visando  a  otimização  das  atividades,  bem  como  cumprindo  com  o  princípio  da

transparência administrativa.

5.2.2. FUNDAP

Com relação a avaliação do Fundo de Apoio à População de Sub-Habitação

Urbana – FUNDAP a Auditoria identificou as duas situações a seguir:

1)  contratação  de  prestador  de  serviços  contábeis  para  a  elaboração  dos

balanços  patrimoniais  e  demais  demonstrações  contábeis  do  Fundo  sem  a  devida

formalização  do  ajuste,  sendo  elaboradas  apenas  as  Notas  de  Empenho  em  favor  do

contratado.  Como  exemplo,  tem-se  a  Nota  de  Empenho  E02097/2014,  no  valor  de

R$7.920,00, emitida em 17/02/2014. 

2) fragilidade dos registros de acompanhamento e controles dos financiamentos

e empréstimos concedidos aos beneficiários de programas habitacionais. 

Em análise, a Auditoria verificou que os empréstimos são concedidos através

de contratos firmados com o financiado, assinados pelo Conselho, cujo acompanhamento se

dá de maneira manual, sendo a documentação mantida em arquivo próprio, através de fichas

individuais  constando  identificação  do  beneficiário,  o  número  do  contrato,  valor  do

empréstimo,  número  de  parcelas  e  as  parcelas  pagas,  com os  respectivos  valores,  o  mês

referente e número da parcela.

O acompanhamento dos empréstimos se dá através de registros estáticos dos

financiamentos, lançados em planilhas, porém, os valores do principal não são atualizados,
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dificultando o controle, e por vezes apresentando resultados incoerentes, como os casos em

que os saldos são negativos sem que os empréstimos tenham sido quitados.

Diante do Exposto a Auditoria recomenda: 

1)  a  regularização  contratual  da  prestação  de  serviços  contábeis  para  o

FUNDAP;

2) o desenvolvimento de mecanismos de controles para o acompanhamento

dos empréstimos, visando apresentar informações relevantes devidamente atualizadas, tanto

para  o  bom  desempenho  dos  trabalhos,  quanto  para  o  atendimento  à  transparência  da

prestação de contas.

5.2.3. Auxílio moradia

A Auditoria  observou,  em  relação  à  concessão  do  auxílio  moradia,  a  não

atualização  dos  cadastros  vinculada  ao  prazo  do  benefício,  qual  seja,  12  (doze)  meses,

podendo  ser  prorrogado  conforme  necessidade,  de  acordo  com  o  artigo  4º  da  Lei  nº

13.197/2007.

Foi relatado em entrevista que o auxílio moradia é pago até que o beneficiário

receba a unidade habitacional, momento em que é dada a baixa no respectivo cadastro, não

havendo  nenhuma  forma  de  acompanhamento  e  avaliação  quanto  a  real  necessidade  de

manutenção dos pagamentos durante o interregno.

Isto  demonstra  uma  fragilidade  no  procedimento,  podendo  acarretar  a

ocorrência das situações indicadas no artigo 8° da Lei 13.197/2007, que autoriza a criação do

Programa Auxílio Moradia, a seguir transcrito:

"Art. 8º - As bolsas do Programa "Auxílio Moradia", em qualquer de

suas  modalidades,  poderão  ser  suspensas  ou  revogadas  a  qualquer

tempo, quando: 

I o beneficiário estiver incluído em qualquer programa de habitação, 

seja da esfera Municipal, Estadual ou Federal; 

II ocorrer modificação nas condições que ensejaram a concessão do  

benefício; 

III o beneficiário conquistar autonomia financeira; 
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IV especificamente no caso do art. 6º, a beneficiária não se envolver

com o seu plano individual de atendimento que visa à conquista da

autonomia  sócio-econômica,  nos  moldes  pactuados  com  a  equipe

técnica de referência; 

V - comprovado o uso indevido”.

A Auditoria recomenda a inserção de rotina visando avaliar periodicamente a

situação cadastral dos beneficiários, dando cumprimento às exigências dos incisos do artigo 8º

da Lei 13.197/2007. A título de sugestão, a Auditoria propõe a averiguação cadastral a cada

doze meses, estipulando que este prazo de avaliação cadastral se vincule à legislação vigente.

5.2.4. CEHAP

Durante os trabalhos de auditoria foi identificada a ocorrência da atuação de

profissionais da COHAB junto à Pasta, auxiliando nas atividades da Coordenadoria Especial

de  Habitação  Popular,  sem  a  devida  formalização,  fato  este  justificado  pela  redução  de

servidores  acima  mencionada  no  subitem  5.2.3.  Segundo  apontado  pelos  servidores

entrevistados,  não  tem  havido  reposição  de  profissionais  que  se  afastam,  seja  por

aposentadoria  ou  por  outras  formas,  o  que  agrava  ainda  mais  as  condições  de  trabalho

relativas a Recursos Humanos.

