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Aos que contribuem para diminuir as desigualdades sociais. 

 



 
 

 

 

 

Figura 1: 
Homem no Lixão em Carpina – PE  

 
Fonte: Fotografia tirada em Abril 2008. Arquivo do autor. 

 

 

 

“Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
O bicho, meu Deus, era um homem.”1  

Manuel Bandeira  

                                                 
1 BANDEIRA, Manuel. Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1947. Estrela da Vida Inteira. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1993. 20. ed. Disponível em: 
<http://recantodasletras.uol.com.br/poesias/768934>. Acesso em 18 Jun 2008. 
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RESUMO 
 

O trabalho analisa sob a perspectiva do controle externo, a gestão do Projeto de 

Combate à Pobreza Rural (PCPR) no Estado de Pernambuco que financia 

subprojetos de desenvolvimento humano para acesso a bens e serviços sociais para 

o fortalecimento do capital social, de infra-estrutura com ações necessárias ao 

desenvolvimento local, de apoio à produção e projetos produtivos. Trata-se da 

análise, sob a óptica do controle externo dos recursos públicos, acerca da eficácia 

das ações propostas pelo Prorural como órgão promotor de convênios celebrados 

com associações comunitárias rurais. Traz reflexões no que diz respeito ao 

financiamento do Banco Mundial, a partir de autores como Amartya Sen que trata da 

questão da pobreza e das desigualdades sociais, George Tsebelis para evidenciar o 

ambiente institucional das associações comunitárias como uma resposta otimizada 

da ação dos indivíduos, Ahmad Saeed Khan e Lucia Maria Ramos Silva, que 

salientam os avanços no capital social das comunidades beneficiadas pelo PCPR, 

em que a realidade do Estado de Pernambuco foi levantada nesta pesquisa, bem 

como a Fundação Economia de Campinas que tratou do funcionamento e dos 

resultados da primeira fase do PCPR II em Pernambuco. Para a realização deste 

trabalho, foi feita uma pesquisa documental, visitas de campo e entrevistas com os 

principais atores diretamente envolvidos com o Programa/Projeto. Esta experiência 

tem como principal objetivo levar à reflexão os gestores e a sociedade acerca da 

importância do PCPR enquanto política pública no enfrentamento da pobreza. Traz 

sugestões de ações estratégicas de controle que permitam a execução plena dos 

subprojetos e o atingimento dos objetivos propostos pelo PCPR. 

 
Palavras-chave: Pobreza Rural, Controle das Políticas Públicas, Cumprimento de 

Metas, Atingimento de Objetivos 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 
This present work analyses under an external control perspective, the management 

of the Rural Poverty Reduction Project (PCPR) in the State of Pernambuco that 

finances subprojects of human development for access to goods and social work with 

social funds strengthening of infrastructure with necessary actions to the local 

development and support to productive projects. The study analyses, under the view 

of the external control of the public resources, the efficiency of the proposed actions 

by the Prorural as the promoting organ of the agreement with the rural community 

associations. It also brings reflections concerning the achievement of the proposed 

objectives by the financing of the World Bank based on authors such as Amartya Sen 

who deals with the questions of social  poverty and inequality, to focus on the 

objective of the PCPR in the confrontation of the them, George Tsebelis proves the 

institutional environment of the community association as an optimized response to 

the action of the individuals, Ahamd Saeed Khan and Lucia Maria Ramos Silva, who 

points out the advances in the social funds of the beneficiary communities through 

PCPR in which the reality of the State of Pernambuco has been brought to this 

research, as well as the Economy Foundation of Campinas which has dealt with the 

performance and the results of the first phase of the PCPR II. A documental 

research, visits to field and interview with the main actors directly involved have been 

done for the accomplishment of the program. The main objective of this experience is 

to bring the reflection of the managers and the society of the importance to the 

PCPR, while public politics in the confrontation to the poverty and also bring 

suggestions to control strategic actions which allow the full performance of the 

subprojects and the achievement of the objectives of PCPR.  

 

Key-words:  Rural poverty, Control of Public Politics, Aims Accomplishments, 

Achievement of Objectives.   
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INTRODUÇÃO 

 O objetivo deste trabalho é analisar os resultados do empréstimo internacional 

oriundo do Banco Mundial denominado Projeto de Combate à Pobreza Rural no 

Estado de Pernambuco, que é um programa de governo voltado para o 

desenvolvimento local e, principalmente, para a redução da pobreza no meio rural. A 

análise percorrerá aspectos do PCPR I que foi implementado no período de 1997 a 

2001, e está concentrada também na continuidade do programa/projeto, o PCPR II, 

em sua primeira fase de 2002 a 2006, além de abordar o início da segunda fase 

(2007 e 2008) que terá a vigência no período de 2007 a 2010.   

 Esta pesquisa tem sua origem a partir de constatações empíricas do autor, 

verificadas em diligências realizadas na zona rural, em auditorias, pelo Tribunal de 

Contas de Pernambuco. Será feita numa análise cronológica desde o exercício de 

1999 até o início de 2008, provocada pela inquietação quanto ao real valor do 

dinheiro empregado para a redução da miséria em que vive o homem do campo, 

notadamente, no que diz respeito a empréstimos internacionais, liberados a fundo 

perdido, e pela visualização de uma estrutura insuficiente/deficiente de gestão e 

fiscalização do órgão repassador.  

Figura 2: 
Casa de Taipa. Moradia de família rural.  
 

 

Fonte: Arquivo do autor 
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 Será apresentada uma série dessas constatações, a partir das quais se 

acredita poder contribuir com a melhoria do desempenho do Projeto de Combate à 

Pobreza Rural – PCPR, com vistas a que seja mais efetivo, eficiente e eficaz3 

enquanto proposta de contribuição para a inclusão social, mitigação da pobreza do 

homem do campo e na busca de uma sociedade mais justa através da inserção de 

políticas públicas em uma região castigada pela desigualdade, a escassez de 

recursos e a injustiça social.  

 Programas assistencialistas, projetos de desenvolvimento rural e de combate à 

pobreza têm sido implementados pelos Governos, com impactos diferenciados, 

sucessos localizados e modestos resultados gerais. O Projeto de Combate à 

Pobreza Rural II é a continuação do PCPR I, executado no período de 1997 a 2001. 

“A proposta do PCPR II é introduzir inovações e aperfeiçoamentos decorrentes do 

aprendizado da experiência, procurando elevar a sua eficácia na redução da 

pobreza.” (MANUAL DE OPERAÇÕES DO PCPR II, 2001). 

 
 Figura 3:  

Trabalhadores rurais em plantação de banana na 
região da Zona da Mata Sul em Pernambuco 
 

 
Fonte: Arquivo do Autor 

                                                 
3 Adiante abordaremos os conceitos de efetividade, eficiência, eficácia e economicidade. 
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 Seguindo essa intenção, tornar as metas ou os objetos conveniados, viáveis do 

ponto de vista físico e financeiro, obedecendo às normas e os preceitos legais para 

a execução dos subprojetos, e por fim atingir os objetivos propostos no acordo de 

empréstimo com a redução da pobreza rural é o principal foco desta discussão.  

 A proposta deste trabalho é, diante dessas constatações, através de um olhar 

externo4, estudar metodologicamente o PCPR II no Estado de Pernambuco, analisar 

o cumprimento dos seus objetivos, ações e o seu papel na redução da pobreza rural 

ancorado em um aporte pecuniário significativo. 

Neste sentido, a pobreza não pode ser definida apenas como falta de 

dinheiro, necessita também ser analisada dentro de aspectos históricos, geográficos 

e antropológicos. Fausto (2006) faz uma análise do Brasil desde seu descobrimento 

até a Nova República e salienta que problemas como a economia, a segurança 

pública, a redução da pobreza e o desemprego, são difíceis de resolver e dependem 

de conjunturas favoráveis e de uma ação tanto do Estado quanto da sociedade civil. 

Para Amartya Sen, a pobreza é a privação de capacidades básicas e não 

pode estar baseada apenas em poder de compra e na satisfação de necessidades 

básicas. (SEN, 2002).  

 Hernández (2001) analisa que a pobreza tem uma longa história, na qual uns 

pobres herdam os problemas e a pobreza dos outros. São produto do “custo social” 

das transformações econômicas, políticas, sociais e culturais em que vive uma 

sociedade em sua trajetória histórica. 

Para o Banco Mundial (BIRD), considera-se pobre aquele indivíduo que fica 

abaixo de certo nível de renda ou é privado de certo nível de consumo. Para o 

Banco, essa privação pode ser minimizada a partir de políticas públicas de inclusão 

e sustentabilidade. 

Lima e Leite (2001) sintetizam a pobreza sob oito premissas que a definem: é 

um fenômeno histórico e tem caráter político; o indicador renda não é suficiente para 

definir pobreza; deve-se levar em conta a renda familiar e não a renda individual; 

                                                 
4 Com relação ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas, dizemos, empiricamente, que 
funciona “como um jogo de xadrez em que o enxadrista está muito concentrado com a sua jogada, 
mas de fora do jogo se tem a visão privilegiada do todo”. 
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não se pode resumir a pobreza como a insuficiência material; a deficiência 

educacional tem forte influência na determinação da pobreza; a ausência de 

necessidades básicas como alimentação, moradia, segurança, deslocamento, 

prevenção de morte precoce; e ainda de aspectos mais complexos como a 

participação política, a auto-estima, educação e cidadania. Em suma define-se 

pobreza como: 

A precariedade histórica de inserção de pessoas em um ou 
mais circuitos da vida em sociedade: produção, consumo, 
acesso, fruição de bens públicos, cidadania, entre outros. A 
pobreza carrega consigo uma variedade de manifestações, 
sendo portanto, um fenômeno heterogêneo e complexo. (LIMA 
e LEITE (2001, p.65) 

 

Figura 4:  
Banheiro utilizado pelas famílias rurais na Região do 
Agreste 

 
Fonte: Arquivo do autor 

 

No Brasil, é notória a desproporcionalidade regional entre ricos e pobres. 

Através do quadro 1, a seguir, vê-se que a região Nordeste concentra 63% dos 

pobres do Brasil e sem condições mínimas de dignidade humana. 
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Quadro 1:   
Percentuais de pobreza das regiões brasileiras 
 

 Região 
 
 

% da 
população 
nacional 
 

% do PIB 
nacional 
 
 

% da 
disponibilida
de hídrica 
nacional 
 

% da 
população 
com 
acesso à 
água 
encanada 

% da 
população 
com 
acesso à 
rede de 
esgoto 

Taxa de 
pobreza 
 
 

% de 
pobres 
do 
país 
 

Número de 
pobres por 
Região 
 

Nordeste 28% 13% 3% 65% 23% 48% 63%   21.873.522 

Norte 8% 5% 72% 47% 9% 30% 6% 2.245.941 
Centro-
Oeste 7% 7% 13% 73% 33% 17% 5% 1.748.517 

Sudeste 13% 59% 6% 88% 72% 9% 18% 6.182.081 

Sul 15% 16% 6% 79% 28% 12% 8% 2.827.289 
Fonte: IBGE/PNAD, 1996-20015 

 

A discussão acerca das desigualdades regionais parece ser necessária e 

carece de uma reflexão quanto à necessidade de aceitação de financiamento 

internacional como medida mitigadora dessas desigualdades, principalmente no que 

se refere ao atingimento dos objetivos propostos.  

O gráfico a seguir, mostra de que forma as condições de pobreza e as 

desigualdades sociais são evidentes no Brasil e como a zona rural nordestina está 

na pior condição em relação às outras regiões. 

Gráfico 1: Condições de pobreza e desigualdade regionais no Brasil 

 
                                                 
5 Disponível em: <http://www.obancomundial.org/index.php/content/view_folder/1689.html>. Acesso 
em 23 Jun 2006. 
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Vários são os estudos e explicações sobre as desigualdades regionais. Azzoni 

(2002) diz que essa diferença de diagnósticos reflete-se na importante questão de 

recomendação de políticas, sendo necessária a inserção de políticas setoriais como, 

por exemplo, investimentos que propiciem mais educação e em infra-estrutura 

pública para as regiões mais pobres. 

Hernández (2001) afirma que o círculo da pobreza só pode ser rompido se 

aplicada uma racionalidade que transcenda a lógica do sistema neoliberal, tratando-

a como uma enfermidade. Para tanto, diz o autor, não basta ajudar os pobres 

transformando-os em trabalhadores temporários ou semiqualificados. Os pobres 

precisam de uma grande oportunidade, uma possibilidade histórica que signifiquem 

um aumento simultâneo de seus bens materiais e culturais, de maneira que lhes 

permitam o avanço definitivo no processo de modernização da sociedade. 

Figura 5:  
Flagrante da miséria na Zona Rural da Mata Norte – 
PE 

 

Fonte: Arquivo do autor 

 Os PCPRs foram criados para “apoiar as comunidades rurais pobres 

organizadas para que possam superar a pobreza”6. A despeito dessa afirmação, se 

analisarmos que eles são geridos por Entidades com a estrutura própria de um 

órgão público com autonomia suficiente, de acordo com Hall & Taylor (2003), e 

                                                 
6 Disponível em: <http://www.bancomundial.org.br/index.php/content/view_projeto/495.html>. Acesso 
em: 22 Mar 2007. 
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dentro da perspectiva da escolha racional, uma instituição é intencionalmente criada 

com o objetivo de obter os seus efeitos, ou seja, seus atores tendem a se comportar 

de modo a maximizar as suas preferências. Observou-se, com os trabalhos de 

campo desenvolvidos nesta pesquisa, em alguns casos mais remotos havia uma 

tendência em tirar proveito próprio, tendência essa, que foi reprimida através de 

mecanismos de controle propostos pelo TCE/PE. 

 Para Tsebelis, embora não esteja preocupada com os indivíduos, pode-se 

assumir que a “ação individual é uma adaptação ótima a um ambiente institucional e 

se sustenta que a interação entre os indivíduos é uma resposta otimizada na relação 

recíproca entre ambos.” (TSEBELIS, 1998, p. 51). Para esse autor, o 

comportamento dos atores é determinado pelas instituições, e produzem resultados 

políticos e sociais, ou seja, pode-se introduzir o princípio da coletividade, do 

cooperativismo e do associativismo em prol das melhorias individuais. 

 No âmbito da discussão de aplicação de investimentos na redução da 

pobreza e auto-sustentabilidade, Putnam (1996) ressalta que o capital social 

contribui para o aumento da eficiência da sociedade e facilita a cooperação 

espontânea, ou seja, a confiança, normas e cadeias de relações sociais constituem-

se em bens públicos e não é propriedade de nenhum dos agentes que se 

beneficiam. O coletivo se sobressai ao individualismo. 

Não podemos falar em justiça e em desenvolvimento sem nos referirmos à 

reparação das desigualdades passadas e presentes (Sen apud Sachs, 2004). Deve 

estar implícito ao desenvolvimento, além da modernidade inclusiva, o princípio de 

desenvolvimento sustentável7, não comumente restrito ao meio ambiente. 

Ancorados em Sachs (2004), a seguir delimitaremos as seis dimensões de 

sustentabilidade, propostas por Bezerra & Bursztyn (2000)8. Pretendemos com isto 

fazer de forma mais concisa a conexão com os princípios do PCPR: 

                                                 
7 O conceito de desenvolvimento sustentável foi adotado inicialmente em 1987 no Relatório 
Brundtland, também conhecido como Nosso Futuro Comum, elaborado pela Comissão Mundial sobre 
o Meio Ambiente e Desenvolvimento – CMMAD, e vem sendo discutido desde então por vários 
autores. 
8 Bezerra & Bursztyn (2000) delinearam seis dimensões de sustentabilidade. Ignacy Sachs (2004) 
também abordou o tema. 
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1.  “sustentabilidade social – ancorada no princípio da equidade, na distribuição 

de renda e de bens, no princípio da igualdade de direitos à dignidade humana 

e no princípio da solidariedade dos laços sociais”9. Sob a perspectiva da 

melhoria da qualidade de vida do homem do campo, acreditamos que os 

recursos despendidos pelo PCPR, por sua capilaridade, buscam diminuir as 

diferenças de lugares problemáticos de Pernambuco; 

 
Figura 6:   
Trabalhadora rural no Sertão – PE 

 

Fonte: Arquivo do autor 

 

1. “sustentabilidade ecológica – ancorada no princípio da solidariedade com o 

planeta e suas riquezas e com a biosfera que o envolve”10.  O PCPR procura, 

ainda de forma tímida, sob a supervisão dos entes estatais responsáveis pela 

fiscalização, seguir a legislação pertinente à causa ambiental; 

3. “sustentabilidade econômica – avaliada a partir da sustentabilidade social 

propiciada pela organização da vida material”11. Ancoradas pelo lastro do 

recurso internacional do Banco Mundial, o PCPR, as comunidades 

beneficiadas poderão, não apenas na questão da infraestrutura, mas também 

ter uma continuidade com projetos produtivos; 

                                                 
9 BEZERRA & BURSZTYN, 2000, p. 44. 
10 Ibid. 
11 BEZERRA & BURSZTYN, 2000, p. 44. 
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4. “sustentabilidade espacial – norteada pelo alcance de uma equanimidade nas 

relações interregionais e na distribuição populacional entre o rural/urbano e o 

urbano”12. Diante da desigualdade territorial, latente entre a capital e a zona 

rural, procura-se dar uma nova perspectiva de vida que evite as migrações e 

também minorar a pobreza localizada; 

5.  “sustentabilidade político-institucional – que representa um pré-requisito para 

a continuidade de qualquer curso de ação em longo prazo”13. Diante do 

princípio da governança democrática, as comunidades organizadas deverão 

estar fortes para dar início e continuidade às ações implementadas. Sem 

olvidar das influências político-partidárias, a qual chamamos variável 

marginal14, entranhada na sociedade; 

6. “sustentabilidade cultural – modulada pelo respeito à afirmação do local, do 

regional e do nacional, no contexto da padronização imposta pela 

globalização”15. Não menos importante que as outras, é uma variável 

intangível. Deu-se com os projetos “quilombola” e “etnias”, promovidos pelo 

Prorural/Renascer com verbas do PCPR, o destaque e a importância àquelas 

comunidades no sentido de preservar patrimônios imateriais esquecidos.  

Nesta direção, Khan & Silva (2005) salientam que os recursos aplicados pelo 

PCPR contribuíram para significativos avanços no capital social intangível e tangível 

das associações beneficiadas pelos financiamentos do PCPR. Porém não se pode 

deixar de salientar a possibilidade iminente da utilização de recursos para fins 

pessoais. Para Bobbio (2000) existem três formas de poder: o poder econômico, o 

ideológico e o político. Para ele, o poder político, 

é o poder coativo no sentido mais estrito da palavra [...] Todas 
as três formas de poder instituem e mantêm uma sociedade de 
desiguais, isto é, dividida entre ricos e pobres, [...], entre fortes 
e fracos, [...], entre superiores e inferiores. (BOBBIO, 2000, 
p.163) 

                                                 
12 Ibid.  
13 Ibid. 
14 Chamamos de variável marginal a ingerência política, as influências locais, e as formas de poder 
paralelas às instituições formais. Sabe-se que ela existe, em todas as escalas, porém é difícil a sua 
mensuração. Trataremos de abordá-la, nesta pesquisa, de maneira imparcial. 
15 BEZERRA & BURSZTYN, 2000, p. 44. 
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A agenda 21 ao abordar a questão da pobreza ressalta que:  

A erradicação da pobreza e da fome, maior eqüidade na 
distribuição da renda e desenvolvimento de recursos humanos: 
esses desafios continuam sendo consideráveis em toda parte. 
O combate à pobreza é uma responsabilidade conjunta de 
todos os países. (AGENDA 21, 1992, cap. 3). 

 Projetos de financiamento para o Nordeste, oriundos de Organismos 

Internacionais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco 

Mundial (BIRD) tornam-se relevantes para o desenvolvimento dessa região devido a 

limitações orçamentárias, e somam U$ 2,360,850,000.00 (dois bilhões, trezentos e 

sessenta milhões, oitocentos e cinqüenta mil dólares americanos) entre 1970 e 

200416.  

 A discussão sobre capital social, sustentabilidade e mecanismos de escolha 

racional, pode parecer antinômica, mas ao recorrermos a North (1993), verificamos 

que, para o autor, a principal função das instituições na sociedade é reduzir a 

incerteza da interação humana estabelecendo uma estrutura estável. As instituições 

são compostas de pessoas, regras, leis, e contratos entre indivíduos, e estão 

sempre evoluindo e alterando as escolhas ao nosso alcance, porém não se 

consegue palpá-las, são intangíveis. 

 Nesse sentido, é importante salientar os mecanismos de controle e 

accountability, quem exerce, como faz e o objeto sobre o qual exercem. Para Pó & 

Abrúcio (2006) controle e accountability devem ser baseados na interação entre os 

diversos atores, os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, incluindo-se 

necessariamente a sociedade civil em um contexto de regulação. 

Para Stoner & Freeman (1995), o controle é necessário para poder monitorar 

o progresso e corrigir erros. Meirelles (2007) diz que o controle interno é todo aquele 

controle realizado pela atividade controlada no âmbito da própria administração. 

Cada empresa ou órgão público deve ter seus próprios mecanismos de controle 

interno, além de serem submetidos a auditorias externas. 

                                                 
16 Disponível em: <http://www.esplar.org.br/noticias/2004/dezembro/09.htm> Acesso em: 19 Jun 
2006. 
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Seguindo os princípios de controle interno propostos por Peter e Machado 

(2003, p.25), dentro da perspectiva dos procedimentos do Prorural enquanto 

entidade administrativa, esses representam o conjunto de regras, diretrizes e 

sistemas, que visam ao atendimento de objetivos específicos, ou seja, controle 

interno é um conjunto de diretrizes a serem tomadas pela administração da 

empresa, no tocante ao seu adequado funcionamento, com a separação de 

atribuições específicas para cada funcionário, a fim de se evitar possíveis erros ou 

fraudes. 

 
- Relação custo/benefício: consiste na minimização da 
probabilidade de falhas/desvios quanto ao atendimento dos 
objetivos e metas. [...] 
- Qualificação adequada, treinamento e rodízio de 
funcionários: a eficácia dos controles internos está 
diretamente relacionada com a competência e integridade do 
pessoal. [...] 
- Delegação de poderes e determinação de 
responsabilidades: visam assegurar maior rapidez e 
objetividade às decisões, fazendo-se necessário um 
regimento/estatuto e organograma adequado, onde a definição 
de autoridade e conseqüentes responsabilidades sejam claras 
e satisfaçam plenamente às necessidades da organização; e 
manuais de rotinas/procedimentos claramente determinados, 
que considerem as funções de todos os setores do 
órgão/entidade; 
- Segregação de funções: a estrutura de um controle interno 
deve prever a separação entre as funções de autorização ou 
aprovação de operações e a execução, controle e 
contabilização das mesmas [...] 
- Instruções devidamente formalizadas: para atingir um grau 
de segurança adequado é indispensável que as ações, 
procedimentos e instruções sejam disciplinados e formalizados 
através de instrumentos eficazes [...] 
- Controles sobre as transações: é imprescindível 
estabelecer o acompanhamento dos fatos contábeis, 
financeiros e operacionais, objetivando que sejam efetuados 
mediante atos legítimos, relacionados com a finalidade do 
órgão/entidade e autorizados por quem de direito; 
- Aderência às diretrizes e normas legais: é necessária a 
existência, no órgão/entidade, de sistemas estabelecidos para 
determinar e assegurar a observância das diretrizes, planos, 
normas, leis, regulamentos e procedimentos administrativos 
internos. (PETER e MACHADO, 2003, p.25) 
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Quanto às definições de controle, Albêlo (2007) comenta que: “convergem 

invariavelmente para a enunciação de que controle é o processo destinado a 

assegurar que as ações estão sendo executadas de acordo com o planejado, 

visando a atingir objetivos predeterminados.” 

É com ações de controle, seja este interno e/ou externo, que se podem 

reduzir os riscos de fraudes. 

Faccioni (2006), diz que: “a descoberta das fraudes é efetuada, em 51% dos 

casos, pelo controle interno do setor.” O gráfico a seguir mostra como a insuficiência 

no controle interno estatal pode influenciar no aumento das fraudes: 

GRÁFICO 2: 

A ORIGEM DAS FRAUDES
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Fonte: FACCIONI, Victor José. ATRICON. A sociedade e o controle externo. I 
Fórum do Promoex. Belo Horizonte, 2006. Disponível em 
<http://www.atricon.org.br/palestras.htm> Acesso em: 05 Jun 2008. 

 

A finalidade do controle, segundo Mileski (2003, p.146) leva a Administração 

Pública a manter seus atos dentro dos parâmetros de legalidade, além de verificar a 

eficiência e a eficácia. A ação controlada pressupõe ao agente, dentro daqueles 

princípios citados anteriormente, constantes na Carta Magna, a verificação da boa 

conduta e consequentemente a satisfação da sociedade. 

Má conduta 

Supressão dos Controles pelos Dirigentes

Particularidades da Atividade Estatal
Insuficiência do Sistema   
de Controle Interno Estatal
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O Relatório de Consultoria Técnica de Funcionamento e Resultados 

Imediatos elaborado pela Fecamp17, empresa contratada pelo Prorural para realizar 

uma avaliação do Programa, diz que: 

O Programa tem regras de funcionamento, bem definidas e 
consistentes com os objetivos de descentralização das 
decisões, difusão das informações e transparência nas 
decisões. O respeito às regras tem sido uma característica da 
gestão do Programa; essas vêm sendo aplicadas com rigidez e 
têm de fato servido como balizadora do comportamento e 
definição das estratégias dos demais agentes envolvidos. 
(FECAMP, 2004, p.152). 

 

Em contraposição ao estudo realizado por aquela consultoria, esta pesquisa 

também pretende demonstrar como as deficiências existentes nas Entidades 

Executoras, ou seja, as associações comunitárias, foram geradas a partir das 

insuficiências de estruturas organizacionais com o mínimo de elementos técnico-

administrativos por parte do Prorural, que lhes dessem a capacidade para gerir as 

suas necessidades, dentro do formato de desenvolvimento sustentável, de forma a 

elencar as prioridades, definindo as metas e planos de ação e que ofereçam as 

condições básicas para gerenciar recursos e garantir eficiência na execução e 

implementação dos projetos. Tudo isto constatado a partir das análises documentais 

mais evidentes dos convênios e das observações levantadas na pesquisa de campo, 

sistematicamente conforme se segue:  

- No desenvolvimento de estudos das prioridades, discussões internas e 

externas acerca de projetos, contratação e relação com consultorias para 

elaboração e acompanhamento desses projetos, que são pagos, mas que 

possuem uma análise insipiente, a partir do momento em que 

constantemente há a necessidade de acréscimos, através de termos 

aditivos; 

- No gerenciamento da execução administrativa e financeira de forma a 

garantir através de planejamentos e cronogramas de desembolso, a 

execução de todas as etapas do empreendimento;  

                                                 
17 FECAMP – Fundação Economia de Campinas é uma empresa de consultoria contratada pelo órgão 
gestor para avaliar o funcionamento e os resultados imediatos do PCPR II. 
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- No acompanhamento operacional, para garantir a compatibilidade técnica 

entre projeto e execução, ou seja, que os materiais, os equipamentos e os 

serviços alocados, conforme cada caso, de fato, correspondam técnica e 

quantitativamente com aqueles pelos quais foram pagos, bem como a 

execução em conformidade com o projeto e dentro dos limites normativos, 

evitando instabilidades e reduções significativas na vida útil dos objetos. 

 Políticas de desenvolvimento e diminuição da pobreza com a inserção de 

processos continuados e gradativos de associativismo e cooperativismo que tenham 

início, meio e que depois possam tornar as comunidades auto-sustentáveis, são 

válidas quando respeitadas as regras de conduta de cada ente envolvido.  

 É nesse sentido que buscamos os princípios da justiça social e equidade 

segundo Rawls (2002), que uma sociedade bem-ordenada não é aquela planejada 

apenas para promover o bem dos seus membros, mas também quando está 

regulada por uma concepção pública de justiça.  