No caso específico da CEHAP, os servidores da COHAB que lá atuam sem a

devida  formalização,  auxiliam os  trabalhos  das  Coordenadorias  de  Habitação  Sul,  Leste,

Sudoeste e Noroeste em atividades  de fiscalização das ocupações irregulares das regiões do

Município que, por sua vez, acionam a CEHAP quando constatada alguma ocorrência. 

Nesta  área  de  atuação  foi  criado  o  Grupo  de  Controle  e  Contenção  de

Ocupações,  Parcelamentos  Clandestinos  e  Danos  Ambientais  no  Municiío  de  Campinas,

vinculado  à  SEHAB,  cujos  trabalhos  são  coordenados  pelo  responsável  pela  CEHAP

(Conforme Decreto Municipal nº 16.920/2010).

A Auditoria, frente ao exposto, recomenda a regularização dos profissionais da

COHAB  que  estão  atuando  junto  às  Regionais  até  que  a  reestruturação  da  SEHAB  se

concretize. Salientamos que foi informado, em entrevista, que a situação descrita já está sendo

tratada,  visando  a  regularização  através  da  formalização  da  cessão  dos  profissionais  da

COHAB.
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6. CONCLUSÃO

A auditoria realizada buscou explorar o aspecto da avaliação do desempenho

das  ações  programáticas  da  Administração  Pública,  um tema  ainda  pouco  explorado  em

auditorias governamentais.

Não  se  trata  de  assunto  propriamente  recente,  uma  vez  que  desde  a

Constituição de 1988, em seu artigo 74, que trata do sistema de controle Interno nos poderes

públicos, está posta como uma das principais finalidades do Controle Interno a avaliação das

metas e da execução dos programas do governo.

Sendo assim, como melhor explicado na introdução deste Relatório, decidiu-se

avaliar o desempenho das ações programadas pela SEHAB nos PPA's no âmbito da política

habitacional do Município desde 2011.

Os achados da investigação, apresentados no decorrer do trabalho, indicam, de

modo  geral,  que  as  ações  governamentais  programadas  nos  PPA's  não  estão  obtendo  o

resultado esperado sob o ponto de vista da eficiência e eficácia. 

Esta  constatação  se  fortalece  quando  comparamos  os  PPA's  ao  Programa

Municipal de Habitação de Campinas, que apresenta diagnóstico da situação habitacional de

Campinas  e  elabora  proposta  de  programas  de  governo  visando  a  solução  do  déficit

habitacional,  compreendendo  o  período  de  2011  a  2023.  As  distâncias  de  objetivos  e

principalmente, quantitativos e valores estimados entre ambos é bastante nítida.

Não há dúvidas  de que  a  questão orçamentário-financeira  limita  o raio  das

ações da SEHAB, sendo esta uma das razões para os objetivos traçados pela pasta estarem

aquém ao preconizado no PMHC e concentrarem esforços em ações relativas a regularização

fundiária e a impedir ocupações irregulares.

Contudo,  a  auditoria  revelou  questões,  como  os  problemas  técnicos  na

elaboração  e  execução  orçamentária  dos  PPA's  (apontados  no  tópico  4)  e  os  achados

apontados  no  tópico  5  do  Relatório  que  podem ser  sanados  a  partir  de  investimento  no

desenvolvimento institucional e administrativo do órgão, o que não requer grandes aportes de

recursos e que pode trazer ganhos para a eficiência e eficácia do que é possível a SEHAB

realizar,  face a  restrição  financeira  que  o setor  de  habitação de  interesse social  atravessa

atualmente.
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Neste sentido, as constatações de auditoria geraram recomendações tais como:

reestruturação  da  SEHAB,  capacitação  dos  servidores,  aperfeiçoamento  do  planejamento

proposto nos PPA's,  registros e mensuração dos resultados alcançados.

Campinas, 30 de junho de 2016.

Matrícula Nº 108.878-5 Matrícula Nº 63.116-7
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ANEXO I

ANÁLISE DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOS PROGRAMAS DOS PPAs DA SEHAB

PPA 2010-2013
Programa Desenvolvimento Habitacional
Ação Produtos Unidade de Medida da

Meta Física

Produção de Unidades Habitacionais (481)

Unidades  Habitacionais

Produzidas;  Quant.

Terras  Adquiridas;

Unidades  Produzidas;

Prestação  de  Serviços

Técnicos

Percentual; Unidade e

M²

Procedimentos de Regularização Fundiária

(482)

Procedimentos  e

Intervenções  para

Regularização  Fundiária

Executadas; 

Percentual

Concessão de Auxílio Moradia (484) Auxílios  Concedidos;

Cadastros realizados

Unidade

Concessão de Empréstimos/financiamentos

(485)

Famílias  atendidas  (?);

Cadastros realizados

Unidade

Procedimentos  para  regularização

Urbanística  e  Fundiária  de  Núcleos  de

Ocupações  e  Loteamentos  Irregulares

(486)

Núcleos  Atendidos;

Projetos  Habitacionais,

Infraestrutura e Obras de

Execução;  Unidades

Atendidas; 

Unidade
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PPA 2014-2017
Desenvolvimento Habitacional
Ação Produto Unidade  de  Medida  da

Meta Física

Aquisição de Sede/imóvel Próprio (368) Imóvel Adquirido Unidade

Controle,  Fiscalização  e  Monitoramento  dos
Núcleos  e  Áreas  Para  Coibir  Ocupações  e
Adensamentos Irregulares  (369) 

Controles Realizados Unidade

Concessão de Auxílio Moradia Emergencial (370) Auxílios Concedidos Unidade

Regularização Fundiária dos Núcleos Residenciais
(371)

Núcleos Regularizados Unidade

Produção de Unidades Habitacionais (372) Unidades Produzidas Unidade

Execução de Projeto de Trabalho Técnico Social
(PTTS)  no  Âmbito  dos  Empreendimentos
Habitacionais do Pmcmv (373)

Projetos Executados Unidade

Projeto de Prod Un. Hab. e Metas Complementares
-Pac-fnhis - Guaraçaí/gleba B (379)

Projeto Concluído Percentual

Urbanização de Assentamentos Precários e Obras
Complementares/intervenções  Favelas/saneamento
Integrado - Pac Santa Lúcia (380)

Projeto Concluído Percentual

Obras de Recuperação dos Núcleos de Ocupação
Em Processo de Regularização Fundiária (396)

Núcleos Recuperados Unidade

Concessão de Empréstimo/financiamento (397) Empréstimos Concedidos Unidade

Concessão  de  Subsídios  Para  Auxílio  Moradia
(398) 

Subsídios Concedidos Unidade

Aquisição  de  Glebas  Para  Produção  de  Lotes
Urbanizados/Unidades Habitacionais (400) 

Gleba Adquirida Unidade

Pagamento  de  Indenizações  nas  Remoções  de
Núcleos Indicados Para Desocupação Total (401)

Indenizações Pagas Unidade

Produção  de  Unidades  Habitacionais  ou  Lotes
Urbanizados (405) 

Unidades  Habitacionais  ou
Lotes Urbaniz. Produzidos

Unidade

Obras  de  Recuperação  de  Áreas  Degradadas  em
Áreas de Regularização ou Para Infraestrutura Em
Glebas (406)

Obras Realizadas Unidade

Aquisição  de Áreas  para  Formação de Banco de
Terras (407) 

Glebas Adquiridas Unidade
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Contenção e Prevenção de Enchentes

Ação Produto Unidade  de  Medida  da  Meta
Física

Recuper.  Const.  Obras

Macrodrenagem  e  Obras

Complem.  Inclusive  Pac

Taubaté  e  Pac  Santa  Lúcia

(178)

Pontos  de  Enchente

Eliminados

Unidade

Desenvolvimento Urbano 

Ação Produto Unidade  de  Medida  da  Meta
Física

Urbaniz.  Ribeirão  Anhumas

Através do Pac (179)

Urbanização  do  Ribeirão

Anhumas

Percentual

Obras de Infra. Urb. Entorno

de VCP Através do Pac (194)

Conclusão  de  Obras  de

Infraestrutura

Percentual

Urbaniz.  Assent.  Precários  e

Obras

Complem./intervenções  em

Favelas/San.  Integrado  -  Pac

Quilombo (195)

Conclusão  de  Urbanização  e

Obras Complementares

Percentual
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Cálculos da eficiência prevista em relação ao PPA e a LOA, da eficiência realizada em relação
à LOA, da eficiência geral em relação a  LOA e da eficácia em relação ao PPA e a LOA47.

Eficiência: refere-se  à  relação  entre  os  resultados  obtidos  e  os  recursos  orçamentários
empregados na execução da ação ou programa governamental48.

Eficácia: refere-se ao percentual de cumprimento de uma meta planejada49.

CLASSIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA50

0 a 0,30 Ineficiente

0,31 a 0,50 Pouco Eficiente

0,51 a 0,80 Moderadamente Eficiente

0,81 a 1,20 Eficiente

1,21 Muito Eficiente

CLASSIFICAÇÃO DA EFICÁCIA51

0 a 0,30 Ineficaz

0,31 a 0,50 Pouco Eficaz

0,51 a 0,80 Moderadamente Eficaz

0,81 a 1,20 Eficaz

1,21 acima Muito Eficaz

47 A metodologia utilizada se refre ao “Método desenvolvido pela IPEAD – Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas Administrativas e Contábeis de Minas Gerais,” citado por BOTELHO, Milton Mendes. Manual
Prático de Controle Interno na Administração Pública Municipal. Curitiba, Juruá Editora, 2014, pág. 36.

48 BOTELHO,  Milton  Mendes.  Manual  Prático  de  Controle  Interno  na  Administração  Pública  Municipal.
Curitiba, Juruá Editora, 2014, pág. 36.

49 IDEM, pág. 37.
50 IDEM, pág. 37.
51 IDEM, pág. 38.
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