Inseridos num contexto de cooperativismo e em referência a teoria da justiça 

de Rawls, segundo a qual os membros de uma sociedade comprometida com a 

cooperação social devem definir as próprias normas básicas para determinar a 

divisão de benefícios sociais: 

Num caso, pensamos numa sociedade bem-ordenada como 
sendo um sistema de cooperação para a vantagem recíproca 
regulada por princípios que as pessoas escolheriam numa 
situação inicial que é equitativa; no outro, como sendo a 
administração eficiente dos recursos sociais para maximizar a 
satisfação do sistema de desejos construído pelo observador 
imparcial [...] (Rawls, 2002, p. 36). 

 

 É de acordo com essa observação imparcial, do ponto de vista do Tribunal de 

Contas, como agente de controle externo dos recursos públicos, que este estudo 

enseja dar uma perspectiva diferenciada de forma a contribuir para maior eficácia do 

PCPR.   

 A visão global do Banco Mundial como instrumento financiador de programas 

estruturadores, de produção e desenvolvimento humano é fundamental para a 

discussão. Inserido nesse contexto o PCPR II, estruturado para ser implantado no 

período de quatro anos (2001-2004), foi concebido em conjunto com o Governo do 
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Estado de Pernambuco como a continuação do PCPR I, e do PAPP – Programa de 

Apoio ao Pequeno Produtor Rural reformulado, e, neste sentido, foram sendo 

introduzidos, empiricamente, inovações e aperfeiçoamentos na tentativa de 

minimizar os problemas com a realização dos convênios quanto ao cumprimento das 

metas. 

 O prazo do PCPR II precisou ser dilatado da previsão inicial, ficando então 

dividido em duas fases: a primeira fase (2002-2006) foi implementada pelo Projeto 

Renascer, nome dado por uma questão estratégica de gestão governamental à 

Unidade Técnica do Prorural, pois o PCPR I houvera sido captado pela oposição ao 

grupo político partidário da época. Da mesma forma, a segunda (2007-2010) gerida 

pelo grupo político anterior, quando volta a se chamar Unitec Prorural – Unidade 

Técnica do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural. 

 Para que se possam analisar os resultados do Projeto de Combate à Pobreza 

Rural em Pernambuco enquanto política pública, o estudo partirá dos seguintes 

questionamentos: o PCPR tem atingido os objetivos que se propõe? Ou seja, tem 

reduzido a pobreza rural e melhorado as condições de vida das famílias que vivem 

na zona rural do interior do Estado? Em que medida isso tem ocorrido e como? 

 Neste sentido, faz-se necessário elucidar alguns conceitos, os quais serão 

feitas referências no decorrer deste trabalho: 

 

Economicidade  
Dimensão do desempenho de uma entidade pública ou 
privada, relativa à minimização dos custos dos recursos 
utilizados na consecução de uma atividade, sem 
comprometimento dos padrões de qualidade.  
Efetividade  
Dimensão do desempenho de uma entidade pública ou privada 
que representa a relação entre os resultados alcançados 
(impactos observados) e os objetivos (impactos esperados) que 
motivaram a atuação institucional.  
Eficácia  
Dimensão do desempenho de uma entidade pública ou privada 
que mede o grau de alcance das metas programadas, em um 
determinado período de tempo, independentemente dos custos 
implicados.  
Eficiência  
Dimensão do desempenho de uma entidade pública ou 
privada, expressando a relação entre os produtos (bens e 



 
 

 

33

serviços) gerados por uma atividade e os custos dos insumos 
empregados, em um determinado período de tempo. (SENADO 
FEDERAL).18 

 

Ainda, há dois conceitos importantes para a compreensão do tema. São eles: 

alcance de meta e atingimento de objetivo. No caso posto à baila, a definição deste 

neologismo conceitual serve para explicar a amplitude do resultado de determinada 

situação proposta. Os conceitos se distinguem pelo modo de realização, o caminho, 

e onde conseguem chegar, isto é, o seu propósito.  

 O alcance da meta do investimento em determinado subprojeto19 pode ser 

considerado como o objeto20 concluído, ou seja, o subprojeto seguiu as etapas 

físico-financeiras. Porém, pode-se executar perfeitamente um subprojeto da 

construção de uma fábrica de doces, por exemplo, e ter-se alcançado a meta da 

construção física da edificação, mas não ter atingido o objetivo, se não tiver havido o 

simples estudo de verificação da oferta de energia elétrica para o funcionamento 

daquela fábrica. Pode até ter havido eficiência na construção da fábrica, mas o 

projeto não teve a eficácia devida, pois a fábrica não poderá entrar em 

funcionamento sem que haja a eletrificação da área.  

 O atingimento dos objetivos, no caso particular dos convênios21 que são 

tratados nesta pesquisa, é a união dos conceitos de eficiência, eficácia, efetividade e 

economicidade, ou seja, o subprojeto foi bem elaborado, analisado, priorizado, 

aprovado, executado seguindo todos os preceitos legais e técnicos, bem como a 

prestação de contas que deve ser entregue, aprovada e enviada aos entes públicos 

devidos para comprovação, e finalmente o beneficiário, usuário final, possa viver 

com mais dignidade, usufruindo daquele objeto de forma sustentável. 

                                                 
18 Disponível em: http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado/Glossario?letra=E. 
Acesso em 22 Mai 2008. 
19 Subprojeto é o plano de intenção das comunidades para obtenção das linhas de financiamento 
para a melhoria da infra-estrutura básica (poços, barragens, etc.), desenvolvimento humano (melhoria 
habitacional, banheiros, etc.) ou produtivos (agricultura, criação animal, etc.), que serão 
desenvolvidos com os recursos de financiamento. O termo subprojeto é utilizado para diferençar do 
projeto maior, o PCPR, e também dos projetos técnicos de engenharia. 
20 O objeto é o que está proposto no convênio entre a comunidade rural e o Prorural. 
21 O Convênio é o documento formal entre a associação comunitária e o Prorural para a realização do 
subprojeto. 
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 Para analisar o PCPR II, foram estabelecidos os seguintes procedimentos: uma 

pesquisa de campo, por meio de entrevistas com roteiro semi-estruturado; uma 

pesquisa documental com análise de documentos colhidos no Prorural e no Tribunal 

de Contas; pesquisa bibliográfica para a análise conceitual e metodológica; e 

observação não-estruturada em visitas às comunidades beneficiadas e nas 

Unidades Técnicas Regionais – UTRs do Prorural. 

 Segundo Vergara (2006), a pesquisa aplicada demonstra uma necessidade de 

resolver problemas concretos, detectados na gestão e no controle do PCPR. Tem a 

finalidade de contribuir com intervenções práticas diante da realidade estudada, 

portanto, quanto aos fins, esta procurou ser uma pesquisa intervencionista à medida 

que buscou propor melhorias para as deficiências encontradas. 

 Foi utilizada a abordagem qualitativa dentro de um plano amostral não 

probabilístico, formato este utilizado pelo TCE/PE por se mostrar eficiente de acordo 

com os parâmetros de averiguação daquele órgão. Quanto às entrevistas, partiu-se 

de dados empíricos, com entrevistas semi-estruturadas, através de questões 

abertas, junto aos sujeitos da pesquisa, os quais foram selecionados do Prorural o 

superintendente técnico, seis técnicos de supervisão de campo e um de prestação 

de contas; oito presidentes de associações; e três técnicos do TCE/PE.  

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, fundamentada no referencial teórico, 

complementada com consultas a Legislação pertinente.  

 A pesquisa obviamente também foi documental, ou seja, foram analisados 

documentos fornecidos pelo Prorural, bem como aqueles que estão de posse das 

associações, e também peças processuais fornecidas pelo TCE/PE, que serviram 

para identificação dos problemas e conseqüentemente a obtenção dos resultados, 

em que foram seguidos os procedimentos metodológicos: 

• Realização de diagnóstico preliminar para a seleção da amostra com o 

acompanhamento da atual situação em que se encontram os convênios. 

A partir das informações coletadas montou-se um cenário onde foram 

evidenciadas, principalmente, as deficiências e insuficiências nos 

seguintes pontos: 

• A análise e aprovação dos subprojetos; 
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• O sistema operacional de controle das execuções; 

• A liberação dos recursos; 

• Consultas ao Sistema de Informações Gerenciais, do qual puderam ser 

extraídas informações minuciosas acerca de cada convênio para a 

seleção da amostra (nome da associação, número do convênio, 

município, valor conveniado, valor e data das liberações, quantidade de 

parcelas, tipo do objeto e a situação física e financeira); 

• Análise dos resultados identificados pelas auditorias no TCE/PE. 

Os dados coletados foram tratados com a finalidade de atender os objetivos 

propostos, classificando a amostra de acordo com dois momentos distintos: na 

gestão do Prorural, identificando as deficiências em cada etapa dos Convênios 

(elaboração dos subprojetos, projetos de engenharia, análise e aprovação, 

quantidade de parcelas a serem liberadas, custos e as metas alcançadas22, bem 

como o acompanhamento e o controle das execuções); e a análise dos convênios 

junto às comunidades beneficiadas e verificação do atingimento dos objetivos23 do 

PCPR. 

Foram utilizadas planilhas eletrônicas provenientes do sistema de 

informações gerenciais do Prorural e registros fotográficos para identificação das 

comunidades visitadas. O veículo utilizado para visita in loco foi disponibilizado pelo 

TCE/PE, bem como as diárias para suprimento individual em deslocamentos para as 

comunidades visitadas. 

 O trabalho está organizado em quatro capítulos.  

O primeiro trata da apresentação e caracterização dos atores diretamente 

envolvidos na elaboração, construção, implementação, acompanhamento e 

fiscalização do Projeto de Combate à Pobreza Rural no Estado de Pernambuco.  

No segundo capítulo é formulado o diagnóstico da atual situação físico – 

financeira – sócio – política em que se encontram os convênios entre o Prorural e as 

Associações, referendando experiências anteriores, inclusive na primeira versão do 

                                                 
22 Reportar-se ao conceito proposto de meta alcançada definido anteriormente. 
23 Reportar-se ao conceito proposto de atingimento de objetivo definido anteriormente. 
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PCPR. Aqui são utilizados os dados da pesquisa documental realizada nas 

entidades visitadas. 

O terceiro capítulo tem o intuito de avaliar a gestão do PCPR sob as várias 

perspectivas dos atores e contempla a pesquisa de campo que foi realizada junto ao 

Prorural, órgão repassador, nas seguintes áreas: Superintendência Técnica, 

Supervisão de Campo, e Prestação de Contas; também foram entrevistados os 

agentes de controle externo, auditores de obras do TCE/PE; bem como os 

beneficiários diretos dos recursos do PCPR, os trabalhadores rurais organizados em 

associações comunitárias, nos municípios de Glória do Goitá, Sirinhaém, Nazaré da 

Mata e Belém de Maria. 

O quarto capítulo expõe propostas para inserção de ações de controle que 

permitam a execução plena dos subprojetos e o atingimento dos objetivos do PCPR 

na redução da pobreza rural, sob a perspectiva do controle externo.  

Por fim, são desenvolvidas algumas considerações, com as quais se pretende 

contribuir para o aperfeiçoamento da gestão do Projeto de Combate à Pobreza Rural 

e outros semelhantemente oriundos de recursos internacionais que visam à redução 

da pobreza rural e que repassam recursos não reembolsáveis, ou seja, a fundo 

perdido, para pequenas comunidades do meio rural. 
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CAPÍTULO 1 

APRESENTAÇÃO DOS ATORES 

 

Este primeiro capítulo trata da apresentação e caracterização dos atores 

diretamente envolvidos na elaboração, construção, implementação, 

acompanhamento e fiscalização do Projeto de Combate à Pobreza Rural no Estado 

de Pernambuco.  

 Stoner & Freeman (1995) conceituam stakeholders como sendo as pessoas 

que direta ou indiretamente são afetadas pelas atividades de uma empresa. Para 

Maximiniano (2007) os stakeholders são os indivíduos ou membros de grupos ou 

organizações. São as partes interessadas, associadas direta ou indiretamente à 

organização ou que sofrem algum de seus efeitos, dentro de aspectos éticos. No 

âmbito do poder público, a lista de pessoas afetadas por uma ação é extensa, ou 

seja, os interessados ou atores, e vai desde o cidadão comum até o mais alto 

servidor de cada Poder. 

 Neste sentido, decidimos por relacionar e identificar a seguir os atores 

diretamente envolvidos no processo de elaboração, construção e finalização do 

PCPR II, quais sejam: 

• o Banco Mundial, como agente financeiro; 

• o Prorural, entidade captadora dos recursos internacionais e órgão promotor 

dos convênios; 

• apresentaremos o PCPR, que é o centro da nossa temática; 

• os beneficiários e executores dos convênios; 

• e o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que é o representante da 

sociedade na esfera estadual, como órgão de controle externo.  
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1.1 O Banco Mundial: BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento 

 Concebido em 1944, em Bretton Woods, Estado de Novo Hampshire (EUA), o 

Banco Mundial inicialmente ajudou a reconstruir a Europa após a Segunda Guerra 

Mundial.  O trabalho de reconstrução permanece como um enfoque do Banco 

Mundial devido aos desastres naturais, emergências humanitárias e necessidades 

de reabilitação pós-conflitos, mas atualmente a principal meta do trabalho do Banco 

Mundial é a redução da pobreza no mundo em desenvolvimento. O gráfico a seguir 

mostra o volume total de recursos investidos pelo BIRD por região brasileira. É 

importante salientar o aporte pecuniário para a região Nordeste.24 

   

Gráfico 3:  
Proporção do total de investimentos do BIRD por região 
brasileira 

Nordeste
48%

Norte
6%

Sul
11%

Sudeste
27%

Centro-
Oeste

8%
Nordeste
Norte
Sul
Sudeste
Centro-Oeste

 
Fonte: Banco Mundial 

 

 O objetivo principal do BIRD, de acordo com a sua auto-definição, é ajudar as 

pessoas e países mais pobres, ainda assim, não se pode olvidar que é um agente 

financeiro, isto significa dizer que o Banco tem sua veia capitalista. 

                                                 
24 Disponível em: <www.bancomundial.org.br/index.php/content/view/6.html>. Acesso em: 23 Jun 
2006. 
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1.2 O PRORURAL 

 Atualmente vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de 

Pernambuco – SEPLAG, a Unidade Técnica do Prorural tem como objetivo 

institucional melhorar as condições de vida de quem vive na zona rural do Estado 

com sua principal linha estratégica de ação: o PCPR – Projeto de Combate à 

Pobreza Rural. Em busca de novas oportunidades para o homem do campo, o 

Prorural se propõe a apoiar financeiramente projetos sociais, produtivos e de infra-

estrutura, prestar assistência técnica e extensão rural em parceria com entidades 

governamentais e Organizações não Governamentais, ou seja, tem a missão de 

gerenciar programas de desenvolvimento local integrado e sustentável, voltados 

para melhoria da qualidade de vida das comunidades rurais pobres do Estado. 

O Prorural é a continuação de programas anteriores e tem como 

antecedentes o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (PAPP), até 1994, o 

Programa de Apoio às Pequenas Comunidades Rurais (APCR), de 1994 a 1997, e o 

Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR I), iniciado em 1997 e encerrado em 

2001. 

Quadro 2:  
Histórico do Prorural 
 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

APCR      PCPR I PCPR II (1ª fase) PCPR II  
(início da 2ª 

fase) 

Fonte: Elaboração do autor 
 
 É um programa que, através de recursos dos Governos do Estado e Federal, e, 

principalmente de empréstimo internacional, financia subprojetos de infra-estrutura, 

de desenvolvimento humano e de apoio à produção. Nos últimos anos firmou dois 

importantes acordos de empréstimo com o Banco Mundial para a implantação do 

Projeto de Combate à Pobreza Rural (PCPR I e II). Tem como objetivo beneficiar 

comunidades rurais organizadas em associações e/ou cooperativas que apresentam 

suas demandas aos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável 

(CMDS), as quais serão priorizadas e submetidas à aprovação.  
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 A seguir apresenta-se o organograma do Prorural25: 
 
Figura 7:  
Organograma do Prorural 

 

Fonte: Disponível em: <www.prorural.pe.gov.br>26 

  

 É mutuário do financiamento denominado Projeto de Combate à Pobreza 

Rural, que está na sua segunda versão, no valor total de US$ 80 milhões de dólares 

planejado para ser realizado em duas etapas, sendo US$ 60,12 milhões através de 

empréstimo do BIRD, US$ 12,64 milhões de investimento do Governo do Estado e 

US$ 7,20 milhões como contrapartida das associações. O PCPR II teve seu início 

em 2002, quando da assinatura do Acordo de Empréstimo 4625-BR e a primeira 

fase encerrada em 2006.  

                                                 
25 Ver lista de abreviaturas para melhor compreensão do organograma.  
26 Acesso em: 30 Abr 2007. 



 
 

 

41

Segundo dados da Fundaj27, o mandatário chefe do poder executivo estadual 

no período de 1995 a 1998 foi o Governador Miguel Arraes de Alencar. Os dois 

mandatos seguintes pertenceram ao Governador Jarbas de Andrade Vasconcelos, 

de 1999 a 2002 e de 2003 a 2006. Em 2007 assume o mesmo grupo anterior, com o 

Governador Eduardo Henrique Accioly Campos, neto de Miguel Arraes. O período 

estudado nesta pesquisa, 1997 a 2008, abordou duas mudanças de grupo político, 

ou seja, 1997 a 1998, 1999 a 2006 (dois mandatos consecutivos) e 2007 em diante. 

A segunda fase do PCPR II foi iniciada em 2007, já com nova equipe de governo. 

 A seguir, tem-se um trecho do Parecer sobre a Mensagem nº. 230/2001 para 

aprovação do Projeto de Resolução da Comissão de Assuntos Econômicos que 

autorizou o Acordo de Empréstimo 4625-BR, em que se podem verificar alguns 

aspectos técnicos de ordem financeira, inclusive quanto ao pagamento de juros pelo 

empréstimo e formas de pagamento. 

 
Desta forma, a operação de crédito externo pretendida será 
realizada nas seguintes condições: 
Credor: Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento - BIRD; 
Garantidor: República Federativa do Brasil, tendo como 
contragarantia cotas de participação do Estado de Pernambuco 
em fundos constitucionais, receitas próprias do Estado ou 
ações de que seja possuidor; 
Valor: US$ 30.100.000,00 (trinta milhões e cem mil dólares dos 
Estados Unidos da América), equivalentes a R$ 76.782.090,00 
(setenta e seis milhões, setecentos e oitenta e dois mil e 
noventa reais), em 31/08/2001; 
Prazo de Desembolso: até 30 de junho de 2005; 
Modalidade de Empréstimo: Single Currency Loan (moeda 
única - dólar dos Estados Unidos da América), com taxa de 
juros variável (LIBOR + Spread) e carência de 54 (cinqüenta e 
quatro) meses; 
Juros: calculados à "Libor Base Rate" mais "Libor Total 
Spread" para seis meses em dólares dos Estados Unidos da 
América, pagáveis semestralmente, em 15/02 e 15/08 de cada 
ano;  

                                                 
27 Disponível em: 
<http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentationNavigationServlet?publicationCode=
16&pageCode=304&textCode=813&date=currentDate>. Acesso em 04 Jun 2008. 
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Comissão de Compromisso: 0,75% ao ano sobre o montante 
não desembolsado do empréstimo, contada a partir de 
sessenta dias após a data da assinatura do contrato, 
semestralmente vencida, em 15/02 e 15/08 de cada ano; 
Comissão de abertura: 1% sobre o valor do empréstimo, à 
vista, pagos na data de sua efetividade; 
Amortização: em 20 (vinte) parcelas semestrais, iguais e 
consecutivas, pagáveis em 15/02 e 15/08 de cada ano. 
(SENADO FEDERAL, 2001)28. 

 
 
 Para descentralizar a gestão, o Prorural criou as Unidades Técnicas Regionais 

– UTRs, que têm equipes próprias para assessorar as associações. A figura a seguir 

demonstra a área de atuação dentro do Estado e quais os municípios jurisdicionados 

às Unidades Técnicas Regionais. 

 
Figura 8:  
Área de atuação e estrutura de funcionamento do Prorural 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <www.prorural.pe.gov.br>29 
 

  

                                                 
28 Parecer sobre a Mensagem nº. 230/2001 para aprovação do Projeto de Resolução da Comissão de 
Assuntos Econômicos que autorizou o Acordo de Empréstimo 4625-BR. 
29 Acesso em: 25 Dez 2007. 

UTR Petrolina 

UTR Salgueiro UTR Caruaru

UTR Limoeiro 
UTR RMR 

UTR Palmares 

RD Araripe
10 municípios

RD Sertão Central
08 municípios

RD Pajeú
12 municípios

RD Agreste Central
26 municípios

RD Agreste Setentrional
10 municípios RD Mata Norte

19 municípios

RD Mata Sul 
24 municípios

RD Agreste Meridional
26 municípios

RD Moxotó
7 municípios

RD Itaparica
7 municípios

RD São Francisco 
7 municípios 

RD Metropolitana
14 municípios

UNITEC



 
 

 

43

A fim de que se possa dar uma melhor compreensão acerca das atribuições de 

cada agente no âmbito dos convênios entre o Prorural e entidades beneficiadas, 

apresentamos a figura a seguir, que demonstra o papel que a UNITEC-Prorural, os 

Conselhos Municipais e as Associações Comunitárias e as empresas contratadas 

(ONGS, Consultorias, Prestadores de Serviços) têm que desempenhar. 

 
Figura 9:  
As atribuições da UNITEC, dos Conselhos Municipais e Associações e 
Contratados (ONGS, Consultorias, Prestadores de Serviços) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Manual de Operações do PCPR II, 2002 
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1.3 O PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL EM PERNAMBUCO 

Voltado para o desenvolvimento local, o PCPR, objeto do nosso estudo, é 

gerido pela Unidade Técnica Prorural que atua em todos os municípios do Estado de 

Pernambuco exceto a capital, Recife.  

O projeto beneficia comunidades rurais, tendo como objetos principais a 

implantação de subprojetos de infra-estrutura, tais como a construção de unidades 

habitacionais, barragens, cisternas, banheiros com fossas, sistemas de 

abastecimento d’água, pontes, estradas, etc., bem como subprojetos produtivos com 

vistas à geração de emprego e renda como agroindústrias, projetos de irrigação, etc.  

  Parte-se do pressuposto de que os recursos do PCPR são repassados a 

associações comunitárias da zona rural, portanto entidades privadas onde, em tese, 

não caberia a fiscalização por parte do TCE/PE. Porém, é dinheiro não reembolsável 

– a fundo perdido na ponta30, mas são financiamentos públicos de empréstimo ao 

Estado de Pernambuco, portanto, é dever constitucional do Tribunal de Contas do 

Estado de Pernambuco a sua fiscalização.  

 O segundo PCPR do Estado de Pernambuco prossegue o trabalho 

desenvolvido no projeto anterior, com o objetivo de apoiar a redução dos altos níveis 

de pobreza rural através de ações como:  

a) melhoria da qualidade de vida e na renda dos pobres da área rural, 

possibilitando um maior acesso a serviços de infra-estrutura social e econômica 

básica;  

b) aumento do capital social das comunidades rurais para se organizarem 

coletivamente e suprir suas próprias necessidades;  

c) aumento da capacidade de auto-sustentabilidade local pela maior 

participação dos cidadãos e transparência no processo decisório, com a criação e 

fortalecimento de associações comunitárias e conselhos municipais e; 

                                                 
30 O recurso trata-se de um acordo de empréstimo do Banco Mundial ao Estado de Pernambuco para 
investimento na zona rural. O que queremos dizer com na ponta é que o Estado repassa o dinheiro a 
pequenas comunidades rurais, beneficiários diretos, sendo que a contrapartida é a realização do 
subprojeto. 
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 d) incentivando uma maior integração entre políticas, programas e projetos de 

desenvolvimento no nível local, com o apoio aos conselhos municipais para que 

estenda seu papel de captação de recursos, definição de prioridades e tomada de 

decisões sobre o uso de recursos.  

As demandas das comunidades de um determinado município do interior do 

Estado são transformadas em proposta para financiamento. Para minimizar os 

efeitos político-partidários no acatamento das propostas para financiamento, foram 

criados os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável, os quais 

priorizam, daquelas propostas submetidas a sua aprovação, as consideradas de 

maior necessidade para as comunidades.  

Compõem os CMDS um representante do poder executivo e do legislativo 

municipal, os sindicatos de trabalhadores rurais, as igrejas, as associações 

familiares e a sociedade civil em geral. Os conselhos recebem um percentual de 1% 

(um por cento) do valor total do financiamento para fazer face ao acompanhamento 

da execução do subprojeto junto à associação.  

No que diz respeito à composição dos CMDS, o fato de se ter representantes 

de órgãos compostos por cargos eletivos, de acordo com dados coletados em 

campo, esses ainda têm um elevado poder de influência tanto no que tange a 

aprovação do subprojeto, quanto na execução, no acompanhamento do convênio e 

ainda na inauguração do projeto. Conforme depoimento de um entrevistado que terá 

a sua identidade preservada, os políticos continuam utilizando-se da máquina 

política para benefício próprio, de forma mais discreta do que no passado31. “Quem 

conseguiu este projeto lá no Prorural foi o vereador [...]”32. 

                                                 
31 Os mecanismos de controle inseridos no PCPR II, como o acompanhamento dos técnicos de 
supervisão, a submissão do subprojeto a um fórum democrático e a presença do TCE/PE, fizeram 
com que a variável marginal, mencionada anteriormente fosse cada vez mais sufocada, porém ela 
ainda está presente. 
32 Depoimento de um presidente entrevistado de associação comunitária, 2007. 
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Para uma melhor compreensão acerca do caminho percorrido pelos recursos 

advindos do PCPR em Pernambuco para as associações, apresentamos a figura a 

seguir: 

 

Figura 10: 

Percurso dos recursos do PCPR em Pernambuco 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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1.4 AS ENTIDADES BENEFICIÁRIAS 

 Os beneficiários diretos dos recursos do PCPR repassados através de 

convênios como financiamentos não reembolsáveis de investimento, ou seja, a 

fundo perdido, são as Associações familiares rurais ou Cooperativas de Produção 

Rural. A diretoria executiva de uma Associação Comunitária geralmente é composta 

por um presidente e um vice-presidente, tesoureiro, primeiro e segundo secretários, 

eleitos em assembléias anuais.  

Em entrevista com os técnicos do TCE/PE, verificou-se que 5% das 

associações auditadas33 têm mulheres como presidentes, que em geral são mães, e 

que têm o nível de escolaridade maior que o chefe da família. O nível de 

organização, requisito primordial para o acesso aos recursos, nessas associações é 

mais elevado. Segundo as constatações empíricas colhidas em campo: “as 

associações que têm à frente mulheres, são mais organizadas”.  

Neste sentido, cita-se Lima, [200-?] que salienta o nível de maior escolaridade 

das mulheres em relação aos homens em áreas de pobreza, como é o caso da zona 

rural do Nordeste brasileiro, além de possuir maiores habilidades e 

responsabilidades para enfrentar dificuldades como a criação dos filhos. Ademais, 

de acordo com a pesquisa realizada por Braga (2005), diz que “onde a pobreza está 

mais concentrada, certamente as mulheres representam a parcela mais pobre da 

população”. Esse fenômeno chama-se “feminização da pobreza”. 

 No que tange os aspectos financeiros do PCPR II, o Acordo de Empréstimo 

4625-BR, sintetizado no Manual de Operações, que é o instrumento regulador dos 

recursos e, por sua vez, também dos convênios entre as partes, diz que:  

deve concentrar a aplicação dos recursos nos municípios e 
comunidades mais pobres do Estado, estimulando a 
construção de capital social e capital físico naqueles municípios 
e comunidades sem acesso aos mecanismos formais de 
fomento ao desenvolvimento local.34  
A parcela de responsabilidade da comunidade no investimento 
total varia de acordo com a natureza do projeto, como indicado 
no quadro abaixo, flutuando entre 10 e 25% do total.35 

                                                 
33 Dados de auditorias fornecidos pelo Técnico do TCE/PE Júlio Cezar Cavalcanti Alves. 
34 Manual de Operações PCPR II, 2000, p. 8-9. 
35 Ibid., p. 12. 
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Quadro 3: 
Distribuição de contrapartida da comunidade por tipo de subprojeto 
 

Participação  
Tipo de 

Subprojeto: Comunidade Município Gov. 
Estadual 

Banco 
Mundial 

Infra-estrutura Mínimo 10 % e máximo 25% até 25 %  75% 

Produtivo (incluindo 
comercialização) 

Mínimo de 10% 
Máximo de 25% 

        Zero até 25 % 75% 

Desenvolvimento Humano Mínimo de 10 %  
Máximo de 25% até 25 %  75% 

Fonte: Manual de Operações, 2000, p.13 

 Além da contrapartida direta ao financiamento dos projetos, a população 

beneficiada deve assumir alguns compromissos sociais que ultrapassam os limites 

dos projetos, mas que contribuem para o desenvolvimento do município e a 

qualidade de vida, como definido no mesmo Manual de Operações (2000) 36:  

a) manutenção de todas as crianças da comunidade na escola; 
b) vacinação de todas as crianças em idade adequada e nos 
programas governamentais de vacinação; 
c) conservação do meio ambiente e cuidado com as condições 
sanitárias da comunidade; 
d) realização de exames preventivos oferecidos pelas 
secretarias municipais e estadual de saúde. 
 

  Na prática, em princípio, as associações não têm condições financeiras de 

assumir qualquer parcela pecuniária, então a contrapartida geralmente é cedida a 

título de mão-de-obra não especializada e se limita a 10%. Ainda, no que diz 

respeito à assunção dos compromissos sociais definidos, não há na realidade um 

acompanhamento por parte do órgão promotor para averiguação do cumprimento 

desses requisitos.  

 Convém ressaltar que este trabalho tem a intenção de avaliar a eficácia do 

PCPR II, bem como todo o processo envolvido, inclusive o atendimento a todas as 

proposições contidas nos acordos e obrigações técnicas e legais.  

                                                 
36 Manual de Operações PCPR II, 2000, p.13. 
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1.5 O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 Ao Tribunal de Contas, como órgão de controle externo, cabe a fiscalização 

dos recursos públicos. Em princípio houve algumas discussões acerca da 

legitimidade quanto à atuação junto às associações, visto que são entidades 

privadas. Porém como se trata de recurso público, esta etapa foi vencida de acordo 

com os preceitos constitucionais37. 

Art. 29 - § 2º -  É obrigatória a prestação de contas por 
qualquer pessoa física ou jurídica que utilize, arrecade, guarde, 
gerencie, ou que, por qualquer forma, administre dinheiros, 
bens e valores públicos, pelos quais o Estado responda, ou, 
em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. 
Art. 30 - O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, 
será exercido com o auxilio do Tribunal de Contas do Estado 
[...] (CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO). 

 

 Durante o transcorrer do PCPR I, TCE/PE realizou auditorias no Prorural com o 

caráter fiscalizatório, de resultado, pois se concentravam na comparação de custos 

versus objetos realizados. Percebeu-se então que esses procedimentos não eram 

suficientes, e o foco não deveria ser apenas o beneficiário dos recursos, a 

associação, ou órgão executor, mas, principalmente o órgão promotor – o Prorural, 

de modo a se verificar o caminho percorrido pela verba, isto é, todo o processo de 

investimento.  

 Passou-se então a proceder, através de uma auditoria mais abrangente com 

foco na gestão dos recursos e do Programa, com levantamentos dos problemas na 

origem, nos projetos, na análise, no controle interno, na informação, na 

operacionalização, na execução e na prestação de contas, com o intuito de avaliar 

se o principal objetivo do Programa está sendo atingido quanto a sua eficácia, no 

que se refere à redução da pobreza rural. 

                                                 
37 Constituição Federal - Art. 71 e Constituição do Estado de Pernambuco – Arts. 29 a 31. O aporte de 
recursos de financiamento pelo BID e BIRD, ora para o Governo Federal, ora diretamente para os 
Governos Estaduais é sujeito à fiscalização do TCU e TCE’s, conforme competências. 
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A Carta Magna38 estabelece que a gestão pública deva estar pautada nos 

princípios impostos pelo ordenamento jurídico, no qual: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência [...]. 

 

Em síntese, cabe ao administrador público seguir os princípios de: 

Legalidade: legal é aquilo que está conforme a lei civil de um estado nacional. 

Impessoalidade: impõe a prática do ato para o seu fim legal e não pessoal. 

Moralidade: O fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a 

finalidade na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do 

ato administrativo.  

Publicidade: divulgação dos atos e conduta dos agentes, ou seja, a 

transparência nos atos do agente público. 

Eficiência: pressupõe-se do agente público a utilização dos melhores meios 

para satisfazer as necessidades coletivas. 

Com base nisso, os instrumentos de controle são regulamentados e passam a 

servir como norma. Os organismos de controle devem ser criados de dentro para 

fora da organização, ou seja, inicialmente devem-se ter mecanismos internos que 

possam garantir a idoneidade do gestor, bem como a prática dos princípios básicos 

da administração pública, os quais o Tribunal de Contas da União – TCU39, em 

consonância com a INTOSAI40 (Organização Internacional de Entidades de 

Fiscalização Superiores), ratifica: 

                                                 
38BRASIL, Presidência da República Federativa do Brasil. Constituições. 1988. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm> Acesso em: 14 Abr 
2008. 
39 Técnicas de Auditoria: Indicadores de Desempenho e Mapa de Produtos - Brasília : TCU, 2000. 
40 INTOSAI – Internacional Organization of Supreme Audit Institutions. Guia para normas de Controle 
Interno. Trad. Heloísa Garcia Vidal Pinto. Revista do Tribunal de Contas do Distrito Federal, 
Brasília, v.19, 1993 
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Eficácia: É o grau de alcance das metas programadas em um 
determinado período de tempo, independente dos custos 
implicados. 
Economicidade: É a busca da minimização dos custos dos 
recursos utilizados na consecução de uma atividade, sem 
comprometimento dos padrões de qualidade. 
Eficiência: É a relação entre os produtos (bens e serviços) 
gerados por uma atividade e os custos dos insumos 
empregados em um determinado período de tempo. 
Efetividade: É a relação entre os resultados alcançados e os 
objetivos que motivaram a atuação institucional. Em outras 
palavras, é a relação entre os impactos reais observados na 
população e os impactos que seriam esperados decorrentes da 
ação institucional. (TCU, 2000). 
 
 

  Conforme fora dito na introdução deste trabalho, quando se logra a prática de 

todos esses princípios nos atos públicos, dizemos que há o atingimento dos 

objetivos propostos em cada ato. 

O Prorural tem o dever legal de acompanhar os 100% dos convênios 

celebrados, ou seja, deve ter o controle de todos os recursos por ele repassados, 

porém, de acordo com o que foi verificado nesta pesquisa, a equipe é insuficiente 

para atender a toda a demanda do Programa. 

Com relação à fiscalização pelo TCE/PE junto ao Prorural, devido ao grande 

número de convênios celebrados, é feita uma seleção do universo dos convênios 

celebrados e a amostra é feita com no mínimo de 30% do total de recursos 

despendidos, através de critérios específicos daquela entidade.  

Para que se possa melhor compreender a tramitação e o fluxo processual no 

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, apresenta-se na figura a seguir um 

esquema simplificado que foi elaborado pelo autor com a colaboração do Auditor 

Conselheiro Ruy Ricardo Harten Júnior. 
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  Figura 11: 
Esquema simplificado do fluxo processual no TCE/PE 
 

 
Fonte: Elaboração do autor com a colaboração do Auditor Conselheiro Ruy 
Ricardo Harten Júnior 
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DIAGNÓSTICO DA GESTÃO DO PCPR EM PERNAMBUCO 

 

Embora seja o PCPR um projeto que visa amenizar a pobreza nos estados da 

região Nordeste, em Pernambuco, ele tem seu desempenho avaliado através de 

consultorias independentes, que são instrumentos de controle solicitados pelo 

agente financeiro, o Banco Mundial, no caso, contratadas pelo Estado para justificar 

a continuidade do Projeto.  

Cabe ao TCE, conforme fora dito anteriormente, o controle externo dos gastos 

públicos do Estado, a fiscalização da boa aplicação dos recursos com uma avaliação 

isenta e legalmente constituída. É importante salientar que o autor é Técnico de 

Inspeção de Obras Públicas do TCE/PE e realizou auditoria em todos os convênios 

e nos exercícios financeiros tratados neste trabalho. 

Convém ressaltar que os processos relativos às contas dos interessados na 

gestão do PCPR à frente do Prorural e das associações, a partir do exercício 

financeiro de 2003, ainda não foram julgados pelo Pleno41 do TCE.  

Através de uma análise diagnóstica do desempenho do PCPR e do Prorural, 

entidade gestora e repassadora do recurso, com a finalidade de avaliar os aspectos 

de eficiência, eficácia, efetividade e economicidade, é que se pode constatar onde 

serão evidenciadas possíveis deficiências e insuficiências nos seguintes pontos: 

análise da viabilidade e aprovação dos subprojetos, verificação da eficiência do 

sistema operacional de controle das execuções, controle da liberação dos recursos e 

o alcance social promovido pela conclusão dos convênios.  

A viabilidade de um subprojeto depende de aspectos de cunho operacional, 

financeiro, e social. Portanto há necessidade de verificação da sua exeqüibilidade, 

se houve visita prévia para avaliar as necessidades das comunidades, se o 

subprojeto está munido de todos os projetos necessários, se a comunidade tem 

condições de realizar a contrapartida, e se o subprojeto é auto-sustentável. 

 

                                                 
41 O Pleno é a instância de julgamento no Tribunal de Contas composta pelos sete Conselheiros. 
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Neste capítulo é formulado o diagnóstico da atual situação físico – financeira 

– sócio – política em que se encontram os convênios entre o Prorural e as 

Associações, referendando experiências anteriores, inclusive na primeira versão do 

PCPR. 

Será demonstrada a análise da gestão do PCPR e do Prorural, com base no 

referencial teórico, a partir do exercício financeiro de 1997, passando pela primeira 

fase do PCPR, pela primeira fase do PCPR II de 2002 até 2006, até a fase atual, de 

2007 a 2010, tendo como principal enfoque as deficiências e insuficiências 

identificadas ao longo da investigação e verificadas in loco. Para tanto, foram 

analisadas planilhas fornecidas pelo Prorural, termos de inspeção emitidos pelos 

técnicos do TCE/PE e Laudos de Auditoria Técnica do TCE/PE.  

Esta pesquisa também foi subsidiada por entrevistas realizadas com os 

beneficiários, que são os sócios de associações comunitárias e membros dos 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável, com os gestores, com os 

técnicos do Prorural e do TCE/PE, nas quais serão observados os resultados, 

juntamente com as informações e na observação não estruturada, obtidas na 

pesquisa. 

 A amostra da pesquisa de campo buscou demonstrar, a capacidade de 

gestão dos atores diretos42 no que diz respeito aos recursos envolvidos para o 

desenvolvimento local sustentável no meio pobre rural para a verificação da 

eficiência. Neste sentido procuraram-se contemplar, aleatoriamente, associações 

comunitárias de agricultores familiares, vinculados por convênios realizados, dentro 

do Estado de Pernambuco.   

Além da pesquisa em si, vale salientar a presença deste autor, enquanto 

técnico responsável pela fiscalização do Prorural desde o ano de 1999 até 2008, o 

que torna relevante as suas observações. Justificam-se, por vezes, comentários de 

fora do período pesquisado, na tentativa de enriquecer o entendimento do 

Projeto/Programa. 

                                                 
42 Atores diretos foram considerados aqueles que estão vinculados entre si através de um convênio. 
De um lado o órgão promotor, o Prorural; e do outro os órgãos executores dos convênios, as 
Associações familiares rurais. 
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As auditorias realizadas pelo TCE/PE até 1999 tinham como foco apurar 

apenas as irregularidades cometidas pelo captador do recurso, ou seja, os 

presidentes das associações rurais. Porém, o Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco, além da missão do aperfeiçoamento da obrigação constitucional 

fiscalizatória, no sentido de melhorar a gestão dos recursos estaduais, abriu seu 

escopo de auditoria e passou também a focalizar a gestão do órgão repassador. 

Neste sentido, foi realizada, além da auditoria tradicional, em 2001, uma 

auditoria de desempenho operacional (ANOp), focando o processo de tramitação 

dos subprojetos, em que foram identificados alguns achados de auditoria e 

sugeridas melhorias nos sistemas de acompanhamento dos subprojetos. Na qual os 

principais achados foram: 

- Ausência de critérios objetivos para concessão de recursos 
aos municípios; 
- Inconsistência de relatório gerencial gerado pelo MIS. Esta 
falha se encontra sanada, pois o departamento de informática 
foi alertado pela equipe de auditoria e tomou as devidas 
providências; 
- Ausência de seqüência lógica na aposição de datas na 
tramitação dos subprojetos. Após a recomendação de 
implantação de rotinas que restringissem o lançamento das 
datas, houve a correção do sistema pela equipe de informática 
da Unitec-PRORURAL; 
- Erro de extrações personalizadas de informações junto ao 
sistema durante a transferência de alguns dados. Sugere-se 
uma análise detalhada das rotinas do sistema; 
- Campos do MIS referentes a liberação de parcelas são 
suscetíveis de preenchimento sem a inclusão anterior de 
informações como dados bancários da associação e números 
dos empenhos emitidos pelo financeiro; 
- Ausência de informações no MIS sobre o endereço do 
responsável (presidente) pela associação beneficiária; 
- Ausência de preenchimento de alguns campos pelo 
departamento jurídicos junto ao MIS; 
- Os registros de pendências referentes aos subprojetos são 
deletados do sistema após serem sanadas, impossibilitando a 
elaboração de um histórico de um subprojeto e a verificação 
futura das pendências mais freqüentes; 
- Ausência de dados, no MIS, sobre os elaboradores de 
projetos e dos prestadores de assistência técnica. 
(RELATÓRIO DE AUDITORIA DE DESEMPENHO 
OPERACIONAL, p. 4, 2001). 
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Pode-se perceber que aquela auditoria piloto, concentrou-se em 

irregularidades formais através de investigação da documentação existente e no 

sistema gerencial de informações infomatizado denominado MIS (Management 

Information System).  

 
A Auditoria de Desempenho Operacional, diferentemente da 
auditoria de legalidade, volta-se para o exame das ações 
governamentais quanto aos aspectos da economicidade, 
eficiência e eficácia e tem como foco o processo de gestão de 
um órgão, entidade ou programa onde devem ser analisados o 
planejamento, a organização, os procedimentos operacionais e 
o acompanhamento gerencial. 
Essa modalidade de Auditoria de Natureza Operacional - ANOp 
nos permite verificar como são adquiridos, protegidos e 
utilizados os recursos dos órgãos ou entidades, se 
efetivamente foram cumpridas as metas previstas, além de 
possibilitar a identificação das causas de práticas 
antieconômicas e ineficientes. 
A Auditoria de Desempenho Operacional na Unitec-
PRORURAL, mais especificamente no Projeto de Combate à 
Pobreza Rural, deve-se à demanda verificada nos cursos de 
procedimentos de prestação de contas ministrados pela 
ECPBG, quando se pôde constatar, dentre outras dificuldades, 
a intempestividade na liberação dos recursos e a ausência de 
um acompanhamento técnico eficiente. (RELATÓRIO DE 
AUDITORIA DE DESEMPENHO OPERACIONAL, p. 4, 2001). 
 
 

Naquele mesmo período, paralelamente à ANOp, o Núcleo de Engenharia do 

TCE/PE, realizou seus trabalhos com foco nos resultados efetivos na execução do 

programa junto aos beneficiários finais. Ou seja, se o PCPR é um programa de 

governo que tem como objetivo reduzir a pobreza rural, portanto as auditorias 

deveriam ser focadas no estudo das liberações versus execuções dos convênios. No 

item análise cronológica do exercício financeiro de 2002, esta questão voltará a ser 

abordada. 

 Pode-se dizer que até 1999, o enfoque dado pelo NEG – Núcleo de 

Engenharia do TCE/PE era apenas na execução dos convênios, ou seja, se as 

entidades captadoras dos recursos faziam bom uso do dinheiro público. Já a partir 

do exercício financeiro de 2000 o NEG mudou seu foco, conforme se constatou 

nesta pesquisa através da análise dos documentos fornecidos.  
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Em 2005, o conselho do TCE/PE sensibilizou-se no sentido de formatar e 

formalizar a resolução TC Nº. 0009/2005 que disciplina os recursos repassados na 

Administração Pública, para a instauração de processo de tomada de contas 

especial (vide Anexo).  

Art. 3º Diante da omissão no dever de prestar contas, da não 
comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo 
Estado ou Município, da existência de desfalque, desvio de 
bens ou valores ou ainda da prática de qualquer ato ilegal, 
ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, a 
autoridade administrativa competente deverá, imediatamente, 
depois de vencido o prazo máximo e improrrogável de quinze 
dias, a contar do conhecimento do fato, e não regularizada a 
situação ou reparado o prejuízo, adotar providências com vistas 
à instauração da tomada de contas especial para apuração dos 
fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano. 
(RESOLUÇÃO TC Nº. 0009/2005) 



 
 

 

58

2.1 ANÁLISE CRONOLÓGICA DA SITUAÇÃO FÍSICO–FINANCEIRA DO PCPR 
EM PERNAMBUCO  

 De acordo com os dados coletados desta pesquisa no Prorural, bem como 

através dos documentos fornecidos pelo TCE/PE, foi elaborado o gráfico 4 a seguir, 

que mostra o volume de recursos despendidos oriundos do acordo de empréstimo 

firmado entre o Banco Mundial com o Estado de Pernambuco e este com as 

associações familiares rurais.    

Os procedimentos de auditoria do TCE/PE normalmente dizem respeito a um 

exercício financeiro, ou seja, referem-se a um período de janeiro a dezembro de 

determinado ano. Operacionalmente, os técnicos selecionam convênios com 

liberações no exercício analisado, mesmo que tenha sido firmado em outros 

exercícios.  

 
Gráfico 4: 
Liberações do PCPR por exercício financeiro 
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 Esta pesquisa também identificou que devido à capilaridade que o Prorural 

dispõe, torna-se uma importante ferramenta de poder principalmente nas esferas 

municipal e estadual, tanto no executivo, quanto no legislativo. Apesar de a maioria 

dos beneficiários entrevistados responderam que não há interferência política, há 

uma contradição no que diz respeito à formação dos Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, como já foi dito anteriormente, pela participação 

de representante das prefeituras e das câmaras municipais.  

 Verificou-se, na pesquisa, no município de Nazaré da Mata, que há um rodízio 

entre os presidentes de associações e um fluxo livre na câmara, prefeitura e do 

próprio CMDS. De acordo com declarações dos entrevistados no município citado, 

em um determinado subprojeto, a prefeitura, para abastecer a merenda escolar, era 

o único comprador do produto fabricado na agroindústria construída com recursos do 

PCPR. 

 Percebe-se, empiricamente, que havia uma dependência político-econômica 

por parte daquela associação, pois a Prefeitura deixou de comprar o produto e a 

agroindústria não tem a quem vender seus produtos. Isso gerou um “círculo vicioso 

de poder marginal”, ou seja, a Prefeitura compra os produtos, e em determinado 

momento, deixa de comprar. Próximo às eleições, em busca de votos, o candidato 

promete, se eleito, regularizar a situação. Este candidato vence, não cumpre de 

imediato a promessa de campanha, apenas dá início a sua empreitada no meio do 

mandato. Ao final, por ter cumprido parcialmente a promessa (“pois é um homem de 

palavra”), se reelege e o ciclo recomeça. 

 O gráfico a seguir mostra que, politicamente, mais relevante que o volume 

de recursos aplicados é a quantidade de convênios celebrados. “A penetração do 

Prorural no Estado é muito grande. Não existe programa com maior possibilidade de 

uso de poder político, pois ele chega diretamente até o eleitor, por isso é necessário 

um controle rigoroso”43.  

                                                 
43 Arnobio Vanderlei Borba, autor e técnico do TCE/PE. 



 
 

 

60

Gráfico 5: 
Quantidade de Convênios celebrados por exercício financeiro 
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2.1.1 O PCPR I 

 O estudo da primeira versão do PCPR em Pernambuco é necessário para 

firmar o entendimento de que a estrutura do programa e mecanismos de controle, 

tanto internos quanto externos, tornam a implementação das ações mais eficientes 

na busca do atingimento dos objetivos. 

 O que o TCE pretende, de acordo com os preceitos constitucionais44 através 

do estudo das irregularidades identificadas, é cumprir o seu papel de representante 

da população pernambucana, no controle dos recursos públicos. Para tanto a partir 

de constatações das deficiências e insuficiências detectadas, chegou-se as 

conclusões que se basearam na ineficiência do controle interno por parte do 

Programa.  

É evidente que a eficácia está intimamente ligada à eficiência, ou seja, os 

objetivos propostos somente serão atingidos em sua plenitude (o fim) se as ações 

desenvolvidas (os meios) forem as mais adequadas, isto é, devem ser seguidos 

todos os preceitos técnicos e legais. Esse é o pressuposto que o TCE/PE tem 

seguido. O cumprimento da norma é uma premissa do gestor que não deve ser 

desviado. Neste sentido Chiavenato45 apud Albêlo (2007), assevera: 

 A eficiência está voltada para a melhor maneira (the best way) 
pela qual as coisas devem ser feitas ou executadas (métodos), 
a fim de que os recursos (pessoas, máquinas, matérias-primas) 
sejam aplicados da forma mais racional possível. A eficiência 
preocupa-se com os meios, com os métodos e procedimentos 
mais indicados que precisam ser devidamente planejados e 
organizados a fim de assegurar a otimização da utilização dos 
recursos disponíveis. A eficiência não se preocupa com os fins, 
mas simplesmente com os meios. O alcance dos objetivos 
visados não entra na esfera de competência da eficiência; é um 
assunto ligado à eficácia.  

 

                                                 
44 É obrigatória a prestação de contas por qualquer pessoa física ou jurídica que utilize, arrecade, 
guarde, gerencie, ou que, por qualquer forma, administre dinheiros, bens e valores públicos, pelos 
quais o Estado responda, ou, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. O controle 
externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com o auxilio do Tribunal de Contas do 
Estado [...] Constituição do Estado de Pernambuco, artigos 29 e 30. 
45 CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Empresas: Uma Abordagem Contingencial. São 
Paulo: MacGraW do Brasil, 1982, p. 40. apud ALBÊLO, Ricardo Turíbio Mota. Controle interno na 
administração pública municipal: estudo de caso da Prefeitura de Panelas-PE. Recife: 2007. 212 
folhas. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco.  
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O controle é o instrumento que se pode fazer uso para assegurar tanto o 

cumprimento da norma, como também a eficácia das ações. Para Albêlo (2007), “As 

definições de controle [...] convergem invariavelmente para a enunciação de que 

controle é o processo destinado a assegurar que as ações estão sendo executadas 

de acordo com o planejado, visando a atingir objetivos predeterminados.” 

 Pode-se verificar, através da pesquisa, que depois de identificadas as 

deficiências, o TCE/PE, que também tem seu papel orientativo, enumera várias 

sugestões a fim de que possam ser implementadas melhorias na gestão do PCPR, 

inclusive algumas já constantes em anos anteriores, mas recorrentes. 



 
 

 

63

2.1.1.1 PCPR I – 1997 A 1999 

 De acordo com o que foi verificado nesta pesquisa, a atuação do Núcleo de 

Engenharia do TCE/PE mudou o foco da auditoria no Prorural, a partir da 

constatação de que dos convênios firmados nos anos de 1997 a 1999 (ainda no 

PCPR I) eram em sua grande maioria obras ou serviços de engenharia, além de que 

havia um elevado índice de irregularidades, conforme se pode constatar no gráfico 

abaixo, portanto a necessidade da auditoria do Núcleo de Engenharia. Porém, a 

penalização das irregularidades era dada aos atores na ponta46 sem atingir a gestão 

do Prorural, ou seja, caso houvesse uma irregularidade com a imputação de 

devolução de recursos ao erário, essa ficaria a cargo da associação beneficiária do 

recurso.  

 Naquele período, conforme ficou constatado com esta pesquisa, quanto aos 

mecanismos de controle interno, estes eram quase inexistentes. A estrutura do 

Prorural era insuficiente, desde os setores de elaboração e análise dos subprojetos, 

no acompanhamento da execução dos subprojetos e das prestações de contas. 

Além da má execução física dos subprojetos, facilitava os desvios de verbas 

públicas tanto externa quanto internamente, conforme dados da entrevista com 

auditores do TCE/PE.  

 
Gráfico 6:  
Análise da regularidade dos convênios  
(1997 a 1999) 

35%

65%

IRREGULARES
REGULARES

 
Fonte: Elaboração do autor a partir de dados 
coletados na pesquisa 

 
                                                 
46 Beneficiários, usuários finais dos recursos do PCPR I.  
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 Note-se que 65% dos recursos liberados durante os exercícios de 1997 a 

1999 estavam em situação regular. 

 Os recursos aplicados nas comunidades beneficiárias devem ser geridos 

pelas associações familiares, conforme preceitua o acordo de empréstimo referido 

neste estudo, como forma de instigar o desenvolvimento sustentável e promover a 

organização dos grupos rurais. Mas quanto à gestão do Programa repassador, esta 

não poderia deixar de ser avaliada e fiscalizada com o mesmo rigor dispensado 

sobre qualquer entidade que gerencie recurso público sob a tutela do Estado de 

Pernambuco. 

 
Gráfico 7:  
Análise da conclusão dos convênios 
(1997 a 1999) 

76%

24%

CONCLUÍDOS
NÃO CONCLUÍDOS

 
Fonte: Elaboração do autor a partir de dados 
coletados na pesquisa 
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2.1.1.2 PCPR I – 2000 

 Através da constatação pelo NEG, ainda no PCPR I dos exercícios de 1997 

a 1999, procedeu-se então a análise da gestão a partir do exercício financeiro de 

2000. De acordo com os dados coletados, para cada um dos convênios objeto da 

análise, foram examinados os procedimentos técnicos e administrativos na forma de 

condução, fiscalização e quitação de cada obra ou serviço, através da verificação da 

documentação exigível em cada caso, bem como efetuada análise da execução 

físico-financeira através do confronto entre os valores (quantidades e preços) 

apresentados nas Prestações de Contas e aqueles apurados pela Equipe Técnica 

do Núcleo de Engenharia (TCE/PE), e os tipos de serviços e materiais aplicados e 

aqueles relacionados em cada subprojeto. 

Gráfico 8: Análise da regularidade dos convênios 
(2000) 

49%

51%

IRREGULARES

REGULARES
 

Fonte: TCE/PE (2001) 
  

 Note-se que 49% dos recursos repassados a associações estão em situação 

irregular. 

 A partir dessas constatações, foram elaboradas as conclusões e feitas as 

seguintes sugestões: 

 Quanto à descentralização do Prorural. Toda a administração do Prorural que 

assessorava os 170 municípios atingidos pelo programa estava localizada na sede, 

em Recife o que dificultava principalmente o pleito das comunidades beneficiadas. 
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[...] - Descentralizar a atuação do Programa: Implementação de 
um sistema de regionais que abranjam um conjunto de 
municípios de características semelhantes, de forma a facilitar 
a formatação de procedimentos de análise e controle, levando-
se em conta as especificidades e as potencialidades e 
vocações de cada região, bem como propiciar uma relação 
mais próxima às Entidades Executoras e às Comunidades 
Beneficiadas;47  

 

 Quanto aos mecanismos de controle. Chegou-se a conclusão, devido aos 

números colhidos e demonstrados no gráfico acima, que os controles não eram 

eficazes, em todas as áreas diretamente ligadas aos convênios, seja na quantidade 

de técnicos de supervisão de campo, seja nas prestações de contas. 

[...] - A adoção de procedimentos de controle interno eficazes 
no tocante à análise e aprovação dos projetos de 
engenharia das obras e/ou serviços que serão contemplados 
com recursos oriundos de convênios. Estes projetos devem 
passar pelo crivo e aprovação de especialistas na área de 
engenharia, que teriam a obrigação de estabelecer as 
informações mínimas necessárias (Justificativas, Estudos de 
Impacto Ambientais e de Preservação Cultura - caso 
necessário, conjunto de plantas e/ou croquis e especificações 
detalhadas, bastante e necessárias, de maneira que permitam 
a perfeita materialização e levantamento do custo do objeto), 
de forma que esses projetos propiciem aos técnicos do 
PRORURAL elementos indispensáveis à elaboração de análise 
acerca da viabilidade operacional, técnica, financeira, 
ambiental, cultural e da relação custo-benefício social do 
empreendimento, tendo em vista a perfeita execução e 
acompanhamento das obras e/ou serviços.48 

 

 Quanto à liberação das parcelas. As liberações no PCPR I eram realizadas 

antecipadamente em uma única parcela, o que tornava frágil o controle. Mesmo 

sendo obrigatória, de acordo com os termos do convênio, a liberação em parcelas de 

acordo com o cronograma físico-financeiro da implementação do subprojeto. 

[...] - Implantar, em substituição ao formato adotado (liberação 
em parcela única) procedimentos de liberação de recursos em 

                                                 
47 TCE, 2001. Laudo de Auditoria Técnica de Obras e Serviços de Engenharia do exercício financeiro 
de 2000. 
48 Ibid. 
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parcelas, as quais tenham suas liberações condicionadas à 
regularidade da parcela imediatamente anterior;49 

 

Quanto às irregularidades em convênios. Os convênios que chegavam a ser 

considerados irregulares levavam a chancela de irregular, mas não eram adotadas 

medidas para a regularização dos mesmos. 

[...] - Promover, sob pena de responsabilidade solidária, a 
adoção de todas as providências cabíveis ao fato, para 
dirimir quaisquer irregularidades e/ou ilegalidades nos 
convênios firmados, em qualquer etapa do processo, desde a 
assinatura do Termo de Convênio até a entrega da devida 
prestação de contas pelo órgão executor;50 

 

Quanto ao cumprimento das obrigações das associações. 
 

[...] - Formalização de novos convênios e/ou repasses de 
recursos apenas às entidades que se encontrem em 
situação regular no tocante ao cumprimento de suas 
obrigações;51 

 

 Quanto aos procedimentos de assessoramento por parte do órgão promotor. 
 

[...] - Implementar procedimentos eficazes, no sentido de 
fornecer instruções, normas específicas e treinamentos, para 
que os Órgãos Executores sejam capazes de prestar contas 
em tempo, de forma correta e completa. Ademais, conforme 
Termo de Convênio, o PRORURAL tem a obrigação de 
“fornecer as instruções e normas específicas para a prestação 
de contas dos recursos repassados”, além da obrigação de 
“aprovar as prestações de contas”;52 

  
 Quanto às prestações de contas das associações familiares de agricultores. 
 

 
[...] - Receber apenas as “Prestações de Contas”, que 
cumpram rigorosamente todas as exigências contidas no 
Termo de Convênio.  
 

                                                 
49 TCE, 2001. Laudo de Auditoria Técnica de Obras e Serviços de Engenharia do exercício financeiro 
de 2000. 
50 Ibid.  
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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Gráfico 9:  
Análise da conclusão dos convênios do PCPR I 
(2000) 

68%

32%

CONCLUÍDOS

NÃO CONCLUÍDOS
 

Fonte: TCE/PE (2001) 
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2.1.1.3 PCPR I – 2001 

 A pesquisa identificou que a metodologia adotada pelos técnicos do TCE/PE 

levou em consideração os indicadores de desempenho, não do Prorural, pois apesar 

de ser o Prorural o órgão gestor do recurso oriundo do Banco Mundial, não há 

indicadores de desempenho que apontem o alcance das metas propostas e 

principalmente o atingimento dos objetivos na redução da pobreza rural, mas foram 

adotados aqueles indicadores apropriados a partir das análises dos resultados dos 

trabalhos desenvolvidos na auditoria realizada em 2001 e que se desenvolveram em 

dois momentos:  

 Nas auditorias individualizadas às Entidades (Órgãos Executores) 

beneficiadas pelo Programa, selecionadas para amostra, acerca de sua capacidade 

gerencial, da execução físico-financeira dos subprojetos, referentes aos convênios 

firmados e com repasses durante o exercício em tela, foram examinados os 

procedimentos técnicos e administrativos da forma de condução, fiscalização e 

quitação de cada obra ou serviço, através da verificação da documentação exigível 

em cada caso, bem como do confronto entre valores, quantidades, equipamentos, 

tipos de material e serviços apresentados nas Prestações de Contas e aqueles 

apurados pela Equipe Técnica do TCE/PE. 

Também na análise do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, 

através dos documentos gerados pelo Sistema Informatizado do Prorural (MIS), 

entre eles as planilhas fornecidas pelo órgão com a relação dos convênios 

celebrados e que registram a situação física e financeira dos convênios celebrados.     

 Durante o exercício financeiro de 2001, verificou-se que quando da auditoria 

externa do TCE/PE, os indicadores investigados foram: 

- Implementação do Projeto – Quanto à ativação, 
funcionalidade e o atendimento aos objetivos para os quais 
foram concebidos;  
- Estado Físico do Objeto – Verificação quanto ao estado de 
execução física do objeto: em execução, concluído ou 
paralisado;  
- Compatibilidade Técnica – Permite verificar, a partir da 
correspondência entre os elementos do projeto e o objeto 
executado, o nível de estudo e de precisão dispensados aos 
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projetos bem como da atuação do acompanhamento e controle 
técnico das respectivas execuções; 
- Economicidade – Verificação quanto à compatibilidade entre 
o custo do objeto, com base no mercado, e o montante 
financeiro a ele destinado, bem como da correta alocação 
desses recursos;  
- Prestação de Contas – Verificação quanto ao adimplemento 
das Entidades Executoras, com relação aos recursos 
referentes aos Convênios em análise.53 

  

 Os convênios foram selecionados de acordo com procedimentos próprios 

adotados pelo Núcleo de Engenharia levando-se em consideração aspectos como 

regularidade na obtenção de recursos em convênios anteriores, abrangência, 

relevância financeira e tipo do objeto. Dentre a amostra para o exercício de 2001, 

foram selecionados 22 convênios nos municípios de Gameleira, Bom Jardim, Barra 

de Guabiraba, João Alfredo, São Caetano, Gravatá, Lagoa dos Gatos, Bezerros, 

Chã Grande, Bonito, Tamandaré, Vicência, Cortês, Moreno e Pesqueira. Os objetos 

dos convênios selecionados foram: construção de casas populares, poços tubulares 

e amazonas, sistemas de abastecimento d’água, pequenas barragens, 

dessalinizador e cisternas. De acordo com os dados coletados, os valores 

selecionados da amostra devem corresponder a no mínimo 30% do total gasto. 

 Foi constatada, como pode ser visualizado no gráfico a seguir, que seguindo 

as linhas de financiamentos do PCPR, há uma quantidade considerável de obras ou 

serviços de engenharia, o que ratifica a importância da presença no Núcleo de 

Engenharia do TCE/PE no controle externo do investimento. 

 

                                                 
53 TCE, 2002. Laudo de Auditoria Técnica de Obras e Serviços de Engenharia do exercício financeiro 
de 2001. 
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Gráfico 10:  
Análise comparativa dos tipos de convênios do  
PCPR I (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: TCE/PE (2002) 

 

Identificou-se ainda, que o TCE/PE preocupado com a regularidade dos 

recursos, verificou a capacidade gerencial das entidades beneficiadas (associações) 

e chegou a conclusões que as deficiências foram geradas a partir da inexistência ou 

insuficiência, de estruturas organizacionais com o mínimo de elementos técnicos e 

administrativos que lhes possibilitem capacidades para gerir as suas necessidades, 

dentro do formato de desenvolvimento sustentável, de forma a eleger as prioridades, 

definindo as metas e plano de ação e que as ofereçam as condições básicas para 

gerenciar recursos e garantir eficiência na execução e implementação dos projetos, 

tudo isso constatado a partir das análises documentais e das observações 

levantadas nas vistorias em campo durante a auditoria. 

R EC UR SOS R EP A SSA D OS P ELO
P R OR UR A L 2001

86%

14%

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OUTROS PROJETOS
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Gráfico 11:  
Análise da regularidade financeira dos convênios do 
PCPR I (2001) 

P R EST A ÇÕES D E C ON T A S 
D OS R EC UR SOS C OM  OB R A S OU 

SER VIÇOS D E EN GEN H A R IA  -  P R OR UR A L 2001

55%29%

6% 10%

INADIM PLENTES

PENDENTES

EM  ANÁLISE
REGULARES

 
Fonte: TCE/PE (2002) 

  

Note-se que do total dos recursos despendidos, apenas 10% estão em 

situação regular. 

Segundo o que fora constatado nesta pesquisa, os problemas listados acima 

se devem ao fato do órgão promotor não suprir às comunidades com o 

assessoramento e o acompanhamento eficazes que lhes permitissem a auto-

sustentabilidade. Isto foi verificado quando do estudo das deficiências na execução 

dos convênios no que tange aos aspectos como a ausência de projetos de 

engenharia ou projetos insuficientes, ou seja, execução de obras e/ou serviços de 

engenharia, desvinculada de estudos que fundamentem e determinem os elementos 

técnicos (materiais, dimensões, métodos construtivos, equipamentos, etc.) 

envolvidos para a materialização do bem; ausência de especificações técnicas que 

informem qual o material a ser empregado; planilha orçamentária incompleta, 

faltando vários itens de serviços; nos casos necessários, foi identificada a ausência 

de estudos topográficos e locação da edificação; alterações no objeto do convênio, 

ou seja, mudanças significativas sem as respectivas justificativas formais e registros; 

ausência da anotação de responsabilidade técnica – ART dos serviços de 

engenharia; além da prática de pagamentos em parcela única. 
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 Quanto à gestão do Programa, foi verificado, na auditoria de 2001, a ênfase 

dada no que determina os Termos dos Convênios, onde consta a cláusula que 

estabelece as obrigações do Órgão Promotor, ou seja o Prorural, o qual além de 

repassar os recursos, deve fornecer as instruções e normas específicas para a 

prestação de contas dos recursos repassados; assessorar o Órgão Executor na 

revisão e/ou detalhamento dos Projetos; acompanhar com o Conselho Municipal a 

execução das obras e serviços; aprovar as prestações de contas e assinar, 

juntamente com o Órgão Executor (associações), os Termos de Entrega e 

Recebimento de Projetos.  

 Conforme o que fora investigado nesta pesquisa, em 2001, ainda na gestão 

do PCPR I, foi encontrada uma série de insuficiências e deficiências na gestão do 

Programa, o que levou a conclusão da ineficácia na concepção sistemática 

operacional do Prorural através do PCPR. As insuficiências observadas caracterizam 

a ausência, conforme preceitua os Termos de Convênio, de procedimentos e ações 

que disponibilizem, para os Órgãos Executores, assessorias nos processos de 

revisão e/ou detalhamento dos Projetos. 
 

- Da Alocação dos Recursos: Distribuição dos recursos de forma 
aleatória, sem considerar a ordem das necessidades, atendendo 
regiões menos pobres em detrimento de outras que apresentam 
maiores índices de pobreza, deixando de utilizar parâmetros como 
os Índices de Desenvolvimento Humano (IDH-M, IBGE) [...]. 
- Da Análise dos Projetos Técnicos: Inadequado sistema de 
critérios e procedimentos de análise dos projetos, deixando de 
promover os devidos estudos de viabilidade (econômica, custo X 
benefício social, operacional, etc.), bem como das exigências 
técnicas necessárias a definição e materialização dos objetos, que 
possibilitem a sua valoração, execução e implementação: 
- Ausência de Especificações Técnicas e/ou Metodologia de 

Execução (caracterizações e recomendações técnicas, com 
base nas Normas, dos materiais e serviços necessários à 
execução, bem como os processos executivos das obras e 
serviços); 

- Ausência de estudos topográficos e projetos de locação das 
obras; 

- Ausência dos Projetos de Instalações (Elétricas e Hidro-
sanitárias), referentes à habitação popular; 

- Planilhas Orçamentárias Padrão e incompatíveis com os 
Projetos de Arquitetura, quando existentes, referentes à 
habitação popular;  



 
 

 

74

- Ausência de Projetos de Abastecimento D’água Simplificado e 
Estudos Geofísicos, nos Convênios referentes à Sistema de 
Abastecimento D’água e Poços Artesianos; 

- Projetos Padrão de Arquitetura, sem estudo de adequação, e 
incompatíveis com as respectivas Planilhas Orçamentárias; 

- Ausência de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica; 
- Ausência de Licença Ambiental [...]. 

- Sistema Operacional de Controle das Execuções: 
Procedimentos e ações insuficientes, caracterizando ausência 
de metodologia de acompanhamento da execução dos 
projetos, que garantam o cumprimento, por parte dos Órgãos 
Executores, das exigências contidas nos Termos de 
Convênios, e a adequada e eficiente execução dos objetos [...]. 
- Liberação de Recursos: Inadequado controle de liberação 
de recursos, promovendo repasses em parcela única, de forma 
a comprometer substancialmente o acompanhamento de suas 
aplicações, bem como o processo de prestação de contas por 
parte dos Órgãos Executores. 
- Prestações de Contas: inexistência ou insuficiência, dentro 
do PCPR, conforme os objetivos do PRORURAL e 
determinação dos Termos de Convênios, de ações que 
possibilitem aos Órgãos Executores, capacidade para gerenciar 
seus recursos e prestar contas das suas obrigações, bem como 
de procedimentos que promovam instruções de processos de 
prestações de contas, para cada uma das Entidades 
inadimplentes, e os remetam aos Órgãos competentes para 
prosseguimento das apurações. 54 

 

 A pesquisa também identificou que a liberação em uma única parcela 

ocasionou um elevado índice de convênios com irregularidade na sua execução 

devido à dificuldade no controle dos recursos. Uma vez que ocorreu a liberação não 

há instrumento preventivo, apenas corretivo. Especificamente para o exercício de 

2001, tem-se o seguinte achado: 

 Embora já alertado e recomendado nos laudos de prestação 
de contas dos exercícios anteriores, observou-se que, em 81% 
dos convênios firmados no exercício de 2001, permaneceu a 
prática de liberar, em parcela única, e imediatamente após a 
formalização do convênio, a integralidade dos recursos 
financeiros. Prática que fere os princípios da boa conduta 
administrativa, uma vez que dificulta, ou até inviabiliza, um 
controle eficaz por parte do órgão repassador (Prorural).55 

                                                 
54 TCE, 2002. Laudo de Auditoria Técnica de Obras e Serviços de Engenharia do exercício financeiro 
de 2001. 
55 TCE, 2002. Laudo de Auditoria Técnica de Obras e Serviços de Engenharia do exercício financeiro 
de 2001. 
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Gráfico 12: Análise da execução física dos convênios 
do PCPR I (2001) 

A N Á LISE D A  EXEC UÇÃ O F Í SIC A
D E R EC UR SOS C OM  OB R A S E 

SER VIÇOS D E EN GEN H A R IA  -  P R OR UR A L 2001

49%

20% 31%
CONCLUÍDO

                                                            
NÃO CONCLUÍDO

                                                               
SEM  INFORM AÇÃO

 
Fonte: TCE/PE (2002) 

  

Quanto à alocação dos recursos 
 

Adoção de critérios com base em dados oficiais (Índice de 
Desenvolvimento Humano – IDH e População Rural) que 
caracterizem o nível de carência das comunidades, e que 
possibilitem uma distribuição compatível com a ordem das 
necessidades sociais de cada município.56 

 

 Quanto às insuficiências de capacidade gerencial das entidades executoras 

O PCPR têm como propósito o combate a pobreza rural 
através de repasses de recursos para projetos que venham a 
contribuir com a possibilidade da implementação, nas 
comunidades beneficiadas, de um sistema de desenvolvimento 
sustentável e com geração de empregos e renda, para tanto, é 
imprescindível, que as entidades representativas e as próprias 
Comunidades possuam e desenvolvam cultura de 
independência e capacidade de gerir suas necessidades e 
suas políticas de ação.  
Dessa forma o PRORURAL como Órgão promotor do 
desenvolvimento sustentável, através dos seus projetos e 
metas, além de prestar toda a assessoria técnica necessária na 
elaboração, execução e implementação dos subprojetos, deve 
prever e desenvolver ações que dotem as Entidades e 
Comunidades beneficiadas de condições de se auto-gerenciar, 
bem como de reproduzir essa condição, possibilitando-lhes 
otimização no uso de seus recursos, e participação mais 

                                                 
56 Ibid. 
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democrática dentro da política de desenvolvimento do Governo 
do Estado.57       

 
 Quanto às insuficiências dos procedimentos de análise e aprovação dos 

subprojetos 
 
Adoção de procedimentos eficazes no tocante à análise e 
aprovação dos Projetos Técnicos referentes a Convênios cujos 
objetos referem-se a obras e/ou serviços de engenharia: 
- A aprovação desses projetos deve passar necessariamente 
pela análise de especialistas habilitados na área técnica de 
engenharia; 
- Os Projetos Técnicos (para cada uma das modalidades) 
devem trazer todas as informações mínimas necessárias, que 
permitam a perfeita materialização, levantamento dos custos e 
execução dos objetos a serem implementados;  
- Devem acompanhar aos respectivos projetos, para as devidas 
analises, as Justificativas Técnicas e Sociais, Estudos de 
Impacto Ambientais e de Preservação Cultural, Viabilidade de 
Implementação (financeira, operacional e de manutenção – 
considerando a relação custo X benefício social); 
- Os Projetos devem ser acompanhados das ART’s dos 
respectivos projetistas e/ou das empresas, bem como das 
licenças ambientais, quando for o caso. 58 

 

  

                                                 
57 TCE, 2002. Laudo de Auditoria Técnica de Obras e Serviços de Engenharia do exercício financeiro 
de 2001. 
58 Ibid. 
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Quanto às insuficiências dos procedimentos operacionais de controle das 

execuções 

- Criação de Sistemática eficaz, congregando ferramentas 
operacionais e equipes de técnicos habilitados e em número 
suficiente, que promova acompanhamentos às execuções das 
obras e serviços de engenharia, de forma a garantir a 
adequação das mesmas aos projetos e às especificações e 
Normas técnicas;  
- Adoção, dentro do Controle Interno, de dispositivos que 
permitam mapear e disponibilizar a visão geral e 
individualizada, com atualizações periódicas, do diagnóstico 
das execuções, como também de procedimentos de avaliação 
dos resultados e adoção de medidas corretivas, buscando, de 
forma contínua, a eficácia dos resultados.59 

 

 Quanto à liberação de recursos e prestação de contas 

Adotar critérios de liberação de recursos, em parcelas 
vinculadas à execução do cronograma físico-financeiro das 
obras e às correspondentes prestações de contas de cada 
etapa de execução, levando em consideração variantes como 
valor e tipo do objeto e duração de execução, de forma a 
garantir adequada prestação de contas por parte dos Órgãos 
Executores. 
Promover, sob pena de responsabilidade solidária, a adoção de 
todas as providências cabíveis ao fato, para dirimir quaisquer 
irregularidades e/ou ilegalidades nos convênios firmados, em 
qualquer etapa do processo, desde a assinatura do Termo de 
Convênio até a entrega da devida prestação de contas pelo 
órgão executor; promovendo instruções de processos, e os 
remetendo aos Órgãos competentes para prosseguimento das 
apurações.60 

 

                                                 
59 TCE, 2002. Laudo de Auditoria Técnica de Obras e Serviços de Engenharia do exercício financeiro 
de 2001. 
60 Ibid. 
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2.1.2 O PCPR II 

 Pode-se dizer que, com o encerramento do PCPR I criou-se, tanto por parte 

do órgão promotor, quanto dos órgãos executores dos convênios, uma consciência 

no dever da boa aplicação dos recursos. Isso se deve pela atuação do TCE/PE, 

principalmente do Núcleo de Engenharia com a fiscalização in loco, isto é, no local 

onde os subprojetos estavam sendo executados, independentemente do município 

escolhido na amostra.  

Os achados e sugestões daqueles Laudos de Auditoria Técnica de exercícios 

anteriores serviram de balizamento no cumprimento dos preceitos técnicos e legais 

devido às características de orientação que tem o Tribunal de Contas e ao trabalho 

realizado pelos técnicos da engenharia do TCE/PE61.  

Não significa dizer com isso que as deficiências e insuficiências foram 

eliminadas, conforme se quer demonstrar em seguida com a cronologia dos 

exercícios financeiros do PCPR II, mas pode-se constatar que houve uma melhoria 

nos processos, na tentativa de se atingir os objetivos propostos em cada convênio e 

no cumprimento das metas e às determinações do TCE/PE. 

                                                 
61 Segundo o Sr. Gleydisson Mendes. (2008) superintendente técnico, em entrevista concedida para este 
trabalho. 
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2.1.2.1 PCPR II – 2002 

O exercício financeiro de 2002 teve uma característica peculiar, visto que 

houve uma mudança de gestão e de grupo político, o que também afetou o Prorural, 

a começar pela adoção da denominação de Projeto Renascer como forma de 

desvincular da gestão anterior e, conseqüentemente, também houve uma mudança 

na própria forma de gestão. 

 Na amostra do exercício em tela, foram selecionadas associações nos 

municípios de Goiana, Primavera, Abreu e Lima, Vitória de Santo Antão e Feira 

Nova. 

Durante a pesquisa, verificou-se que a equipe técnica do Núcleo de 

Engenharia (NEG) aprofundou as suas análises, não apenas se detendo a 

realização de fiscalização da execução das obras e dos serviços de engenharia 

oriundos de convênios com as associações. Em Laudo Técnico acostado aos autos 

processuais daquele exercício, já havia inserido sugestões que extrapolaram a 

questão da execução física, a partir de observações pertinentes à gestão do 

programa.   

 

Gráfico 13:  
Análise da execução financeira dos convênios do 
PCPR II (2002) 

SITUAÇÃO EM 2002

10%
14%

63%

13%

EM ANÁLISE INADIMPLENTES PENDENTES REGULARES

 
Fonte: TCE/PE (2003) 

 
Note-se que do total dos recursos despendidos, apenas 13% estão em 

situação regular.  
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Considere-se o exercício de 2002, um marco para a auditoria no TCE/PE, 

pois as irregularidades foram imputadas com ênfase na Gestão do Órgão Promotor 

responsável pelo repasse. Saliente-se que uma vez repassado o recurso, na prática, 

o Presidente da Associação é o responsável direto pela gestão daquele recurso. A 

auditoria buscou enfocar as responsabilidades de todos interessados do processo62, 

atores envolvidos, com base na legislação. 

A seguir tem-se demonstradas algumas das obrigações das partes envolvidas 

de acordo com os termos dos convênios, que são parte integrante dos convênios 

firmados e do Manual de Operações do PCPR II:  

DAS OBRIGAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA - 
CLÁUSULA QUARTA 
a) Dar início à execução do Subprojeto, imediatamente após 
a liberação da primeira parcela dos recursos; 
b) Executar diretamente, ou através de terceiros, as obras e 
serviços, dentro do prazo previsto neste Convênio e segundo 
as especificações técnicas, conforme o Subprojeto; 
c) Facilitar o acesso dos técnicos, autorizados pelo Prorural, 
e do Conselho Municipal, ao lado das obras e serviços, 
prestando-lhes todas as informações necessárias; 
d) Realizar cotação de preços, quando for o caso, para o 
cumprimento do objeto deste convênio, observando as normas 
estabelecidas pelo Banco Mundial e descritas pelo Manual de 
Operações; 
[...] 
g) Garantir, a título de contrapartida, o fornecimento de mão-
de-obra e/ou materiais, equipamentos, transporte eventuais, 
nas quantidades e especificações definidas no Subprojeto e 
acordadas previamente com o Prorural; 
h) Movimentar recursos, através de conta bancária com a 
denominação Associação/Cooperativa, cujo número será 
apresentado ao Prorural para permitir a liberação dos recursos 
[...] 
[...] 
k) Cumprir, no que couber, o Art. 116, §§ 4º, 5º e 6º da Lei 
8.666/93. O saldo financeiro só poderá ser utilizado no objeto 
do convênio, mediante apresentação de orçamento e 
autorização prévia do Prorural; 
l) Restituir ao Estado de Pernambuco na forma e de acordo 
com o dispositivo acima mencionado os recursos financeiros 
recebidos e não utilizados [...] 
[...] 

                                                 
62 Os interessados dos processos são os ordenadores de despesas. No caso do Prorural são 
pessoalmente o Gerente Geral e o Gerente Financeiro, para o caso das Associações os interessados 
são os Presidentes. 
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o) Assinar, juntamente com o Prorural, Termo de Entrega e 
Recebimento do Subprojeto; 
p) Juntar ao projeto a ART – Anotação de Responsabilidade 
Técnica, documento uno e deste inseparável, emitido por órgão 
competente e relativo aos serviços técnicos prestados pelo 
elaborador do Subprojeto, bem como, em época oportuna, 
fazer juntar a ART relativa à execução do Subprojeto, ambos 
os casos quando exigido pela legislação; 
DAS OBRIGAÇÕES DO PRORURAL - CLÁUSULA QUINTA 
a) Assegurar e repassar os recursos necessários à 
realização dos objetivos deste Convênio, conforme 
Cronograma de Desembolso e Programação Físico-Financeira 
do Subprojeto; 
b) Fornecer as instruções e normas específicas para a 
prestação de contas dos recursos repassados; 
c) Assessorar a Associação/Cooperativa na revisão e 
detalhamento do Subprojeto; 
d) Acompanhar com o Conselho Municipal, a execução das 
obras, serviços e aquisição dos bens; 
e) Receber e aprovar ou não as prestações de contas, 
remetendo ao Ministério Público ou Tribunal de Contas do 
Estado, os Subprojetos que não atendam as normas contidas 
neste Convênio; 
f) Assinar, juntamente com a Associação/Cooperativa, 
Termo de Entrega e Recebimento de Subprojeto; [...] 
(CONVÊNIO PRORURAL Nº. 46250128/07) 

 
 De acordo com o que fora verificado nesta pesquisa, o Núcleo de Engenharia 

do TCE/PE identificou, independentemente da auditoria de natureza operacional, 

que conforme já fora citado restringiu-se a irregularidades formais, no exercício de 

2002, algumas deficiências no sistema gerencial do Prorural.  

O conjunto das insuficiências e deficiências apontadas, a 
seguir, evidenciam, no tocante aos diversos aspectos 
levantados, concernentes aos elementos Objeto da Análise, a 
ineficácia na concepção sistemática operacional do 
PRORURAL através do PCPR II.63 

Quanto à análise e aprovação dos subprojetos foi constatada, na análise dos 

projetos técnicos aprovados e liberada para formalização dos convênios, a 

persistência de deficiências básicas anteriormente já apontadas, ou seja, os projetos 

não trazem os elementos necessários à sua perfeita caracterização, valoração e 

                                                 
63 TCE/PE, 2003. Laudo de Auditoria Técnica de Obras e Serviços de Engenharia na Operação 
Transparência das eleições 2002. 
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visualização do bem, permitindo execuções sem respaldo técnico e podendo gerar 

obras instáveis, especificamente em: 

Projetos para Construção de Casas, Cisternas, Banheiros e 
Fossas: 
- Projeto arquitetônico padrão PRORURAL, sem adequação 
por parte dos projetistas às necessidades da comunidade;  
- Ausência de plantas de situação e locação das casas; 
- Ausência de projetos de instalações elétricas e hidro-
sanitárias; 
- Ausência de metodologia executiva. 
Projetos para Construção de Poços e Abastecimento 
d’Água: 
- Ausência de licença ambiental para instalação e 
funcionamento; 
- Ausência de especificações técnicas e metodologia executiva; 
- Ausência de projetos de locação e estudos geofísicos; 
- Ausência de projeto de abastecimento d’água simplificado; 
- Ausência de projeto de instalações elétricas. 
Projetos para Construção de Barragens: 
- Ausência de estudos topográficos e locação; 
- Ausência estudos geotécnicos e hidrogeográficos; 
- Ausência de licença ambiental (impacto ambiental); 
- Ausência de especificações técnicas e metodologia executiva; 
- Ausência de projeto estrutural. 
Foi constatada a ausência da Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART nos projetos acima referidos.64 
 

 Quanto ao sistema operacional de controle das execuções, verificou-se que 

os procedimentos e ações eram insuficientes, caracterizando ausência de 

metodologia de acompanhamento da execução dos projetos, que garantissem o 

cumprimento, por parte dos Órgãos Executores (Associações), das exigências 

contidas nos Termos de Convênios, e a adequada e eficiente execução dos objetos. 

Quanto à liberação de recursos, o Prorural adotou, no exercício de 2002, 

independente do valor e do tipo de projeto, o critério de liberação dos recursos em 

duas parcelas, a primeira imediatamente após a assinatura do Convênio, e a 

segunda após a apresentação da prestação de contas da primeira, como uma 

tentativa de minimizar desvios. 

                                                 
64 TCE/PE, 2003. Laudo de Auditoria Técnica de Obras e Serviços de Engenharia na Operação 
Transparência das eleições 2002. 
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 Neste sentido convém ressaltar o que dizem Peter e Machado (2003) que 

para o acompanhamento dos fatos contábeis, financeiros e também operacionais, é 

necessária a existência, de sistemas estabelecidos para assegurar a observância 

das diretrizes e procedimentos administrativos internos, além da norma.  

 A sistemática de liberações em duas parcelas foi insuficiente para eliminar o 

prejuízo com as obras inacabadas, apenas minimizou pela metade a possibilidade 

de não conclusão do objeto, reduzindo o prejuízo para 50%.  

Porém constatou-se a ausência de acompanhamento por parte do Prorural 

durante o processo de execução das obras, inclusive, para atestar as prestações de 

contas das primeiras parcelas, ou seja, os recursos foram liberados 

independentemente do estágio de execução e da qualidade das obras, 

permanecendo a gerar, como ocorreu com o PCPR I um elevado índice de 

Entidades inadimplentes e de objetos não concluídos. 

Com base nos documentos fornecidos pelo TCE/PE, verificou-se que no 

exercício financeiro de 2002, a equipe técnica responsável pela auditoria no 

Prorural, elencou uma série de sugestões como forma de tentar evitar que falhas já 

detectadas se repitam em exercícios futuros. Sugeriu-se, por exemplo, a adoção de 

dados oficiais pelo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH e População Rural, 

que caracterizam o nível de carência das comunidades, no sentido de possibilitar 

uma distribuição compatível com a ordem das necessidades sociais de cada 

município, conforme previsto no Manual de Operações do PCPR II.  

Houve por parte do NEG, de acordo com o que foi constatado na pesquisa, a 

preocupação com a capacidade gerencial das associações comunitárias, uma vez 

que essas são as responsáveis pela execução direta dos objetos dos convênios, no 

sentido da auto-sustentabilidade através da implementação de um sistema de 

desenvolvimento sustentável e com geração de empregos e renda. Para que isso 

seja possível, é necessário que as entidades representativas e as próprias 

comunidades possuam e desenvolvam uma cultura de independência e capacidade 

de gerir suas necessidades e suas políticas de ação.  

O Prorural como Órgão promotor do desenvolvimento sustentável, através 

dos seus projetos e metas, além de prestar toda a assessoria técnica necessária na 
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elaboração, execução e implementação dos subprojetos, conforme previsto nas 

metas do PCPR II, deve desenvolver ações que dotem as Entidades e Comunidades 

beneficiadas de condições de se auto-gerenciar, bem como de reproduzir essa 

condição, possibilitando-lhes otimização no uso de seus recursos, e participação 

mais democrática dentro da política de desenvolvimento do Governo do Estado.       

 O Núcleo de Engenharia do TCE/PE também se preocupou com a análise e 

aprovação dos subprojetos no sentido de que o Prorural adote procedimentos 

eficazes para a aprovação dos projetos técnicos referentes a convênios cujos 

objetos referem-se a obras e/ou serviços de engenharia para sanar os problemas 

identificados. 

Em 2002 já se registrava a necessidade da criação de sistemática que 

congregasse ferramentas operacionais e equipes de técnicos habilitados e em 

número suficiente, para promover os acompanhamentos às execuções das obras e 

serviços de engenharia, de forma a garantir a adequação das mesmas aos projetos 

e às especificações e às normas técnicas; bem como a adoção, dentro do Controle 

Interno, de dispositivos que permitam mapear e disponibilizar a visão geral e 

individualizada, com atualizações periódicas, do diagnóstico das execuções, como 

também de procedimentos de avaliação dos resultados e adoção de medidas 

corretivas, buscando, de forma contínua, a eficácia dos resultados; além da garantia 

das execuções dos serviços por profissionais ou empresas tecnicamente habilitados, 

cadastrados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), 

inclusive com as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) do responsável 

técnico pela execução de cada obra. 

 Com relação às liberações dos recursos, registrou-se na análise daquele 

exercício financeiro, a necessidade da adoção de critérios em parcelas vinculadas à 

execução do cronograma físico-financeiro das obras e às correspondentes 

prestações de contas de cada etapa de execução. Saliente-se que já constavam no 

Laudo do exercício de 2001 algumas dessas sugestões, bem como a questão da 

instrução processual em caso de irregularidade detectada pelo sistema de controle 

interno do Programa.  



 
 

 

85

2.1.2.2 PCPR II – 2003 

 A amostra para o exercício financeiro de 2003 contemplou os municípios de 

Moreno, Garanhuns, Bezerros, Limoeiro, Passira, Pesqueira, Triunfo, Verdejante, 

Venturosa, Catende, Abreu e Lima, Sertânia, Glória do Goitá, Alagoinha, Pedra, 

Palmares, Flores, Triunfo, Amaraji, Carpina, São Benedito do Sul, Itambé, 

Machados, Petrolina, Paranatama, Salgueiro, Agrestina, Cupira e Lagoa dos Gatos, 

referentes a obras de engenharia tais como construção de casas populares, 

cisternas, banheiros com fossas, agroindústrias, eletrificação rural, escolas, 

barragens, poços e sistemas de abastecimento d’água. 

 O Prorural/Projeto Renascer foi organizado em Gerências, responsáveis por 

cada área específica, composto basicamente das Gerências de Análise, Financeira, 

que abrange a divisão de Prestação de Contas; Jurídica e Operações. Foram 

reativadas as Unidades Técnicas Regionais com seus escritórios localizados 

geograficamente em Recife, Limoeiro, Palmares, Caruaru, Arcoverde, Garanhuns, 

Salgueiro e Petrolina, visando à descentralização das ações e quadros próprios. 

 O conjunto das insuficiências e deficiências encontradas no exercício 

financeiro de 2003 evidencia a continuidade da ineficácia na concepção sistemática 

operacional do Prorural através do PCPR II. 

Alguns procedimentos e ações foram implementados para minimizar as 

deficiências, como planilhas de acompanhamento com percentuais dos serviços 

executados, porém não foram suficientes para garantir o cumprimento das 

execuções, por parte das associações. Conforme pode ser verificado abaixo, apenas 

2% dos convênios encontravam-se regulares ao final do exercício de 2003. 
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Gráfico 14:  
Análise da execução financeira dos convênios do 
PCPR II (2003) 

PENDENTE
91%

EM ANÁLISE
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REGULAR
2%INADIMPLENTE

6%

REGULAR EM ANÁLISE PENDENTE INADIM PLENTE

 
Fonte: TCE/PE (2004) 

 

As visitas de campo são a forma utilizada pelo TCE/PE para identificação de 

possíveis divergências entre os serviços conveniados versus os efetivamente 

executados. Verificou-se através da pesquisa documental, que o TCE/PE considera 

como indício do mau uso do dinheiro público, especificamente para o Prorural, a falta 

de acompanhamento técnico por profissional habilitado, ausência de projetos 

essenciais, já comentada em exercícios anteriores, e a aprovação de projetos sem 

as especificações técnicas e detalhes construtivos, permitindo a edificação de obras 

instáveis. Como conseqüência das deficiências comentadas, formou-se, conforme o 

gráfico a seguir, um quadro que vem se repetindo na execução do PCPR, ou seja, 

um percentual pequeno de apenas 26% de convênios concluídos.  

 
Gráfico 15:  
Análise da situação física dos convênios do PCPR  II 
(2003) 
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Fonte: TCE/PE (2004) 
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 As principais deficiências verificadas em 2003 foram: 

Projetos para Construção de Casas, Cisternas, Banheiros e 
Fossas: 
- Projeto arquitetônico padrão PRORURAL, sem adequação 
por parte dos projetistas às necessidades da comunidade[...] 
[...] 
- Ausência de projetos de instalações elétricas e hidro-
sanitárias; 
[...] 
- Ausência de metodologia executiva; 
- Ausência de licenciamento junto à Companhia Pernambucana 
de Recursos Hídricos – CPRH. 
Projetos para Construção de Poços e Abastecimento 
d’Água: 
- Ausência de licença ambiental para instalação e 
funcionamento; 
- Ausência de especificações técnicas e metodologia executiva; 
- Ausência de projetos de locação e estudos geofísicos; 
- Ausência de projeto de abastecimento d’água simplificado; 
- Ausência de projeto de instalações elétricas. 
Projetos para Construção de Barragens: 
- Ausência de estudos topográficos e locação; 
- Ausência estudos geotécnicos e hidrogeográficos; 
- Ausência de licença ambiental (impacto ambiental); 
- Ausência de especificações técnicas e metodologia executiva; 
- Ausência de projeto estrutural.65 

 

 Foi verificado na pesquisa que quanto ao sistema operacional e controle das 

execuções, as falhas construtivas foram apropriadas nos Laudos de Auditoria 

Técnica do TCE/PE. 

 Mesmo com as sugestões e recomendações do TCE/PE, o Prorural/Renascer 

continuou adotando o critério de liberação dos recursos em duas parcelas, a primeira 

imediatamente após a assinatura do Convênio, e a segunda após a apresentação da 

prestação de contas da primeira, conforme planilha em anexo. Porém, houve uma 

significativa melhoria no que diz respeito ao controle da liberação da segunda 

parcela, sendo esta liberada rigorosamente após a conclusão da parcela anterior, ou 

seja, quando executado 50% do objeto conveniado e a prestação de contas 

aprovada. 

                                                 
65 TCE/PE, 2004. Laudo de Auditoria Técnica de Obras e Serviços de Engenharia 2003. 
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Para os técnicos do TCE/PE: “como as entidades têm interesse de receber a 

segunda parcela, procuram executar a primeira dentro dos padrões exigidos pelo 

Prorural/Renascer, quando se trata da segunda parcela, a inadimplência continua 

elevada.”66 Em alguns casos ainda, foi constatado que os presidentes de associação 

adotam a prática de repassar todo o valor referente à primeira parcela no ato da 

assinatura do contrato, o que configura antecipação de pagamento.  

 Esta pesquisa também evidenciou que as recomendações constantes nos 

laudos anteriores no tocante aos procedimentos de análise e aprovação dos 

projetos, nos procedimentos operacionais de controle das execuções, na liberação 

de recursos em duas parcelas, constam no Laudo de Auditoria Técnica de Obras e 

Serviços de Engenharia do exercício de 2003. 

 Vale a pena salientar que ao Prorural/Renascer cabe a responsabilidade pela 

adoção de todas as providências cabíveis, no sentido de dirimir quaisquer 

irregularidades e/ou ilegalidades nos convênios firmados, inclusive instruindo de 

processos67, e os remetendo, quando for o caso, aos Órgãos competentes para 

prosseguimento das apurações, inclusive ao Tribunal de Contas. 

                                                 
66 Arnobio Vanderlei Borba, autor, Técnico de Inspeção do TCE/PE. 
67 A instrução processual referida aqui significa que o Prorural deve efetuar a juntada de toda 
documentação referente aos convênios que possa caracterizar as irregularidades em um processo 
administrativo para avaliação interna, tais como procedimentos de análise dos projetos, 
acompanhamento da execução, medições e orçamentos comparativos entre o projetado e o 
executado e as prestações de contas. 
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2.1.2.3 PCPR II – 2004  
  

 Para a seleção da amostra, conforme já mencionado neste trabalho, o 

TCE/PE utiliza-se de elementos próprios para escolha dos convênios a serem 

auditados. Os convênios selecionados para a amostra estão localizados nos 

municípios de Chã Grande, Condado, Casinhas, Orobó, Limoeiro, Cortês, Palmares, 

Belo Jardim, Riacho das Almas, Sanharó, Afogados da Ingazeira, São José do Egito, 

Sertânia, Águas Belas, Nazaré da Mata, Granito, Palmares, Tupanatinga, Quipapá, 

Serra Talhada, Dormentes, Afrânio, Santa Maria da Boa Vista, Camocim de São 

Félix, Bonito, Cumaru e Lagoa Grande. 

 Este trabalho também buscou identificar os avanços ocorridos durante o 

período analisado. Durante o exercício financeiro de 2004, foi verificado que os 

técnicos do TCE/PE pormenorizaram os detalhes construtivos visando além da 

gestão dos recursos, a melhoria na qualidade dos produtos finais para usufruto dos 

beneficiários. 

 Nas obras de banheiros com fossas foi verificada a falta de padronização nas 

execuções, mesmo esse tipo de objeto tenha projeto padrão no Prorural/Renascer. 

 Segundo esta pesquisa e de acordo com a entrevista realizada com os 

técnicos do TCE/PE, no exercício de 2004, houve um elevado índice de utilização 

nas instalações sanitárias de banheiros, bem como nas cisternas, da “novidade mais 

‘quente’ do mercado: os tubos para esgoto de prédios”68.  

 Faz-se necessário o esclarecimento quanto à construção de cisternas. São 

previstos para a captação das águas pluviais do telhado das residências uma calha 

em zinco e a instalação de tubulação de PVC para transporte das águas até a 

cisterna, conforme se pode verificar na figura a seguir: 

 

                                                 
68 Guido F. Nigra, diretor da empresa EBR, fabricante de tubos reciclados. In: 
<http://www.plastico.com.br/revista/pm342/reciclagem1.htm>. Acesso em 01 Jun 2008. 
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Figura 12:  
Detalhe da captação das águas pluviais e 
escoamento através de tubulação em PVC para a 
cisterna 

 

 
Fonte: Arquivo do autor 

  

Com a fabricação de tubos em material reciclado, estes mais baratos em 

torno de 15% a 30% em relação ao PVC, e a sua inserção no mercado consumidor, 

ainda sem norma específica, as associações comunitárias adotaram a prática da 

substituição dos tubos previstos em PVC (Poli Cloreto de Vinila) por tubos reciclados 

PET (Poli Tereftalato de Etileno).  

A ação do TCE/PE foi tempestiva, conforme colhido em entrevista e consulta 

ao ofício enviado ao Prorural como iniciativa para que não fossem utilizados aqueles 

materiais porque além de não estarem normatizados, podendo inviabilizar o 

subprojeto diminuindo substancialmente a vida útil da tubulação69, além de haver 

uma diferença dos valores entre os dois materiais. 

                                                 
69 Conforme identificado nesta pesquisa em visita in loco a convênios que têm como objeto a 
construção de cisternas, o modelo de cisterna adotado como padrão pelo Prorural, pelo MDS 
(Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome) e pelo programa PM1C do Governo 
Federal (Programa 1 Milhão de Cisternas) é uma opção viável do ponto de vista operacional e 
financeiro. Usam-se nessas cisternas como elemento transporte das águas de chuva do telhado, uma 
tubulação fabricada com fins de utilização em esgotos sanitários, ou seja, os tubos em PVC são 
normatizados para o uso residencial, normalmente embutidos ou enterrados, e não foram submetidos 
a ensaios de resistência aos raios ultravioleta emitidos pelo sol que incidem diretamente sobre esses. 
Conforme foi verificado nas visitas, existem cisternas construídas com os kits para captação e 
transporte que resistiram bem ao tempo devido a orientação por parte do Prorural que apenas sejam 
instalados os tubos em períodos de chuva, e no verão, fossem desmontados e acondicionados em 
local protegido.  
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Segundo estudos da Universidade de São Carlos, os resultados dos testes 

com o material reciclado “isentam os produtos de delaminação, trinca, rasgo ou 

ruptura nas amostras para análise de classe de rigidez, e também comprova que os 

tubos atendem às exigências da norma NBR 5688-99 para resistência ao impacto, 

sem qualquer falha”.70 

Na prática, de acordo com as respostas a entrevista: 

 
os tubos não foram submetidos a estudos quanto à resistência 
ao tempo (sol e chuva), além de que as normas apresentadas 
pelo fabricante são as relativas ao PVC e a análises 
dimensionais dos tubos. Hoje, já temos condição de dizer que 
os tubos PET têm uma durabilidade ao sol menor do que o 
PVC. Não somos contra a utilização do material reciclado, pelo 
contrário, é uma excelente iniciativa que visa a preservação do 
meio ambiente, mas a legislação e os contratos devem ser 
seguidos, este é o papel do Tribunal de Contas.71 

  
 

Figura 13:  
Utilização de material reciclado na cisterna 
 

 
Fonte: TCE/PE (2006) 

 

  

                                                 
70 Disponível em: <http://www.plastico.com.br/revista/pm342/reciclagem1.htm>. Acesso em 01 Jun 
2008. 
71 Arnobio Vanderlei Borba, autor, Técnico de Inspeção do TCE/PE. 

Tubos PET 

Conexão em PVC 
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Ainda com relação às cisternas, outra melhoria identificada na pesquisa, 

conforme fotografia a seguir, foi a instalação de bomba manual fabricada 

artesanalmente e que de acordo com depoimentos dos entrevistados, dá um 

resultado satisfatório. 

Figura 14:  
Utilização de bomba manual 
 

 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Quanto aos aspectos financeiros dos convênios celebrados em 2004, os 

dados coletados mostram que os achados da auditoria levam aos seguintes 

resultados: 

Gráfico 16:  
Análise da situação financeira dos convênios do 
PCPR II (2004) 

INADIMPLENTE 
  7%

REPROVADA 
5%

APRESENTADA 
 20%

APROVADA 
18%EM 

EXIGÊNCIA 
50%

 
Fonte: TCE/PE (2005) 
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Em 2004, os recursos para o convênio passaram a ser depositados em uma 

conta corrente própria da associação, bloqueada, no Banco do Brasil. Os 

desbloqueios, e conseqüentemente as liberações, passaram a ocorrer quando da 

emissão do laudo de supervisão pelo técnico de campo responsável pelo 

acompanhamento do convênio. Ou seja, para cada etapa do convênio executado, 

imediatamente após, a associação poderá sacar o recurso para fazer face às 

despesas decorrentes daquele gasto. 

 Durante a pesquisa, 90% dos beneficiários entrevistados responderam que 

houve uma melhoria na realização dos convênios, e no que diz respeito ao nível de 

organização das associações, o que significou o aumento da quantidade de 

convênios concluídos em relação a anos anteriores. 

 
Gráfico 17:  
Análise da situação física dos convênios do PCPR II 
(2004) 
 

CONCLUÍDOS 
577
93%

NÃO        
CONCLUÍDOS 

43
7%

 
Fonte: TCE/PE (2005) 
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2.1.2.4 PCPR II – 2005 

 Durante o exercício financeiro de 2005, foram selecionados como amostra os 

convênios nos municípios de Nazaré da Mata, Vitória de Santo Antão, Arcoverde, 

Inajá, Manari, São José do Egito, Tacaratu, Tupanatinga, Belo Jardim, Riacho das 

Almas, Sanharó, Camocim de São Felix, Bonito, Cumaru, Paranatama, Saloá, 

Caetés, Capoeiras, Condado, Orobó, Surubim, Timbaúba, Vicência, Cortês, 

Jaqueira, Palmares, Quipapá, Dormentes, Afrânio, Santa Maria da Boa Vista, Lagoa 

Grande, Granito, Salgueiro e Serra Talhada. 

 A pesquisa documental mostrou que persistem as deficiências técnicas das 

obras, objeto dos convênios celebrados em 2005, as quais foram registradas em 

relatório de inspeção e posteriormente em Laudo Técnico. As irregularidades 

identificadas nas obras foram: 

A) Banheiros com fossa 
[...] não execução do item referente ao radier. 
[...] a instalação da coluna de ventilação, no projeto básico ou 
padrão não é clara, porém, consta nas especificações técnicas 
a colocação de um tubo de 50 mm de ventilação, prolongado 
até a coberta. Também na relação de material consta 5,00 m 
de tubo de PVC com diâmetro de 50 mm. Nos banheiros 
vistoriados, constatamos a ausência de padronização quanto a 
instalação da referida coluna. Foram encontrados banheiros, 
ora sem o item de serviço executado, ora com coluna de 
ventilação saindo diretamente da fossa. Mas raramente com 
coluna de ventilação executada, conforme determina as 
exigências mínimas de engenharia, ou seja, ultrapassando 
aproximadamente 50 cm do telhado.  
[...] falta de metodologia construtiva dos pilares de apoio das 
caixas d’água. [...] detectamos que não há padronização dessa 
metodologia sequer em uma única UTR, ou seja, cada 
Associação executa da forma que lhe é conveniente. Foram 
encontrados, ora pilares em alvenaria de 1 vez, ora alvenaria 
de ½ vez engastada na parede do banheiro, ora pilares em 
alvenaria de ½ vez em forma de “cruz”, ora pilares de concreto 
de diversas dimensões, e em outros casos, pilares executados 
em concreto, utilizando-se tubo de 100 mm como forma. Não 
há padronização também, na execução dos apoios das caixas 
d’água, não constando claramente no projeto básico ou padrão, 
a metodologia construtiva para esse item de serviço. Foram 
encontradas caixas d’água apoiadas em vigas de madeira ou 
de concreto armado (engastadas nas paredes e apoiadas nos 
pilares), apoiadas diretamente sobre a alvenaria (geralmente 
duas paredes de alvenaria construídas paralelamente, ou em 
alguns casos em forma de cruz) [...] 
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[...] várias tampas de fossas/sumidouros quebradas. [...] 
[...] Faltando grade das portas [...] 
[...] Verificou-se a utilização de tubos reciclados-PET nas 
instalações hidro-sanitárias, incluindo os tubos de ventilação. 
Ressalte-se que em todos os convênios firmados com o Projeto 
Renascer estavam previstos e contratados tubos de PVC (Poli 
Cloreto de Vinila). Salientamos que o uso do tubo reciclado não 
é aconselhável para obras públicas, visto que este, ainda não 
possui norma técnica específica. 
[...] 
B) Cisternas 
[...] Constatou-se a utilização de tubos e conexões de 100 mm 
em material reciclados-PET (Poli Tereftalato de Etileno). 
Ressalte-se que em todos os convênios firmados com o Projeto 
Renascer estavam previstos e contratados tubos de PVC (Poli 
Cloreto de Vinila). Salientamos que o uso do tubo reciclado não 
é aconselhável para obras públicas, visto que este, ainda não 
possui norma técnica específica. Salientamos que este tipo 
de tubo tem um custo, cerca de 30 a 50% mais baixo que o 
contratado, no mercado. [...]  
[...] execução de tampas fora do padrão exigido pelo contrato. 
As mesmas deveriam ter sido confeccionadas em aço liso.  
[...] Verificou-se que os suportes, para fixação das calhas, não 
foram executados com cantoneira de ferro 5/8” x 1/8”, como 
consta na especificação técnica e no orçamento contratado.  
[...] Quantidade de sacos de cimento fornecidos a menor. [...] 
[...] 
C) Sistemas de Abastecimento D’agua  
[...] Verificou-se a execução de reservatório elevado, sendo a 
estrutura de apoio em concreto armado e a caixa em fibra com 
capacidade de 20.000 L. Contudo na nota fiscal fornecida pela 
empresa, consta que a mesma é toda de concreto armado, 
com capacidade de 25.000 L. [...] 
D) Aquisição de Equipamentos   
[...] não execução do revestimento em massa única, interna e 
externamente, bem como do piso, nos galpões construídos 
para guarda e proteção dos tratores e implementos agrícolas, 
objeto dos convênios. [...] 
[...] a aprovação de projetos, em desacordo com o que 
preceitua o Manual de Operações do PCPR II [...] no que tange 
a seleção das comunidades e associações.  
[...] Verificou-se divergências entre o projeto original e o 
executado [...] 
E) Construção de Casas 
[...] Não executada a base ou laje de apoio para caixa d’agua 
de 500L. [...] 
[...] utilizados tubos e conexões em material reciclado-PET, 
nas instalações hidro-sanitárias. [...] 
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F) Construção de Posto de Saúde  
[...] não foi efetuada a compra dos equipamentos e 
semoventes, [...] para construção do posto de saúde.  
G) Eletrificação Rural  
[...] Constatou-se a falta de energização das eletrificações 
rurais executadas.  
H) Construção de Barragens  
[...] não execução dos itens de serviços referentes ao muro 
guia do sangradouro e também da colocação de 
postes/esticas/mourão [...]   

No que diz respeito à utilização de tubos e conexões em 
material reciclado-PET (Poli Tereftalato de Etileno), itens A6, 
B1 e E2, acima mencionados, que além da falta de normas 
técnicas específicas, ficou constatado nas vistorias técnicas 
que o referido material, conforme pode-se visualizar em 
fotografias, sofre um processo de deterioração mais acelerado 
que o PVC com a incidência direta do sol. 

A Gerência Geral do Projeto Renascer foi informada 
através do ofício [...] quanto a constatação “in loco”  do uso de 
tubos e conexões em material reciclado, onde recomendamos 
a substituição dos mesmos. 72 

 

Identificou-se que as sugestões dadas pelo TCE/PE foram no sentido de se 

eliminar as irregularidades, trazendo para o Prorural a responsabilidade pelo 

assessoramento das associações e no cumprimento da legislação. 

 É dever do órgão promotor, promover, sob pena de 
responsabilidade solidária, a adoção de todas as providências 
cabíveis, no sentido de dirimir quaisquer irregularidades e/ou 
ilegalidades nos convênios firmados, em qualquer etapa do 
processo, desde a assinatura do Termo de Convênio, até a 
entrega da devida prestação de contas pelo Órgão Executor, 
com os respectivos Termos de Recebimento do Objeto, 
inclusive instaurando e instruindo processos de Tomada de 
Contas Especiais conforme dispõe a Resolução TC Nº. 
0009/2005 (juntada de toda documentação referente aos 
convênios que possa caracterizar as irregularidades, tais como 
procedimentos de análise dos projetos, acompanhamento da 
execução, medições e orçamentos comparativos entre o 
projetado e o executado, prestação de contas e quantificação 
do dano), e os remetendo ao Tribunal de Contas. 
 [...] destacamos as irregularidades dos convênios em três 
grupos: 
Grupo 1 - As Associações que não apresentaram as suas 
prestações (inadimplentes) de contas correspondentes a 18 

                                                 
72 TCE/PE, 2006. Laudo de Auditoria Técnica de Obras e Serviços de Engenharia 2005. 
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convênios deverão ser submetidos a processo de tomada de 
contas especial, inclusive com a notificação da entidade 
beneficiada (§4º, art. 5º res. 0009/2005) pelo Renascer que 
enviará ao Tribunal de Contas para apreciação, conforme art. 
11 da mesma resolução, estando passíveis de devolução[...] 
 De acordo com o art. 3º da Resolução TC Nº. 0009/2005, 
o prazo improrrogável para a instauração da tomada de contas 
especial deverá ser de 15 dias a contar do conhecimento da 
omissão do dever de prestar contas, portanto o Projeto 
Renascer, como órgão responsável pelo controle dos recursos 
repassados às associações, de acordo com o art. 17 da mesma 
resolução, responde solidariamente pela não instauração dos 
referidos processos de tomada de contas especiais, estando 
ainda sujeitos a Auditoria Especial deste Tribunal de Contas e 
multa (art. 18). 
Grupo 2 - Os 09 convênios que tiveram suas prestações de 
contas reprovadas, correspondentes a [...], estão passíveis de 
devolução, sendo que 06 com situação física concluída e 03 
não concluída, e que deverão ser submetidos a avaliação do 
Projeto Renascer que quantificará o dano material e informará 
a este Tribunal de Contas para providências. [...] 
Grupo 3 - Diante da não realização de procedimento de 
análise e conclusão (apresentada) dos convênios por parte 
do Projeto Renascer, os 90 convênios que tiveram suas 
prestações de contas apresentadas pelas associações, mas 
que ainda não foram analisados pelo Renascer 
correspondentes a [...], estão em situação irregular e sob a 
responsabilidade solidária do órgão repassador, passível de 
multa à Administração. [...] 

Além desses três grupos acima descritos, quais sejam, 
inadimplentes, prestação de contas reprovadas e 
prestação de contas apresentadas e não analisadas, há 383 
convênios, correspondentes a [...], que apresentaram suas 
prestações de contas mas que estão em exigência, acerca dos 
quais sugerimos o envio das informações pertinentes quanto 
aos procedimentos adotados pela administração quanto a sua 
regularização a este Tribunal de Contas. 

Recomenda-se ao órgão ora auditado, melhorias na 
qualidade dos projetos, principalmente nos referentes aos 
banheiros, quanto à metodologia construtiva da estrutura e 
apoio da caixa d’agua, na execução da coluna de ventilação 
das instalações hidro-sanitárias.  
 Recomendam-se melhorias, também na elaboração dos 
orçamentos e das especificações técnicas, para que os 
mesmos espelhem de forma mais fidedigna os projetos a 
serem executados. 

Recomenda-se melhoria por parte da fiscalização, no 
que diz respeito aos itens de serviços executados fora dos 
padrões e normas exigidos nos convênios e pela boa técnica. 
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Principalmente no que concerne à utilização, reiterada, de 
tubos e conexões em material reciclado-PET. 
 

 Quanto à conclusão dos objetos dos convênios, em 2005, 98% foram 

concluídos, como mostra o gráfico abaixo. 

 
 
Gráfico 18:  
Análise da situação física dos convênios do PCPR 
II (2005) 

 

CONCLUÍDO
 710 
98%

NÃO 
CONCLUÍDO

 13 
2%

 
Fonte: TCE/PE (2006) 

 

 

Verificado na pesquisa que por causa das sugestões dadas pela equipe do 

TCE, com relação às liberações, naquele exercício, adotou-se no Prorural uma 

sistemática diferenciada que minimizou as irregularidades no que tange a questão 

financeira e de prestação de contas, o convênio com o Banco do Brasil, relatado 

anteriormente. Note-se que a inadimplência diminuiu para 2%, as contas aprovadas 

somam 31%. Porém ainda existe um elevado número de convênios em exigência. 
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Gráfico 19:  
Análise da situação financeira dos convênios do 
PCPR II (2005) 

 

SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2005

APROVADA  
9.276.497,06 

 31%

REPROVADA 
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1% APRESENTADA 
3.907.727,40 
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INADIMPLENTE 
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2%

EM EXIGÊNCIA 
16.320.450,18 

53%

 
Fonte: TCE/PE (2006) 

 

 Também em 2005, fora realizado concurso público para preenchimento de 

vagas nas diversas áreas do Prorural. Quanto a isso, verificou-se, nesta pesquisa, 

que devido a não estabilidade dos ocupantes das vagas oferecidas, ocorre uma 

evasão constante os técnicos, o que fora confirmado em entrevista no Prorural. 

Foram entrevistados seis técnicos de supervisão e um de prestação de contas, 

sendo dois de supervisão na condição de recém-concursados, onde ambos 

disseram que estão “de passagem pelo Prorural”. Questionados acerca do porquê 

daquelas respostas, percebeu-se  que não é oferecida estabilidade e o salário 

recebido não é convidativo. 

 Quando das visitas realizadas na condição de entrevistador, o autor pode 

perceber in loco que há uma movimentação de pessoal que entrou, e já não está 

mais no órgão. Fizemos uma análise do motivo, e percebemos que além da questão 

do concurso temporário, mencionada anteriormente, alguns cargos denominados “de 

confiança”, ou seja, cargos indicados politicamente, devido à mudança de 

governante, são postos à disposição e preenchidos com aqueles funcionários 

ligados ao político sucessor.73 

                                                 
73 Neste caso, a variável marginal política, já mencionada anteriormente, é bem mais visível. 
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2.1.2.5 CPI da Terra  

Em 2005, a Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco instaurou uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar possíveis irregularidades e desvios 

de verbas nas entidades ligadas a movimentos de reforma agrária. Abaixo se tem a 

transcrição da reunião da CPI com o gestor do Prorural. 

O Depoimento totalizou 27 laudas e foi bastante tenso. 
Presidente da CPI – Então,...qual foi o total de recursos 
liberados nesse período e o número de projetos específicos?  
REPRESENTANTE – Pra essas entidades? Nenhum. Desde 
2002 que a gente não convenia com entidades ligadas aos 
assentamentos, em função da não execução satisfatória 
desses convênios. 
DEPUTADO (membro da CPI) – Sr. Presidente, a senhora me 
desculpe interromper, eu solicito requerimento oral logo a 
V.Exa., seja solicitado, cópia de todos os convênios celebrados 
entre esse organismo e todas as associações comunitárias ou 
entidades populares, enfim, são mil quatrocentos e sessenta 
convênios celebrados no período de 1997 a 2001. Nós 
queremos todos os convênios, e em pastas separadas, os 10% 
(dez por cento) dos convênios na área da Reforma Agrária. 
Nós queremos todos os convênios com as devidas prestações 
de contas.74 
 
 

 Foram entrevistados os técnicos do TCE/PE que participaram da CPI. Onde 

se questionou quais os resultados efetivos da CPI da Terra. 

Em 2005 fomos convocados pela Comissão Parlamentar de 
Inquérito que investigou irregularidades e desvios de verbas 
em recursos do Prorural. Fizemos uma auditoria em todos os 
convênios celebrados com entidades ligadas a movimentos de 
reforma agrária desde o início do PCPR. Esse trabalho foi 
muito interessante, porque extrapolou a nossa atividade de 
auditoria, pois estávamos respaldados pela CPI. Descobrimos 
várias irregularidades, por exemplo, convênios pagos e não 
realizados com a assinatura de técnicos do Prorural atestando 
a execução do objeto do convênio.75 

 

                                                 
74 BORBA, A.V.; ALVES, J.C.C. A auditoria de obras no âmbito da CPI da terra. Encontro Técnico 
do IBRAOP – Instituto Brasileiro de Obras Públicas. Teresina, 2006. Disponível em 
http://www.ibraop.org.br/site/media/encontro_tecnico/2006_pi/sem_terra.pdf. Acesso em 04 Jun 2008. 
75 Júlio Cezar Cavalcanti Alves, auditor do TCE/PE em entrevista. 
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 Do total de 146 convênios analisados desde o PCPR I e II, liberados para 

entidades ligadas a movimentos de reforma agrária obteve-se o seguinte resultado: 

 

Gráfico 20:  
Análise da situação financeira dos convênios na CPI 
da Terra (1998-2001) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Encontro Técnico do IBRAOP – Instituto Brasileiro de Obras 
Públicas. Teresina, 2006. 

 
Questionou-se aos entrevistados acerca da responsabilidade do Prorural diante 

dos resultados. A resposta foi que de acordo com o que consta no Relatório parcial 

da CPI, há co-responsabilidade do Prorural nos aspectos de assessoramento às 

associações. Conforme se pode verificar em trecho do referido Relatório. 

 
Foram estabelecidos e avaliados três parâmetros, que 
deveriam ser atendidos. São eles: 
1 -   Realização de visita prévia – é uma atribuição da entidade 
realizar uma visita técnica antes da assinatura do convênio, 
para verificar se a comunidade realmente é carente quanto ao 
objeto a ser conveniado.  
2 -   Liberação em mais de uma parcela – a liberação das 
parcelas deverá se dar na medida em que as obras forem 
sendo executadas. A liberação em parcela única e antes 
mesmo do início da execução dos serviços é imprudente.  
3 -   Supervisão – a Administração deverá acompanhar a 
execução dos serviços, tanto para verificar a correta aplicação 
dos recursos, como para garantir a qualidade técnica das 
obras. 
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O gráfico abaixo demonstra que houve omissão da Administração na 

execução desses convênios, considerando os parâmetros utilizados.76 

 
 

Gráfico 21:  
Avaliação da responsabilidade do Prorural junto aos convênios 
analisados na CPI da Terra (1998-2001) 
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Fonte: Encontro Técnico do IBRAOP – Instituto Brasileiro de 
Obras Públicas. Teresina, 2006. 

 
 

                                                 
76 BORBA, A.V.; ALVES, J.C.C. A auditoria de obras no âmbito da CPI da terra. Encontro Técnico 
do IBRAOP – Instituto Brasileiro de Obras Públicas. Teresina, 2006. Disponível em: 
<http://www.ibraop.org.br/site/media/encontro_tecnico/2006_pi/sem_terra.pdf>. Acesso em: 04 Jun 
2008. 
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2.1.2.6 PCPR II – 2006 

 De acordo com a resposta dos técnicos do TCE/PE entrevistados, visando dar 

uma maior abrangência da auditoria, tanto no sentido de mais municípios visitados, 

quanto no que diz respeito às UTR’s, foram selecionados como amostra, convênios 

celebrados durante o exercício de 2006, nos municípios de Manari, Tupanatinga, 

Ibimirim, Brejinho, Venturosa, Pedra, Poção, Ibimirim, Afogados da Ingazeira, 

Sertânia, Bezerros, Camocim de São Félix, Jataúba, Taquaritinga do Norte, Cupira, 

Barra de Guabiraba, Bonito, Lagoa dos Gatos, Belo Jardim, Vertente do Lério, 

Macaparana, Timbaúba, Casinhas, São Vicente Férrer, Passira, Camutanga, Glória 

do Goitá, Casinhas, Araçoiaba, Goiana, Condado, Paudalho e Nazaré da Mata. 

Em análise dos documentos fornecidos pelo TCE/PE, foi identificado que há 

uma prática em fazer “ajustes” durante a execução do convênio, isto é, elabora-se o 

subprojeto para aprovação e por vezes a liberação leva tempo para ocorrer, mas não 

são feitas as adequações nos projetos para a realização dos objetos conveniados, 

uma vez que o Prorural parte do pressuposto que não houve alteração naquele 

subprojeto, e esse sequer é re-analisado. 

Esta pesquisa procura provar também que o não atendimento aos princípios 

de controle interno propostos, e aos princípios da administração pública, citados 

neste trabalho, leva a um quadro de ineficiência e consequentemente ineficácia das 

ações, isto é, o não atingimento de objetivos pelo não cumprimento de metas. 

No exercício de 2006 foram relatadas várias irregularidades formais 

constantes na documentação analisada nesta pesquisa. Falhas estas recorrentes, 

principalmente pela falta do rigor nas supervisões de campo, bem como pelas 

alterações nos subprojetos sem a devida análise no Prorural pelo setor responsável.  

Com a intenção de se fazer valer da obrigatoriedade dos controles dos 

recursos repassados pelo órgão, verificou-se que o TCE/PE sugeriu a instauração 

de processo administrativo interno de tomada de contas especial nos moldes da 

Resolução TC Nº. 0009/2005 (vide anexo), nos casos em que foram identificadas 

irregularidades.  
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2.1.2.7 PCPR II – 2007 e 2008 

Durante a realização das visitas ao TCE/PE para a elaboração deste trabalho, 

identificou-se que o documento formal que sintetiza as auditorias realizadas é o 

Laudo de Auditoria Técnica. Esse é elaborado quando do término do exercício 

financeiro, e, de acordo com a Lei Orgânica do TCE/PE, após o envio por parte dos 

gestores públicos da prestação de contas no prazo estipulado na lei, até abril do ano 

posterior.  

 Com a entrada do novo Governo e, conseqüentemente, nova gestão do 

Prorural, em janeiro de 2007, verificou-se um número muito pequeno, de convênios 

liberados em relação os outros anos, apenas 18 convênios. Para 2008, no primeiro 

semestre não houve celebração de convênio, apenas o pagamento de 91 convênios 

celebrados em 2007, ainda vigentes.  

De acordo com dados da pesquisa, segundo informações colhidas no 

Prorural, existe uma demanda para assinatura de dois convênios por município no 

segundo semestre de 2008. Considerando-se os 170 municípios assistidos pelo 

Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural – Prorural, tem-se que estão 

empenhados, às vésperas de ano em que ocorrerão eleições municipais, para o 

segundo semestre 340 convênios.  

Fomos informados pelos técnicos do TCE/PE responsáveis análise da 

prestação de contas de 2007 e acompanhamento de 2008, que ainda estão em fase 

de realização levantamentos e análises, tanto para o exercício de 2007 que 

culminará com a elaboração do Laudo de prestação de contas, quanto para 2008 

que terá um laudo de acompanhamento, que servirá para a futura auditoria no 

exercício seguinte.  

Abaixo se apresentam os principais achados de auditoria77 até o momento. 

Concluímos a fase de vistoria, foram apenas 18 convênios com 
liberação em 2007, dos quais nós selecionamos 12, nas UTR’s 
de Petrolina, Salgueiro, Arcoverde, Garanhuns, Limoeiro e da 
RMR (Região Metropolitana de Recife). Nossa auditoria é 
composta pela análise dos projetos; análise financeira, para 
saber se os preços praticados estão dentro de padrões 

                                                 
77 Júlio Cezar Cavalcanti Alves, Auditor do TCE/PE. 
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aceitáveis; e pela análise da execução física. Podemos dizer 
inicialmente que um dos principais problemas da execução dos 
subprojetos são os projetos de engenharia.  

Segundo dados de um agricultor em entrevista (sigilo), não há ingerência 

política diretamente relacionada à execução de um convênio, porém, de acordo com 

o entrevistado, “o Prorural é quem escolhe os convênios e o projetista, eu pensei 

que o projetista (sigilo) fosse funcionário do Prorural!”. De acordo com os dados 

coletados, apesar de existir uma relação com os elaboradores cadastrados no 

Prorural, em 2007, 60% dos projetos que não foram padrão, se concentraram em um 

único elaborador. Dos sete projetos, três, ou seja, 43% dos projetos têm problemas 

sérios. 

Conforme relatado pelo técnico do TCE/PE78, os três projetos citados acima, 

tratam-se de três barragens. Dois subprojetos tiveram seus valores aditivados, um 

em 126% e outro em de 82%. A parede do maciço terroso e o muro de proteção do 

vertedouro da barragem construída no município de Moreilândia romperam. Para o 

Prorural, de acordo com depoimentos do supervisor técnico e do coordenador da 

UTR à época, uma fatalidade que aconteceu devido ao excesso das chuvas. 

Ressalte-se que nenhuma outra barragem rompeu na localidade no período.  

A equipe do TCE/PE realizou vistoria na barragem danificada e identificou 

dois pontos importantes: o primeiro é que o muro de proteção da barragem foi 

construído sobre material de 3ª categoria (laje de pedra natural) com uma fundação 

a 0,40 cm de profundidade, diferentemente do que previa o projeto; segundo que a 

argamassa de assentamento da alvenaria de pedra, aparentemente, não foi 

executada no traço previsto. 

                                                 
78 Júlio Cezar Cavalcanti Alves, Técnico do TCE/PE. 
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Figura 15:  
Barragem em Moreilândia – PE 

 

 

Fonte: TCE/PE (2008) 
 

Conclui-se, empiricamente, da problemática acima, que o projeto da barragem 

foi mal elaborado, tendo em vista que o muro de proteção fora locado sem um 

estudo do solo para a fundação e a argamassa não suportou a força das águas, isso 

se deve a uma falha na supervisão, bem como não houve a compactação 

apropriada no volume do maciço. Contudo, faz-se necessária uma perícia de 

engenharia para determinar os motivos do rompimento. 

No caso das outras duas barragens, está clara a deficiência de projeto, pois 

não foram realizados ensaios profundos de solo para a execução da fundação do 

maciço, ocasionando com isso um acréscimo. 
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CAPÍTULO 3 
AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO PCPR: VISÃO DOS ATORES 

 
Com a finalidade de avaliar a gestão dos recursos do PCPR, no âmbito do 

órgão repassador, o Prorural, e das entidades captadoras, as associações, bem 

como obter a visão dos agentes de controle externo, e, com isso, propor sugestões 

de melhorias na condução do PCPR, foi realizada pesquisa de campo, conforme 

detalhamento constante neste capítulo. 

A referida pesquisa de campo foi realizada junto ao Prorural, nas seguintes 

áreas: Superintendência Técnica, Supervisão de Campo, e Prestação de Contas; 

também foram entrevistados os agentes de controle externo, técnicos de inspeção 

de obras do TCE/PE; bem como os beneficiários diretos dos recursos do PCPR, os 

trabalhadores rurais organizados em associações comunitárias, nos municípios de 

Glória do Goitá, Sirinhaém, Nazaré da Mata e Belém de Maria.  

Registre-se que, conforme informado anteriormente, o autor exerce o cargo 

de Técnico de Inspeção de Obras Públicas do TCE/PE, e desempenha a função de 

efetuar auditoria em obras e serviços de engenharia do Prorural nos exercícios de 

1997 a 2008 e utilizou-se de vivências adquiridas nas auditorias realizadas. 

Vergara (2006) aponta que a população amostral é escolhida segundo 

critérios de representatividade. Para a amostra desta pesquisa conforme está 

descrito nos tópicos a seguir, os indivíduos escolhidos do Prorural foram o 

superintendente técnico e seis técnicos diretamente ligados à realização dos 

convênios, por acessibilidade e relevância da função; entre os técnicos do TCE/PE, 

por tipicidade, ou seja, que possuem representatividade na pesquisa e ocorrência 

nas auditorias; e nas associações, a escolha foi aleatória simples.  

Aplicaram-se os questionários constantes no anexo deste trabalho, no total de 

oito entrevistas junto ao órgão promotor dos convênios; oito, junto aos órgãos 

executores dos convênios; e três, junto aos agentes de controle externo. 

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas através de questões abertas 

e fechadas, com os atores discriminados, de forma que de cada um deles se obteve 

as informações, relativas a cada entidade pesquisada.  
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Convém ressaltar, no que diz respeito ao tratamento dos dados, que se 

procurou dar o distanciamento possível enquanto pesquisador e na influência acerca 

da interpretação, porém, Vergara (2006, p. 62) salienta que a neutralidade científica 

é dificultosa.  

O enfoque deste trabalho é procurar dar uma visão de controle externo, como 

já foi exemplificado anteriormente “como um árbitro de um do jogo de xadrez. Tem 

uma visão de fora, mesmo sendo partícipe do processo”. Devido às limitações do 

enfoque da pesquisa, não temos a pretensão de esgotar as discussões, sobre o 

atingimento dos objetivos propostos pelo PCPR, tampouco se teve a intenção de 

“expor as entranhas”79 do Prorural com o relato das falhas observadas. 

É bom frisar, ainda quanto à forma de abordagem no tratamento dos dados, a 

dificuldade de se tratar a multidisciplinaridade da ciência como um todo. O que se 

quer dizer com isto é, como se pode perceber no trabalho, que a aproximação das 

ciências exatas com as ciências sociais, e ainda com o empirismo, muitas vezes, 

tem-se o risco de se confundir as análises realizadas com afirmações positivistas. 

 Não é nosso objetivo aprofundar essa questão, mas deixar claro a 

importância do PCPR na melhoria da qualidade de vida daquelas pessoas 

diretamente beneficiadas, sem deixar de salientar a necessidade do rigor quanto ao 

cumprimento das metas, dos preceitos legais e técnicos. 

                                                 
79 A linguagem coloquial aqui utilizada é o registro de uma observação feita por um técnico do 
Prorural no início do curso Acompanhamento, Supervisão Técnica e Padronização de Subprojetos 
com Repasse de Recursos para Pequenas Comunidades Rurais, ministrado pelo autor, nas UTR’s do 
Prorural e elaborado para todos os funcionários daquela entidade. Ao final, o próprio técnico admitiu 
que numa relação ensino/aprendizagem, existe a possibilidade de se abordar as falhas cometidas no 
passado para que possam ser evitadas no futuro. 
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3.1 Prorural (gestores): 

A intenção deste item é avaliar a gestão sob o ponto de vista da gerência do 

Programa gestor do PCPR. Para tanto, foi entrevistado o Superintendente Técnico 

da atual Gestão do Prorural. O entrevistado possui formação de graduação em 

Geologia e foi ocupante do cargo de Gerente de Análise de Subprojetos80, 

subordinada à Gerência de Operações, o que lhe dá uma visão diferenciada em 

vários níveis técnico-operacionais. 

O questionário específico para o entrevistado, constante no anexo, foi 

aplicado pessoalmente. As respostas foram gravadas e transcritas posteriormente 

pelo autor.  

a) Não existem indicadores de desempenho próprios do Prorural, mas o Banco 

Mundial faz uma avaliação semestral denominada relatório de meio termo; bem 

como está prevista a contratação uma empresa de consultoria anualmente e ao 

final do contrato (acordo de empréstimo – PCPR);  

b) A avaliação do Gestor é que os indicadores são bons, mas sugere a criação de 

indicadores próprios do Prorural; 

c) Foram implementadas mudanças na gestão atual quanto à forma de tratamento 

para com as comunidades e com os funcionários internos que está mais 

humana; 

d) Há uma tentativa de implantação de uma Ouvidoria; 

e) Há a necessidade de avaliação própria do Prorural após a execução de cada 

subprojeto; 

f) Os subprojetos de infra-estrutura, como construção de abastecimento d’água, 

casas, cisternas, banheiros, etc. apresentam melhores resultados; 

g) O Gestor raramente vai às comunidades beneficiadas; 

                                                 
80 Conforme já fora mencionado anteriormente, a denominação subprojeto é dada dentro do Prorural para 
diferenciar tanto dos projetos de engenharia, quanto do Projeto de Combate à Pobreza Rural. Entretanto trata-se 
do projeto para captação de recursos, ou seja, especificamente de uma proposta para financiamento de projeto, 
seja para infra-estrutura, de desenvolvimento social, ou produtivo. 
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h) Os impactos causados pelo PCPR na redução da pobreza são pontuais, 

indiretamente na melhoria da infra-estrutura das comunidades rurais. O lado 

social tem uma importante relevância na inserção das famílias de agricultores no 

contexto social; 

i) A estrutura física de espaço, equipamentos e pessoal técnico do Prorural são 

insuficientes. A equipe ideal sugerida pelo Gestor por UTR é de um 

coordenador; quatro técnicos de campo, com veículo e motorista; dois técnicos 

de acompanhamento de conselho; dois técnicos de prestação de contas e dois 

advogados. O Gestor sugere um núcleo produtivo para a implantação e melhoria 

desta área de atuação junto aos beneficiários;  

j) As comunidades são selecionadas, dentro das metas estabelecidas pelo PCPR, 

através dos seguintes critérios: 

1. Organização da associação/cooperativa, 

2. Priorização junto ao CMDS, 

3. Vocação da comunidade se for projeto produtivo; 

k) A atuação do Tribunal de Contas é vista como orientativa, mas também é 

punitiva; 

l) O TCE/PE trouxe melhorias na análise e execução dos subprojetos, na 

capacitação dos técnicos com a participação da Escola de Contas Públicas 

Professor Barreto Guimarães, entidade vinculada ao TCE/PE, com a realização 

dos cursos ministrados por seus técnicos. 
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3.2 Técnicos do Prorural (supervisores de campo e de prestação de contas): 

Foram entrevistados seis técnicos de supervisão das UTRs Limoeiro, Região 

Metropolitana (RMR), Palmares, um técnico de análise, e um técnico de prestação 

de contas. Os questionários foram entregues aos técnicos e devolvidos após o seu 

preenchimento. 

a) Quanto à fiscalização do Prorural 100% dos entrevistados responderam que é 

orientativa. Saliente-se a resposta de um técnico de supervisão de campo81: 

O Prorural não possui o caráter de agente fiscalizador, pois se 
trata de um Programa e não uma instituição. A forma de 
atuação do Programa é orientativa, uma vez que tem como 
missão: coordenar, implementar e apoiar de forma 
democrática, articulada e participativa os programas de 
desenvolvimento local integrado e sustentável, voltados para a 
melhoria da qualidade de vida e geração de renda das 
comunidades rurais em situação de vulnerabilidade social do 
Estado de Pernambuco. E não fiscalizar e muito menos aplicar 
multas. 

b) A quantidade de visitas por subprojeto depende do tipo de objeto e pode variar 

de quatro a oito visitas; 

c) A composição da equipe ideal depende das características da UTR, tais como o 

número de municípios assistidos e a distância entre eles. A quantidade média 

estipulada para dois subprojetos por município foi de um coordenador quatro 

técnicos de campo, um técnico jurídico, um técnico de assessoria às prestações 

de contas, dois assessores dos conselhos e um funcionário administrativo; 

d) Quanto aos instrumentos de controle utilizados pelo Prorural. São eles: 

fotografias, registro de ocorrências de campo (sem padronização), formulários 

de visita técnica, laudo de supervisão, planilha de acompanhamento físico-

financeiro, orientações quanto a obras e prestações de contas. 67% dos 

entrevistados responderam que os instrumentos de controle são bons e 33% 

responderam que são regulares; 

e) Quanto à capacitação oferecida pelo Prorural para desempenho das funções dos 

técnicos, bem como do Prorural para com as associações para a execução dos 
                                                 
81 Anastácia Brandão Mélo Santos. Técnica de Supervisão. 
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convênios, para 100% dos entrevistados as respostas foram de que são 

insuficientes. No caso de capacitação em prestação de contas, para os técnicos 

entrevistados, essa é suficiente.  

f) Os entrevistados foram questionados quanto à forma orientativa ou punitiva das 

atribuições do TCE/PE. 83% responderam que é orientativa e 17% responderam 

que é punitiva, por causa do caráter fiscalizador;  

g) Quanto às melhorias implementadas no Prorural a partir da atuação do TCE/PE. 

As respostas foram: o próprio Prorural; um bom relacionamento e a troca de 

experiência é um avanço para o bom andamento das políticas públicas; uma 

maior atenção no cumprimento das metas e objetivos; e melhor 

acompanhamento na execução dos subprojetos; 

h) Quanto aos recursos que dispõem para desempenho dos trabalhos. A estrutura 

é boa e suficiente, mas em alguns casos falta veículo para o deslocamento dos 

técnicos; 

i) Para melhorar o desempenho do Prorural, poderiam ser firmadas parcerias com 

empresas de assistência técnica e aumentar a quantidade de capacitações. 
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3.3 Entidades Beneficiadas (associações comunitárias, cooperativas e 
conselhos municipais) 

 Foram entrevistados oito membros de associações e conselhos municipais de 

desenvolvimento sustentável, aos quais foram realizados questionamentos. Os 

questionários foram aplicados pessoalmente. Devido à limitação quanto ao 

entendimento por parte dos agricultores rurais, preferiu-se fazer as perguntas 

oralmente, e as respostas foram transcritas pelo autor. 

a) Sobre o PCPR, 67% disseram que o conhecem e 33% não conhecem o Projeto. 

Conhecem apenas o Prorural; 

b) Quanto à priorização, elaboração e execução do subprojeto. 100% disseram que 

o subprojeto era a maior necessidade da comunidade à época; 

c) Houve a participação da diretoria da associação na execução dos trabalhos de 

campo (escavações), na fiscalização e na elaboração das prestações de contas; 

d) Quanto ao nível de satisfação própria e da família na realização do subprojeto. 

100% responderam que estão completamente satisfeitos com o subprojeto, bem 

como a sua família; 

e) Para 75% dos entrevistados a execução do subprojeto contribuiu para a 

organização da comunidade, 25% disseram que o projeto não modificou o nível 

de organização; 

f)  A atuação dos técnicos do Prorural e do CMDS foi encarada como uma parceria, 

e as visitas foram educadas, tendo contribuído com a organização da associação. 

Para 13% dos entrevistados, “os técnicos só apareceram para saber se o projeto 

estava concluído”82; 

g) Para os beneficiários entrevistados, não houve interferência política na escolha da 

associação e do subprojeto. Para 13% das associações, houve apenas a tentativa 

por parte de alguns vereadores de apropriação do mérito na realização do 

subprojeto como um todo. 

                                                 
82 Severino Pedro da Silva. Trabalhador rural, membro de associação no município de Sirinhaém. 
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3.4 Agentes de Controle Externo (técnicos do TCE/PE) 

 Foram entrevistados três técnicos de inspeção de obras públicas 

responsáveis pelas auditorias de obras dos exercícios analisados. Os questionários 

foram entregues pessoalmente e as respostas estão sintetizadas a seguir. 

a) A estrutura física existente Prorural atende bem às necessidades, mas quanto à 

quantidade de pessoal não é suficiente; 

b) Quanto à escolha das associações beneficiadas. A seleção geográfica dos 

convênios do Prorural deveria levar em consideração o IDH; 

c) Mesmo que seja indireta, mas ainda há alguma interferência política, visto que na 

composição dos CMDS têm assento membros dos poderes executivo e legislativo 

municipais, bem como o cargo de presidente de associação e de conselho 

também exercem certa pressão sobre os demais membros; 

d) Existem poucos mecanismos de controle do Prorural. Do ponto de vista das 

liberações, para haver o desbloqueio de recurso do Banco do Brasil, se faz 

necessária a visita de um técnico de supervisão. Porém, como são muitos 

convênios para assessorar, na prática a visita, na maioria das vezes, serve 

apenas para a liberação, não dando tempo para o técnico registrar todos os 

detalhes;  

e) Quanto à auto-sustentabilidade das associações. A maioria das associações 

rurais é composta de pessoas sem recursos financeiros e sem formação básica. 

Há uma tentativa, da auto-gestão, mas foram poucas as associações que 

conseguiram; 

f) Para os técnicos entrevistados, a presença do TCE/PE junto às associações e no 

Prorural é essencial. As melhorias no acompanhamento dos subprojetos por parte 

dos técnicos do Prorural, identificadas a partir da atuação do TCE/PE foram a 

liberação de acordo com o cronograma físico-financeiro, presença mais efetiva 

dos técnicos do Prorural, melhorou a imagem do TCE/PE que antes era visto 

apenas como órgão punitivo e maior rigor no cumprimento das metas; 
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CAPÍTULO 4 

PROPOSIÇÕES À GESTÃO DO PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL II 
NO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB A ÓPTICA DO CONTROLE EXTERNO 

 

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco tem como missão e visão, 

respectivamente, “fiscalizar e orientar a gestão pública em benefício da sociedade” e 

“ser identificado pela sociedade como instrumento efetivo na melhoria da gestão 

pública, na defesa do interesse social e no combate a corrupção”.83  

Não podemos nos distanciar do fato de que o controle é essencial para se 

chegar aos anseios que a sociedade deseja e paga. Cabe, portanto, como obrigação 

legal, a fiscalização dos agentes públicos quanto ao cumprimento da legislação, dos 

princípios básicos da administração públicas bem como os preceitos técnicos 

orientados pelos conselhos profissionais.  

Este capítulo 4 tem a finalidade apresentar de forma sistemática proposições 

que poderão ser adotadas pela gestão do Prorural. Como já fora dito, o trabalho não 

tem a intenção de esgotar o assunto devido a sua complexidade, mas esclarecer 

através de um olhar externo, com a finalidade de prevenir falhas no transcorrer do 

PCPR. 

No caso específico desta pesquisa, que também tem por objetivo contribuir 

para a melhoria da gestão de políticas públicas como é o caso do PCPR, relatamos 

as seguintes normas que foram citadas no curso de capacitação ministrado no órgão 

gestor do PCPR pelos técnicos Borba e Alves (2007), as quais são indispensáveis 

para o cumprimento do dever do gestor público, levando em consideração valores 

éticos, morais, princípios, regras e padrões que garantem a confiança do público 

quanto ao bom uso do dinheiro público: 

• Constituições do Estado de Pernambuco (§ 2º, art. 29) e da República (§ 

único, art. 70) – obrigação da prestação de contas do dinheiro público. 

 

 

                                                 
83 Disponível em <http://www.tce.pe.gov.br>. Acesso em 05 Jun 2008. 
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• Lei nº. 8.429 (art. 11) – Lei de Improbidade Administrativa. Diz que atenta 

contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que 

viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 

instituições, e notadamente ausência de prestação de contas quando esteja 

obrigado a fazê-lo. 

• Manual de Operações do PCPR II – Instrumento contratual do acordo de 

empréstimo entre o Banco Mundial, financiador do PCPR e o Prorural que 

visa disciplinar e orientar a Unidade Técnica responsável e as comunidades 

beneficiárias, para o cumprimento das normas e exigências, a efetividade e a 

sustentabilidade dos subprojetos.  

• Termos do Convênio – Especificamente quanto ao atendimento nos itens Das 

Obrigações da Associação e Das Obrigações do Prorural. 

• Lei nº. 12.600 – Lei Orgânica do TCE. Abrange a competência do TCE para 

apreciar as contas dos jurisdicionados. 

• Resolução TC nº. 0002/2006 – Estabelece normas quanto à documentação 

necessária para a prestação de contas anual do gestor público. 

• Resolução TC nº. 0009/2005 – disciplina que a autoridade administrativa na 

adoção de procedimentos para instauração de Tomada de Contas Especial, 

identificação dos responsáveis e identificação do dano. 

• Demais dispositivos legais cabíveis 

Durante a realização desta pesquisa, pode-se observar que não há um setor 

responsável pelo controle, nos termos abordados neste trabalho, ou seja, o controle 

se detém no sentido operacional, em que a Gerência de Operações, e subordinadas 

a esta, as UTRs, responsáveis pela fiscalização e pelo assessoramento das 

associações.  

Conforme verificado em entrevista com o gestor, o Prorural não faz uso de 

indicadores próprios de avaliação do programa. 

Com vistas à melhoria do nível de controle do Prorural, que, conforme já 

dissemos, é o órgão responsável pela gestão dos recursos oriundos do PCPR, 
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propomos a criação de um Núcleo de Controle Interno que vise o acompanhamento 

das ações e a criação de indicadores de desempenho próprios, ou seja, parâmetros 

objetivos de verificação para avaliar, em cada área, o cumprimento das metas 

versus atingimento dos objetivos. 

Propomos ainda, o atendimento e maior rigor nas seguintes áreas: 

• Projeto 

o Criar um sistema de controle das falhas nos Projetos, inclusive com 

sanções e descredenciamento de elaboradores;  

o As alterações, bem como o reaproveitamento de projetos deverão ser 

submetidas ao setor de Análise; 

o Os subprojetos deverão conter o projeto completo de engenharia, 

arquitetura e instalações, e estes devem ser seguidos; 

o Retirar a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica antes do início 

de qualquer obra ou serviço de engenharia a fim de que haja pessoa 

habilitada responsável pelos serviços; 

o Verificar as necessidades/vocação das comunidades para a utilização 

de projetos-padrão ou adequação a realidade local; 

o Os processos devem constar das especificações técnicas dos materiais 

a serem utilizados e a metodologia construtiva dos itens de serviços, 

não permitindo divergências; 

• Promover a interdisciplinaridade entre as gerências, ou seja, de Análise, 

Operações, Jurídica e Financeira; 

• Integração e padronização de ações entre as UTRs possibilitando o 

intercâmbio de pessoal; 

• Liberações:  

o Seguir o cronograma físico-financeiro com planilha dos serviços 

executados para o desbloqueio dos recursos, além do confronto pari 

passu dos recursos efetivamente realizados; 
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o Identificar os pontos de checagem para liberação em função da fase da 

obra e não de percentuais de recursos a serem despendidos; 

o Descontar das parcelas vincendas os itens de serviços não 

executados. Não pagar os não executados; 

• Documentação: 

o Verificar o atendimento à Resolução TC Nº. 0009/2005 e demais 

dispositivos legais; 

• Atendimento às demandas do TCE/PE. 

 Sugerimos ainda, a inserção de quaisquer documentos e registros 

relacionados ao convênio, referente aos processos de cada convênio e manter o 

processo com toda documentação relacionada a seguir: 

• Relatório de visita prévia. Instrumento utilizado para dirimir as dúvidas e 

verificar a real necessidade contida no subprojeto; 

• Proposta para o financiamento incluindo estudos de viabilidade técnica. É o 

subprojeto em essência; 

• Projetos completos: arquitetura, estrutura, elétrico, hidro-sanitário, reforma, 

etc. com indicações da localização das obras por georeferenciamento e 

alterações; 

• Planilhas orçamentárias contendo os estudos financeiros do subprojeto; 

• Metodologia construtiva (como construir) e lista de material com as devidas 

especificações técnicas; 

• Termos do Convênio celebrado e seus aditivos. Obrigações das partes 

envolvidas. 

• Laudos de supervisão, relatórios de visita técnica e boletins de medição 

contendo planilha detalhada dos serviços executados e seus custos (como 

construído), assinados pelo interessado e pelo técnico do Prorural; 
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• Fotografias do local: antes, durante, e depois da execução dos serviços, e nos 

pontos de checagem; 

• Anotações de Responsabilidade Técnica – ART para qualquer obra ou serviço 

de engenharia: projetos, execução, fiscalização, etc. (Lei Federal Nº. 6.496 de 

07/12/77, art. 1º e Resolução CONFEA Nº. 307 DE 28/02/86 e Nº. 425 de 

01/12/98);  

• Contratos entre a associação e a firma executora dos serviços em casos de 

execução indireta; 

• Termo de cessão ou de servidão pública. Documentos que dão o direito aos 

associados a fazerem uso de terras de outrem; 

• Relação dos beneficiários e as modificações. O Estado deve ter o controle de 

quais os indivíduos na ponta receberam o bem até a sua entrega;   

• Termo de Aceitação Definitiva da Obra. Documento que valida a entrega da 

obra em caso de execução indireta através de firma contratada;  

• Verificar o período de aplicação dos recursos. De acordo com as cláusulas 

dos convênios, 180 dias.  

• Termos Aditivos de prazo ou de valor; 

• Verificar o atendimento ao prazo para a Prestação de Contas; 

• Ofício encaminhando a prestação de contas ao Prorural (art.207, § 6º, I da Lei 

Estadual nº. 7741/78); 

• Plano de trabalho. Como será realizado o convênio; 

• Execução da receita e da despesa. Documentos contábeis obrigatórios; 

• Relação de doadores da contrapartida. Conforme já fora citado em cada 

convênio, 10% do valor total são doados pela comunidade, geralmente sob a 

forma de mão-de-obra não qualificada; 

• Relação dos pagamentos realizados a terceiros; 
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• Relatório da execução físico-financeira; 

• Documentos comprobatórios das despesas (convênio; Art. 70, Parágrafo 

Único da CF e art. 173 da Lei Estadual nº. 7741/78): 

o Empenhos, notas fiscais e recibos; 

o Guias de recolhimento de tributos; 

o Extratos de conta bancária exclusiva para o convênio/aplicações que 

esteja “zerado” e posteriores movimentações (medida de controle 

interno); 

o Guia de Recolhimento de Tributos (GPS, DAM e DARF). 

• Documentos da licitação ou cotação de preços efetuada pela associação (Lei 

8.666): 

o Propostas de Preços (convênio); 

o Habilitação: INSS art. 195, § 3º da CF / FGTS - art.2º da Lei Federal nº. 

9.012 de 30/03/95. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta dissertação de mestrado é a síntese da inquietação do autor, enquanto 

observador, preocupado com a questão da pobreza, com o uso do dinheiro público e 

o papel do Tribunal de Contas que é o representante da comunidade pernambucana 

e que fiscaliza as políticas públicas, como é o caso do PCPR. Contudo, conforme já 

dissemos, não se tem aqui a intenção esgotar o assunto.  

A pesquisa é composta da análise de três pilares principais: uma pesquisa 

bibliográfica, para enriquecimento do referencial teórico; uma pesquisa documental 

no Prorural, no TCE/PE e nas associações rurais visitadas; e de uma pesquisa de 

campo com a realização de entrevistas. 

A introdução deste trabalho apresenta uma fundamentação teórica 

basicamente calcada em autores como Amartya Sen (2002) que trata da questão da 

pobreza e das desigualdades sócio-regionais, Ignacy Sachs (2004) que aborda o 

desenvolvimento sustentável, Khan e Silva (2005) que estudaram os aspectos de 

melhorias no capital social em comunidades beneficiadas pelo PCPR, Peter e 

Machado (2003) que tratam de aspectos de controle interno, no relatório de impactos 

do PCPR em Pernambuco elaborado pela Fundação Economia de Campinas (2006), 

além da legislação relacionada ao tema e outros autores constantes nas referências 

bibliográficas que deram uma relevante contribuição para a conclusão da 

dissertação. 

Procurou-se demonstrar de que forma as políticas públicas como o Projeto de 

Combate à Pobreza Rural têm um valor fundamental para a elevação no nível da 

pirâmide de necessidades84 de cada beneficiário. Bem como o empoderamento das 

comunidades rurais a partir dos modelos de autogestão tem seu mérito do 

desenvolvimento humano que proporciona aos praticantes.  

 

                                                 
84 MASLOW, Abraham.  Motivation and Personality.  New York: Harper & Row, 1970. Disponível em: 
<http://professores.faccat.br/rinaldo/material/Maslow_e_a_Teoria_das_Necessidades_Humanas.doc> 
Acesso em 18 Jun 2008.  
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O trabalho consta do capítulo 1, onde foram apresentados os atores 

diretamente envolvidos com o Projeto de Combate à Pobreza Rural em 

Pernambuco. Foram apresentados nesse capítulo o Banco Mundial, como agente 

financeiro; o Prorural, como captador e gestor dos recursos; o PCPR e suas 

minúcias; os beneficiários diretos dos recursos, que estão reunidos em associações 

familiares rurais e que são os executores dos convênios; e o órgão de controle 

externo, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que é o representante da 

sociedade pernambucana na forma da lei. 

No capitulo 2 foi apresentada a análise diagnóstica da gestão do PCPR, 

contendo uma série de constatações e problemas identificados no Prorural após o 

levantamento dos dados da pesquisa documental junto ao TCE/PE e ao Prorural, no 

período de 10 anos (1997 a 2007) e em parte do exercício de 2008. Para a 

realização dessa análise, levaram-se em consideração as mudanças de gestão tanto 

do Prorural quanto dos grupos políticos governantes, bem como as possíveis 

influências políticas para se conseguir a assinatura de um convênio.  

Concentrou-se no capítulo 3 a pesquisa de campo, na qual foram realizadas 

entrevistas com a finalidade de avaliar a gestão dos recursos do PCPR, sob a 

perspectiva dos atores envolvidos. Foram apontadas as deficiências e insuficiências 

no Prorural onde se salientou a carência de uma equipe mínima de assessoramento 

dos subprojetos e a necessidade de indicadores próprios que possam avaliar os 

resultados alcançados. 

O capítulo 4 contém as proposições elencadas pelo autor a fim de que 

possam contribuir para a melhoria da gestão do PCPR. Ressaltamos a necessidade 

de que o controle seja exercido de forma concomitante, isto é, no momento em que 

se realiza a atividade administrativa. No caso do Prorural, que tenha condições de 

acompanhar todas as etapas na totalidade dos processos. E isso é possível com a 

criação de um núcleo de controle interno, bem como no rigor no atendimento dos 

preceitos legais e técnicos, ficando a cargo do Tribunal de Contas do Estado, o 

controle dos seus atos da administração pública em uma instância legalmente 

superior.  
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Pode-se dizer finalmente, que o capital destinado às comunidades 

interioranas do Estado de Pernambuco através do PCPR, tem além de uma meta 

específica, seja em um projeto de infraestrutura, produtivo ou de desenvolvimento 

humano, a premissa da auto-sustentabilidade.  

 O recurso é investido em cooperativas de produção rural e associações 

comunitárias e tem um formato ao mesmo tempo de intervenção e não intervenção 

do Estado. Isto significa que ao mesmo tempo em que o Estado se preocupa com a 

sustentabilidade dos indivíduos e injeta capital naquelas comunidades, precisam 

capacitá-las de modo a que estas auto-gerenciem os seus negócios.  

 Como diz Lima (2001), o Estado continua atuando no nível das políticas 

sociais, subsidiando projetos específicos de “combate à pobreza”, com a finalidade 

de integrar a sociedade e o mercado. Mesmo assim, sem caracterizar um Estado de 

Bem-Estar social, por não ter uma continuidade e não distribuir a renda. 

 Os Programas de Combate à Pobreza Rural - PCPRs têm, de fato, contribuído 

para a melhoria de infra-estrutura local, tratado de minimizar escassez de recursos e 

da produção, na criação de emprego e renda, na capacidade de gestão das 

comunidades e de promover o desenvolvimento humano, porém estas, são 

demandas localizadas, em tese, assistencialistas, que podem ser consideradas 

como ponto de partida para o verdadeiro processo de sustentabilidade social. 

Conclui-se neste trabalho, em concordância com o estudo da FECAMP (2005, 

p. 109), que “os impactos socioeconômicos do Projeto Renascer são limitados, 

devido à própria natureza das intervenções. Com raras exceções, estas intervenções 

não impactam fortemente sobre o emprego e a renda.”  

 Há que haver uma preocupação para o aperfeiçoamento das políticas de 

desenvolvimento e diminuição da pobreza com a inserção de processos continuados 

e gradativos – que tenham início, meio e que depois possam tornar essas 

comunidades auto-sustentáveis.  

 O TCE/PE, no âmbito do controle externo, enquanto agente fiscalizador e 

parceiro, no sentido de orientar, antecipar problemas, mostrar as falhas e propor 

soluções entre os atores envolvidos, tem uma participação fundamental para a 

implementação de mudanças no processo de gestão do PCPR II.  
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APÊNDICE A 

FORMULÁRIO DE ENTREVISTA – BENEFICIÁRIOS E MEMBROS DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - 
CMDS 

 
Município: ____________________________________________________________ 

Data: ____________________ 

Nome:________________________________________________________________ 

Grau de instrução: ______________________________________________________ 

(   ) Conselho Municipal. Cargo:____________________________________________ 

(   ) Associação. Cargo:____________________________________ 

 
1. O(A) senhor(a) conhece o Programa de Combate à Pobreza Rural - PCPR? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. O subprojeto escolhido era a maior necessidade da comunidade? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 
3. O(A) senhor(a) participou da elaboração do subprojeto? De que forma? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 
4. De que forma o senhor participa/ou da execução do subprojeto? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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5. Qual o seu nível de satisfação com o subprojeto em sua comunidade? 

 Ótimo 

 Bom 

 Regular 

 Ruim 

 Indiferente 

 

 

Sugestões:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 
6. Qual o seu nível de satisfação com o subprojeto para a sua família? 

 Ótimo 

 Bom 

 Regular 

 Ruim 

 Indiferente 

 

 

Sugestões:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

7. Como o subprojeto contribuiu para a organização da comunidade? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

8. Como o(a) senhor(a) avalia a relação dos técnicos do Prorural e a comunidade? 

Orientativa ou punitiva? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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9. Como o(a) senhor(a) avalia a relação entre a associação e o Conselho Municipal? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 
10. O(A) senhor(a) considera que houve isenção política para a escolha da associação e do 

subprojeto?  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 
11. O(A) senhor(a) autoriza a publicação desta entrevista em trabalho acadêmico?  

 Sim  Não 
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APÊNDICE B 
 
FORMULÁRIO DE ENTREVISTA – GESTORES DO PRORURAL 

 
Data: ____________________ 

Nome:________________________________________________________________ 

Cargo:________________________________________________________________ 

Formação: ____________________________________________________________ 

 

 1. O(A) senhor(a) tem conhecimento dos indicadores de desempenho que avaliem o 

PCPR? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. Como avalia os indicadores de desempenho? 

 Ótimo 

 Bom 

 Regular 

 Ruim 

 Indiferente 

 

 

Sugestões:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. Quais as mudanças implementadas pela atual gestão, em relação à gestão anterior, o(a) 

senhor(a) acredita são mais importantes e necessárias ao bom andamento do PCPR? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________ 
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4. O que o(a) senhor(a) considera que ainda falta para que o Prorural seja mais eficiente? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 
5. Descreva, em sua opinião, que tipo subprojeto dá mais resultados? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 
6. Com qual freqüência o(a) senhor(a) vai às comunidades e com qual o objetivo? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
7. Como avalia os impactos do PCPR na redução da pobreza? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 
8. O PCPR é proveniente de um acordo de empréstimo entre o Banco Mundial e o Estado 

de Pernambuco. As comunidades recebem o recurso a fundo perdido. Como se pode avaliar 

a relação custo versus benefício, levando em consideração as demais carências da 

sociedade como pobreza, fome, educação, trabalho? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________ 

 

9. O(A) senhor(a) considera que a estrutura física, equipamentos, pessoal técnico do 

Prorural é suficiente para gerir o PCPR? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

10. O(A) senhor(a) considera a equipe do prorural suficiente para acompanhar todos os 

subprojetos conveniados com as comunidades? Qual o tamanho da equipe ideal? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 
11. Quais os critérios para a seleção das comunidades a fim de que sejam contempladas 

com um subprojeto? 

 Vocação 

 Político 

 Organização 

 Priorização do Conselho Municipal 

 Outros (especificar) 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

12. O(A) senhor(a) avalia a atuação do TCE/PE junto ao Prorural de forma orientativa ou 

punitiva?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 
13. Quais as melhorias identificadas pelo(o) senhor(a) que foram implementadas a partir de 

auditorias do TCE/PE no Prorural? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 
14. O(A) senhor(a) autoriza a publicação desta entrevista em trabalho acadêmico?  

 Sim  Não 
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APÊNDICE C 
 
FORMULÁRIO DE ENTREVISTA – TÉCNICOS DO PRORURAL 

 
 

Data: ____________________ 

Nome: _______________________________________________________________ 

Cargo:________________________________________________________________ 

Formação: ____________________________________________________________ 

 

 1. Como atua a fiscalização do Prorural junto às comunidades? De forma punitiva ou 

orientativa?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. Em média quantas visitas são realizadas por projeto? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 
3. O(A) senhor(a) considera a equipe do prorural suficiente para acompanhar todos os 

subprojetos conveniados com as comunidades? Qual o tamanho da equipe ideal? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 
4. Quais os instrumentos de controle adotados pelo Prorural são utilizados nas visitas 

técnicas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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5. Como o(a) senhor(a) considera os instrumentos de controle utilizados nas visitas técnicas: 
 Ótimo 

 Bom 

 Regular 

 Ruim 

 Indiferente 

 

 
6. A capacitação dada pelo Prorural a você é suficiente para desempenhar as suas funções 

técnicas de acompanhamento, supervisão, fiscalização e controle? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

  
7. A capacitação dada pelo Prorural às associações comunitárias é suficiente para o bom 

andamento do convênio? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 
8. Como o(a) senhor(a) avalia a atuação do TCE/PE junto ao Prorural? Orientativa ou 

punitiva? Comente. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

9. Quais as melhorias identificadas pelo(o) senhor(a) que foram implementadas a partir de 

auditorias do TCE/PE no Prorural? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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10. O que o(a) senhor(a) considera que os recursos disponíveis (instrumentos, tempo, 

veículo, cursos) para o seu trabalho suficiente para o acompanhamento dos projetos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

11. O que o(a) senhor(a) considera importante para ser implementado para a melhoria do 

desempenho do Prorural para a redução da pobreza rural? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

12. O(A) senhor(a) autoriza a publicação desta entrevista em trabalho acadêmico?  
 Sim  Não 
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APÊNDICE D 
 
FORMULÁRIO DE ENTREVISTA – TÉCNICOS DO TCE/PE 

 
Data: ____________________ 

Nome: _______________________________________________________________ 

Cargo:________________________________________________________________ 

Formação: ____________________________________________________________ 

Período em que atuou no Prorural: _________________________________________ 

 

 1. O(a) senhor(a) considera a estrutura existente no Prorural suficiente para gerir os 

recursos do PCPR? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. Quanto à distribuição geográfica dos recursos o(a) senhor(a) concorda com os critérios 

estabelecidos pelo Prorural?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 
3. O(A) senhor(a) considera que há isenção política para a seleção das comunidades a 

serem beneficiadas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 
4. Como o(a) senhor(a) avalia o controle do Prorural na supervisão dos convênios  

 Ótimo 

 Bom 

 Regular 

 Ruim 

 Indiferente 
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Sugestões:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 
5. O(A) senhor(a) considera que as comunidades estão prontas para administrar o objeto 

fruto do convênio? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 
6. Como o(a) senhor(a) avalia o controle externo exercido pelo TCE/PE em auditorias no 

Prorural? 

 Ótimo 

 Bom 

 Regular 

 Ruim 

 Indiferente 

 

Sugestões:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

7. Quais as melhorias identificadas pelo(o) senhor(a) que foram implementadas a partir de 

auditorias do TCE/PE no Prorural? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

8. O(A) senhor(a) autoriza a publicação desta entrevista em trabalho acadêmico?  
 Sim  Não 
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ANEXO A – RESOLUÇÃO TC Nº. 0009/2005 

 

 
1.1.1 EMENTA: Dispõe sobre a instauração, instrução e processamento de tomadas 

de contas especiais e dá outras providências. 
 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, em sessão do Pleno 
realizada em 27 de julho de 2005 e no uso de suas atribuições constitucionais, 
legais e regimentais, especialmente do disposto no art. 102, XVIII de sua Lei 
Orgânica – Lei Estadual nº. 12.600, de 14 de junho de 2004, com suas alterações 
posteriores; 

CONSIDERANDO que, no âmbito de sua jurisdição, para o exercício de sua 
competência, assiste ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE o 
poder regulamentar de expedir atos ou instruções sobre matéria de sua atribuição e 
sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando os 
jurisdicionados ao seu cumprimento, sob pena de responsabilidade, consoante art. 
4º de sua Lei Orgânica; 

CONSIDERANDO que a jurisdição própria e privativa que a lei confere ao TCE/PE, 
em todo o território estadual, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua 
competência abrange, além de outras, qualquer pessoa física, órgão ou entidade 
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos, ou pelos quais o Estado e Municípios respondam, ou que, em nome destes 
assumam obrigações de natureza pecuniária; 

CONSIDERANDO que o administrador público deve manter a vigilância e o zelo na 
condução dos negócios públicos, cabendo-lhe sempre adotar providências imediatas 
para a regularização da situação ou o pronto ressarcimento dos danos causados ao 
Erário, independente da ação de controle do Tribunal de Contas, a qual deve pautar-
se pelo princípio da racionalização administrativa e economia processual, evitando 
que o custo da sua atividade de fiscalização seja superior ao valor das importâncias 
ressarcidas; 

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas, na inteligência da sua nova Lei 
Orgânica, como instância superior para julgamento das contas dos administradores 
públicos e demais responsáveis que, de alguma forma, tragam dano ao Erário, 
somente deve ser acionado após esgotadas as providências cabíveis no âmbito 
administrativo interno com vistas à recomposição dos danos, precipuamente a 
instauração de tomada de contas especial; 

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 36, 37 e 38 da Lei Estadual nº. 12.600/2004,  

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, 
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o 
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Estado ou Município responda, ou que, em nome destes, assuma obrigações de 
natureza pecuniária tem a obrigação de prestar contas, nos termos do art. 29, § 2º, 
da Carta Estadual, estando sujeita à tomada de contas ordinária ou especial. 

Art. 2º A tomada de contas ordinária consiste em procedimento administrativo de 
verificação das entradas e saídas de dinheiros, bens e valores públicos, por 
exercício ou período de gestão, e deverá confrontar a escrita com os 
correspondentes documentos, levando-se em conta, quando for o caso, a situação 
dos saldos no início e término do exercício ou período de gestão, com vistas à 
elaboração de demonstrativo pelo próprio gestor ou seu sucessor, por meio dos seus 
serviços contábeis, que será atestado pelo responsável pela unidade de controle 
interno, do respectivo Poder, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas e 
posteriormente encaminhado ao TCE/PE, de acordo com as normas estabelecidas 
em Resolução específica, no qual formalizar-se-á processo de prestação de contas. 

Parágrafo único. As entidades privadas devem apresentar prestação de contas final 
do total dos recursos públicos que venham a receber mediante vínculo formal com a 
administração pública, constituída de relatório de cumprimento do objeto do 
convênio, termo de parceria, contrato de gestão ou outro instrumento congênere, 
diretamente ao órgão concedente, o qual analisará os aspectos técnicos, quanto à 
execução física e atingimento dos objetivos do acordo, e financeiros, quanto à 
correta e regular aplicação dos recursos transferidos, através dos quais decidirá 
sobre a regularidade da aplicação dos recursos, fazendo constar declaração 
expressa de que os recursos transferidos tiveram boa e regular aplicação, mantendo 
os comprovantes das despesas arquivados em boa ordem, à disposição dos órgãos 
de controle interno e externo, cujos demonstrativos exigidos por Resolução 
específica do TCE/PE deverão ser anexados à correspondente prestação de contas 
anual do órgão repassador. 

CAPÍTULO II 

DA RESPONSABILIDADE PELA INSTAURAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL 

Art. 3º Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da 
aplicação dos recursos repassados pelo Estado ou Município, da existência de 
desfalque, desvio de bens ou valores ou ainda da prática de qualquer ato ilegal, 
ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, a autoridade 
administrativa competente deverá, imediatamente, depois de vencido o prazo 
máximo e improrrogável de quinze dias, a contar do conhecimento do fato, e não 
regularizada a situação ou reparado o prejuízo, adotar providências com vistas à 
instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação 
dos responsáveis e quantificação do dano. 

Parágrafo único. Considera-se autoridade administrativa competente para instaurar a 
tomada de contas especial: 

I – Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, quando a omissão do dever de 
prestar contas for de responsabilidade do Governador do Estado ou de Interventor 
Municipal; 
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II – Corregedor Geral da Assembléia Legislativa ou, na inexistência de uma 
Corregedoria, Presidente da Comissão do Legislativo Estadual que, por imposição 
legal, é encarregada de opinar sobre a regularidade ou não das contas prestadas, 
quando a omissão no dever de prestar contas for da responsabilidade da 
Presidência da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado; 

III – Corregedor Geral de Justiça, quando a omissão for da responsabilidade do 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; 

IV – Corregedor Geral do Tribunal de Contas, quando a omissão for da 
responsabilidade do Presidente do Tribunal de Contas; 

V – Corregedor Geral do Ministério Público, quando a omissão for da 
responsabilidade do Procurador Geral de Justiça; 

VI – Presidente da Câmara Municipal, na ausência de Prestação de Contas por parte 
do Prefeito Municipal; 

VII – Interventor, quando da omissão da autoridade referida no inciso anterior; 

VIII – Corregedor Geral da Câmara Municipal ou, na inexistência de uma 
Corregedoria, Presidente da Comissão do Legislativo Municipal que, por imposição 
legal, é encarregada de opinar pela regularidade ou não das contas prestadas, 
quando a omissão no dever de prestar contas for da responsabilidade da 
Presidência da Mesa Diretora do Legislativo Municipal; 

IX – autoridade hierárquica imediatamente superior, quando a omissão for de Gestor 
de Fundo; 

X – Secretários de Estado, quando a omissão no dever de prestar contas for de 
responsabilidade de ordenadores de despesa de órgão ou entidade integrante da 
administração direta ou indireta do Estado que lhe são subordinados; 

XI – Secretários Municipais, quando a omissão no dever de prestar contas for de 
responsabilidade de ordenadores de despesa de órgão ou entidade integrante da 
administração direta ou indireta do Município que lhe são subordinados; 

XII – autoridades responsáveis por transferências de recursos estaduais e 
municipais a entidades privadas que prestam serviços de interesse público ou social; 

XIII – ordenador de despesa, quando a omissão no dever de prestar contas for de 
detentor de suprimento individual; 

XIV – autoridade administrativa com jurisdição sobre o agente de arrecadação, 
quando este não houver prestado contas no prazo regulamentar; 

XV – dirigente do órgão de contabilidade setorial ou responsável pela prestação de 
contas de cada esfera de governo, sendo essa tomada de contas certificada pelo 
Órgão Central de Contabilidade, e, na inexistência de órgãos setoriais de 
contabilidade, pelo dirigente do Órgão Central de Contabilidade, em virtude da 
existência de indícios de desfalque, desvio de bens ou valores ou irregularidades em 
gestão financeira e patrimonial, ou ainda da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo 
ou antieconômico de que resulte dano ao Erário; 
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XVI – titulares dos órgãos e entidades da administração pública estadual e municipal 
responsáveis por contratos de gestão e termos de parceria, quando a omissão do 
dever de prestar contas for da responsabilidade dos dirigentes das Organizações 
Sociais – OS e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP; 

XVII – autoridades responsáveis pela transferência de quaisquer recursos aos 
Municípios, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, 
quando o órgão ou entidade convenente não apresentar prestação de contas dos 
recursos recebidos ao concedente; 

XVIII – Governador do Estado, quando a omissão no dever de prestar contas for de 
responsabilidade dos Secretários de Estado.  

CAPÍTULO III 

DA INSTAURAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

Art. 4º A tomada de contas especial consiste em procedimento administrativo de 
verificação das entradas e saídas de dinheiros, bens e valores públicos, quando da 
omissão do dever de prestar contas pelo gestor ou responsável, por exercício ou 
período de gestão, ou da prática de qualquer dos atos definidos pelo caput do art. 3º 
desta Resolução, para confrontar a escrita com os correspondentes documentos, 
levando-se em conta, quando for o caso, a situação dos saldos no início e término 
do exercício ou período de gestão. 

Parágrafo único. A tomada de contas especial possui rito próprio e, objetiva apurar a 
responsabilidade daquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade de 
que resulte dano ao Erário, devendo ser instaurada, no prazo regulamentar, depois 
de esgotadas as providências administrativas internas para a recomposição do 
Tesouro ou regularização da situação, com vistas à elaboração de demonstrativo 
pela autoridade competente, através dos seus serviços contábeis. 

CAPÍTULO IV 

DOS ELEMENTOS INTEGRANTES DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

Art. 5º Na ausência de comprovação da aplicação de recursos públicos transferidos, 
como também da ocorrência de desfalque, desvio de bens ou valores ou, ainda, da 
prática, na execução de despesas parciais, de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou 
antieconômico de que resulte dano ao Erário, integrarão a tomada de contas, 
ressalvado o disposto no art. 13, parágrafo único, desta Resolução: 

I – ato de instauração da tomada de contas especial; 

II – termo de designação da comissão tomadora das contas; 

III – identificação do responsável pela infração, indicando: 

a) nome; 

b) número do CPF;  

c) endereço residencial, profissional e número de telefone atualizados; 

d) cargo, função, matrícula e lotação, se servidor público; 
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e) herdeiros, no caso de falecimento dos responsáveis; 

IV – termo formalizador da avença, quando for o caso, contendo: 

a) demonstrativo da existência de dotação específica; 

b) demonstrativo da observância do disposto no inciso X do art. 128 da Constituição 
Estadual; 

c) comprovação, por parte do beneficiário, no caso de transferência entre entes, de: 

1. que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e 
financiamentos definidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de 
contas de recursos anteriormente dele recebidos; 

2. cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde; 

3. observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de 
crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de 
despesa total com pessoal; 

4. previsão orçamentária de contrapartida; 

5. que atendeu aos requisitos da gestão fiscal quanto à instituição, previsão e efetiva 
arrecadação dos impostos da sua competência constitucional; 

V – demonstrativo financeiro do débito, indicando: 

a) origem e data da ocorrência do fato; 

b) valores original e atualizado, nos termos do art. 16 desta Resolução;  

c) parcelas recolhidas e respectivas datas de recolhimento, se for o caso;  

VI – características, localização, registro patrimonial, valor e data de aquisição, 
estado de conservação e valor de mercado dos bens, quando for o caso; 

VII – termos originais das declarações colhidas, assinadas pelos declarantes e 
integrantes da comissão tomadora das contas, quando for o caso; 

VIII – cópia do relatório de comissão de sindicância ou de inquérito, se for o caso; 

IX – cópia do registro da ocorrência policial e do laudo pericial, quando for o caso;  

X – cópia das notificações expedidas relativamente à cobrança, acompanhadas de 
aviso de recebimento ou qualquer outra forma que assegure a certeza da ciência do 
interessado, quando for o caso; 

XI – outros elementos que permitam formar juízo acerca da materialidade dos fatos e 
responsabilidade pelo prejuízo verificado; 

XII – comprovantes de depósitos bancários, na hipótese de reparação do dano 
causado ao erário;  

XIII – registro dos fatos contábeis pertinentes;  
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XIV – pronunciamento do dirigente do órgão ou entidade onde ocorreu o fato, com a 
especificação das providências adotadas para resguardar o interesse público e 
evitar a repetição do ocorrido; 

XV – relatório circunstanciado e conclusivo da comissão de tomada de contas 
especial, contendo o relato dos fatos, o motivo determinante da instauração da 
tomada de contas especial, os fatos apurados, os respectivos responsáveis e as 
providências que devem ser adotadas, no entendimento da comissão para 
resguardar o erário, pelas autoridades competentes, como também a justificativa 
minuciosa, no caso de absorção do prejuízo pelo órgão ou entidade; 

XVI – certificado de auditoria emitido pela unidade responsável pelo controle interno 
do correspondente Poder, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, 
acompanhado do respectivo relatório que trará manifestação acerca dos seguintes 
quesitos: 

a) adequada apuração dos fatos, indicando inclusive as normas ou regulamentos 
eventualmente infringidos; 

b) correta identificação do responsável; 

c) precisa quantificação do dano e das parcelas eventualmente recolhidas; 

d) considerações acerca das providências referidas no inciso XIV deste artigo; 

e) parecer sobre as contas; 

XVII – pronunciamento expresso e indelegável da autoridade competente pela 
instauração da tomada de contas especial sobre as contas e o relatório e certificado 
emitidos pela unidade responsável pelo controle interno, atestando haver tomado 
conhecimento das conclusões neles contidas.  

§ 1º Quando se tratar de recursos concedidos na forma de suprimento de fundos ou 
transferidos pelo Estado ou Município mediante convênio, acordo, ajuste, termo de 
parceria, contrato de gestão ou outros instrumentos congêneres, bem como a título 
de subvenção, auxílio ou contribuição, a tomada de contas especial deverá, ainda, 
conter os seguintes elementos: 

I – cópia dos termos de ajuste ou dos instrumentos de concessão, com a indicação 
da data de sua publicação, e respectivos planos de trabalho; 

II – cópia da nota de empenho e da ordem bancária, quando for o caso; 

III – relatório de execução físico-financeira, se for o caso; 

IV – demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos 
recebidos em transferências, o valor da contrapartida, os rendimentos auferidos da 
aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso, e os saldos, se 
houver; 

V – relação de pagamentos; 

VI – relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos públicos; 
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VII – extrato da conta bancária específica, desde o dia do recebimento da primeira 
parcela até a data do último pagamento, e conciliação bancária, quando for o caso; 

VIII – cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar 
a execução de obra ou serviço de engenharia; 

IX – comprovante bancário de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada 
pelo concedente; 

X – cópia do despacho adjudicatório e homologatório das licitações realizadas ou 
justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade, com o devido embasamento legal, 
quando o convenente pertencer à administração pública; 

XI – prova de que a autoridade competente exerceu tempestivamente a fiscalização, 
quando for o caso; 

XII – parecer da unidade técnica responsável pelo programa do órgão ou entidade 
concedente, acompanhado de laudos de vistoria ou de informações obtidas junto a 
autoridades públicas do local de execução do convênio, quanto à execução física e 
atingimento dos objetivos do convênio e quanto à correta e regular aplicação dos 
recursos do convênio; 

XIII – relatório conclusivo do órgão ou entidade concedente, ou seu sucessor legal, 
sobre a regularidade da aplicação dos recursos transferidos; 

XIV – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta por especialistas de 
notória capacitação e adequada qualificação, designada pela autoridade supervisora 
para avaliar, periodicamente, os resultados atingidos com a execução do contrato de 
gestão pelas Organizações Sociais; 

XV – pronunciamento do dirigente máximo do órgão ou entidade supervisora sobre a 
execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas 
propostas com os resultados alcançados pelas Organizações Sociais; 

XVI – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta de comum acordo 
entre o órgão parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – 
OSCIP, para avaliar, periodicamente, os resultados atingidos com a execução do 
termo de parceria; 

XVII – pronunciamento do dirigente máximo do órgão parceiro da Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público sobre a execução do termo de parceria, 
contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados 
alcançados pela OSCIP, demonstrativo das receitas e despesas efetivamente 
realizadas, consoante as categorias contábeis usadas pela organização e previstas 
no termo de parceria, item por item, e detalhamento das remunerações e benefícios 
de pessoal a serem pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao termo de 
parceria, a seus diretores, empregados e consultores;  

XVIII – certificado e relatório de auditoria tratados no inciso XVI deste artigo, 
contendo a manifestação sobre observância das normas legais e regulamentares 
pertinentes, por parte do concedente, com relação à celebração do termo, avaliação 
do plano de trabalho, fiscalização do cumprimento do objeto e instauração 
tempestiva da tomada de contas especial. 
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XIX – qualquer outro documento não constante desta Resolução, mas exigido em 
legislação específica. 

§ 2º Nos casos de omissão no dever de prestar contas, a tomada de contas especial 
dos poderes, órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado e dos 
Municípios deve conter o relatório conclusivo da Comissão de Tomada de Contas 
Especial designada pela autoridade competente sobre a situação orçamentária e 
financeira, nos termos do § 3º do art. 36 da Lei nº. 12.600, de 14 de junho de 2004, 
com a devida instrução probatória, que deverá identificar, além da omissão de 
prestar contas, as irregularidades, seus responsáveis e o dano por eles gerado ao 
erário, se houver, como também manifestação acerca das contas analisadas. 

§ 3º Quando os fatos consignados na tomada de contas especial forem objeto de 
ação judicial, a comissão tomadora das contas fará constar, no respectivo relatório, 
informação sobre o ajuizamento do feito, inclusive a fase processual em que se 
encontra. 

§ 4º Nos casos de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados 
mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria, contrato de gestão ou outros 
instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio ou contribuição, 
além da notificação ao responsável prevista no inciso X deste artigo, também deve 
integrar o procedimento administrativo a notificação da entidade beneficiária.  

CAPÍTULO IV 

DO PROCESSAMENTO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

Art. 6º A comissão de tomada de contas especial deve ser composta 
preferencialmente de servidores efetivos estranhos ao setor onde ocorreu o fato 
motivador, podendo a escolha recair em servidores de outros órgãos e entidades.  

§ 1º A designação da comissão será feita, pela autoridade competente para instaurar 
a Tomada de Contas Especial, nos termos do parágrafo único do art. 3º desta 
Resolução.  

§ 2º No caso de as apurações procedidas pela comissão levarem à responsabilidade 
a autoridade que a constituiu, nova comissão deverá ser designada, no prazo de 
cinco dias, pela autoridade de nível hierárquico imediatamente superior ao do 
responsabilizado, dispensando-se o pronunciamento previsto no inciso XIV do artigo 
anterior, se o responsabilizado for dirigente de órgão ou entidade. 

Art. 7º Cabe à comissão de tomada de contas especial promover todos os atos 
necessários ao bom andamento do procedimento administrativo, sobretudo:  

I – levantar ou fazer levantar o valor do prejuízo;  

II – tomar depoimentos a termo, promovendo as apurações necessárias;  

III – coligir as provas necessárias à comprovação dos fatos, bem como realizar 
diligências no sentido de proporcionar os elementos de convicção indispensáveis à 
atribuição de responsabilidade;  

IV – expedir aviso ao responsável, oferecendo-lhe oportunidade para apresentar 
defesa ou ressarcir os prejuízos;  
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V – apresentar relatório conclusivo sobre as contas, devidamente fundamentado;  

VI – adotar as providências necessárias ao cumprimento do disposto no § 2º do 
artigo anterior, caso ocorra a situação ali prevista;  

VII – comunicar à unidade responsável pelo controle interno a instauração da 
tomada de contas.  

Art. 8º Após a conclusão dos trabalhos pela comissão, os autos deverão ser 
encaminhados à unidade de contabilidade responsável, para registro dos fatos 
contábeis correspondentes.  

Parágrafo único. Em se tratando de bens, os autos deverão, ainda, ser remetidos ao 
setor de patrimônio, com vistas à realização dos pertinentes registros patrimoniais.  

Art. 9º Ultimadas as providências mencionadas no artigo anterior, os autos deverão 
ser encaminhados ao dirigente do órgão ou entidade para emissão do 
pronunciamento previsto no inciso XIV do art. 5º desta Resolução e posteriormente 
enviados à unidade responsável pelo controle interno do correspondente Poder, 
Ministério Público ou Tribunal de Contas, com antecedência mínima de dez dias do 
prazo final para conclusão da tomada de contas especial, para elaboração do 
relatório e certificado de auditoria previstos nos incisos XVI do art. 5º, e 
encaminhamento dos autos à autoridade competente para a instauração da tomada 
de contas especial e para o pronunciamento previsto no inciso XVII do art. 5º desta 
Resolução. 

Art. 10. A unidade responsável pelo controle interno poderá, preliminarmente, 
determinar diligências, na hipótese do procedimento de tomada de contas especial 
conter falhas ou irregularidades, fixando prazo não superior a sessenta dias com o 
fito de saneá-las, comunicando o fato imediatamente ao Tribunal de Contas, para 
conhecimento.  

Parágrafo único. O prazo estipulado para conclusão da tomada de contas especial e 
envio ao Tribunal de Contas ficará suspenso pelo período concedido para 
cumprimento da diligência.  

CAPÍTULO V 

DO ENCAMINHAMENTO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL AO TRIBUNAL DE 
CONTAS 

Art. 11. A tomada de contas especial, quando concluída, se o valor do dano, 
atualizado monetariamente e acrescido dos encargos legais, for superior a R$ 
2.000,00 (dois mil reais), será imediatamente encaminhada ao TCE/PE, que 
formalizará processo de prestação de contas especial, o qual tramitará, quando for o 
caso, em separado das respectivas contas anuais ou por período de gestão. 

§ 1º Os prazos para conclusão da tomada de contas especial, contados do 
conhecimento dos fatos motivadores, serão: 

I – trinta dias, para as autoridades relacionadas nos incisos XIII e XIV do parágrafo 
único do art. 3º desta Resolução; 
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II – sessenta dias, para as autoridades relacionadas nos inciso I a XII, bem como 
nos incisos XVI, XVII e XVIII do parágrafo único do art. 3º desta Resolução; 

III – noventa dias, para a autoridade relacionada no inciso XV do parágrafo único do 
art. 3º desta Resolução. 

§ 2º Os prazos mencionados no parágrafo anterior serão suspensos, por no máximo 
sessenta dias, quando, por determinação legal, houver a necessidade de requerer 
ações de outros órgãos ou quaisquer medidas que extrapolem as atribuições da 
autoridade responsável pela instauração da tomada de contas especial, 
comunicando o fato imediatamente ao Tribunal de Contas, para conhecimento.  

Art. 12. Não se dará prosseguimento à tomada de contas especial, encerrando-se o 
procedimento em qualquer fase, e comunicando ao TCE/PE para sustação da 
determinação legal quando, antes da sua conclusão, houver: 

I – ressarcimento integral do dano, inclusive gravames legais, ou reposição do bem 
pelos responsáveis, em perfeito estado de conservação;  

II – reaparecimento ou recuperação do bem extraviado ou danificado;  

III – ausência de prejuízo ao erário; 

IV – apresentação da prestação de contas extemporânea.  

§ 1º Também serão consideradas encerradas, independentemente do valor 
envolvido, as tomadas de contas especiais cujas apurações concluírem ser a 
responsabilidade pelo ressarcimento exclusivamente de terceiros, não vinculados à 
administração pública, devendo o órgão ou entidade adotar as providências 
administrativas ou judiciais cabíveis, fazendo-se o devido registro nos autos e no 
demonstrativo previsto no parágrafo único do art. 13 desta Resolução, salvo quando 
sujeitos ao dever de prestar contas por haver gerido recursos públicos. 

§ 2º O disposto neste artigo somente se aplicará no caso de o material reposto, 
apreendido ou recuperado apresentar-se em condição de uso e desde que fique 
comprovada a boa fé do gestor e inexistência de outras irregularidades. 

§ 3º Haverá a sustação da determinação legal da tomada de contas especial, após 
comunicação ao TCE/PE, quando verificadas as hipóteses previstas nos incisos I, II, 
III e IV do caput deste artigo, antes de sua instauração. 

Art. 13. Nas tomadas de contas especiais cujo valor de apuração do dano seja 
inferior à quantia fixada no caput do art. 11, ou que sejam encerradas na forma do 
art. 12, ambos desta Resolução, a comissão tomadora de contas deverá se utilizar 
de procedimento simplificado, sumário e econômico na instrução probatória do fato, 
na definição do débito e na apuração da responsabilidade, assegurando, em 
qualquer hipótese, direito de ampla defesa e de contraditório aos envolvidos, sendo 
indispensável o registro em demonstrativo a ser anexado ao processo de prestação 
de contas anual do órgão ou entidade, para julgamento em conjunto do ordenador 
de despesa ou do gestor responsável. 

Parágrafo único. O demonstrativo de que trata o deste artigo conterá as seguintes 
informações: 
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I – número de ordem do procedimento administrativo; 

II – identificação do responsável, nos termos do inciso III do art. 5º desta Resolução; 

III – especificação do objeto; 

IV – valor original do dano; 

V – data ou período das ocorrências; 

VI – data e forma da reparação do dano, no caso de reposição, ressarcimento, 
recuperação ou reaparecimento do bem, ou a justificativa da não-regularização da 
situação e recuperação do prejuízo;  

VII – valor recolhido do débito e critério de atualização, no caso de ressarcimento;  

VIII – indicação dos documentos comprobatórios da reparação do dano e 
regularização patrimonial; 

IX – descrição do registro dos fatos contábeis pertinentes;  

X – sumário do pronunciamento do dirigente do órgão ou entidade onde ocorreu o 
fato, nos termos do inciso XIV do art. 5º desta Resolução; 

XI – relatório resumido da comissão de tomada de contas especial, nos termos do 
inciso XV do art. 5º desta Resolução. 

Art. 14. Nas situações em que o ressarcimento do dano ocorrer mediante o desconto 
parcelado do débito nos vencimentos, salários ou proventos do responsável, os 
documentos que evidenciarem a efetivação dos aludidos descontos e memória de 
cálculo de débito deverão ser anexados aos autos do respectivo procedimento 
administrativo.  

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 15. As tomadas de contas especiais que vierem a ser encaminhadas em 
desacordo com o estabelecido nesta Resolução serão devolvidas pelo 
Departamento de Expediente e Protocolo – DEP ou pelas Inspetorias Regionais de 
Controle Externo à origem para complementação do procedimento, visando à 
formalização da prestação de contas especial, no âmbito do TCE/PE. 

Art. 16. Os débitos serão atualizados monetariamente e acrescidos de encargos 
legais, nos termos da legislação específica, e, na inexistência desta, observadas as 
seguintes diretrizes: 

I – quando se tratar de alcance, a incidência de juros de mora e de atualização 
monetária dar-se-á a contar da data do próprio evento ou, se desconhecida, da  
ciência do fato pela Administração; 

II – quando se tratar de desvio ou desaparecimento de bens, a incidência de juros de 
mora e de atualização monetária dar-se-á a contar da data do evento ou, se 
desconhecida, do conhecimento do fato, adotando-se como base de cálculo o valor 
de mercado do bem ou o da aquisição, com os acréscimos legais; 
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III – quando se tratar de omissão no dever de prestar contas, de não aplicação, de 
glosa ou impugnação de despesa, ou de desvio de recursos repassados mediante 
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos similares, bem como à conta de 
subvenções, auxílio e contribuições, a incidência de juros de mora e de atualização 
monetária dar-se-á a contar da data do crédito na respectiva conta corrente bancária 
ou do recebimento do recurso. 

Art. 17. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 
omissão no dever de instaurar a tomada de contas especial ou, ainda, de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade, adotarão as medidas necessárias para assegurar o 
exato cumprimento da lei, sob pena de responsabilidade solidária, conforme 
previsão do parágrafo único do art. 31 da Constituição Estadual.  

Art. 18. Na hipótese do descumprimento do disposto no caput do art. 3º desta 
Resolução, o TCE/PE, ao tomar conhecimento da omissão, instaurará Auditoria 
Especial, objetivando a avaliação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e 
provocará o Ministério Público para adoção das medidas legais pertinentes, sem 
prejuízo da formalização do processo de destaque, nos termos dos arts. 38 e 41 da 
Lei 12.600/2004, da aplicação da multa prevista no art. 73, inciso VIII, da mesma Lei, 
e da imputação de outras sanções cabíveis, por grave infração à norma legal.  

Art. 19. Os procedimentos de tomada de contas especiais em andamento serão 
regulados, no que couber, pelas disposições contidas nesta Resolução. 

Art. 20. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário. 

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO, em 27 de julho de 2005. 

Conselheiro CARLOS PORTO – Presidente 
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ANEXO B – ANEXOS DO MANUAL DE OPERAÇÕES DO PROJETO DE COMBATE À 
POBREZA RURAL – PCPR II 

 
CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO DAS COMUNIDADES 
ELEGÍVEIS PELO PCPR 

 
Para seleção das comunidades mais carentes dos municípios da área de 

atuação do PCPR - Programa de Combate à Pobreza Rural de Pernambuco, deve 
ser feito um amplo levantamento de dados e informações sócio-econômicas. 
Comunidade deve ser entendida como um aglomerado populacional localizado em 
sedes municipais com população total de até 7.500 habitantes ou sedes distritais, 
vilas, povoados e aglomerados rurais. 

 
O levantamento de dados e informações deve ser dividido em dois conjuntos 

diferenciados: 
 

1. disponibilidade de ativos – a oferta de serviços básicos - energia 
elétrica, estradas e serviços de comunicação, abastecimento de água e saneamento, 
escolas, postos de saúde, organização da sociedade, equipamentos comunitários de 
apoio a atividades econômicas e de lazer, serviços bancários - dentre outros, que 
podem tornar uma comunidade mais apta à geração de renda e trabalho e permitir o 
acesso aos mecanismos formais de financiamento para o desenvolvimento local.  
 

2. Condições de vida – a diferença de qualidade e condições de vida de 
uma comunidade, manifestada pelos indicadores de escolaridade, analfabetismo, 
mortalidade infantil e condições de habitabilidade permite distinguir aquelas que 
mais necessitam do apoio do PCPR.  

 
 Com base nesses dois conjuntos, que indicam as condições sociais e a 
disponibilidade de ativos que favorecem o desenvolvimento, pode ser feita uma 
hierarquização das comunidades dos Municípios, identificando aquelas mais pobres 
e, portanto, elegíveis para o apoio do Projeto. Serão também elegíveis aquelas 
comunidades que tenham, ao mesmo tempo, as mais baixas condições de vida e as 
menores disponibilidades de ativos. Para identificar as informações e realizar a 
hierarquização das comunidades, deve ser realizado, pelos Conselhos Municipais, 
um amplo levantamento de todas as comunidades, com apoio do assessor e suporte 
da Unidade Técnica. Apresenta-se, a seguir, os procedimentos para o levantamento 
e tratamento das informações e dados das comunidades.  
 
I. LEVANTAMENTO DOS ATIVOS 
 

O levantamento de dados sobre os ativos econômicos e sociais das 
comunidades deve ser feito pelos Conselhos com apoio dos assessores, com base 
na observação direta e entrevistas a lideranças locais – Prefeito, lideranças 
sindicais, etc. – a fim de confirmar os dados. Para coleta dos dados a Unidade 
Técnica fornecerá as instruções necessárias e formulário apropriado com  dois 
mecanismos de quantificação: definição de pesos diferenciados para cada um 
dos indicadores (1 a 5), expressando sua importância relativa nos ativos locais, e 
transformação em valores numéricos para expressar as condições efetivas e de 
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qualidade da oferta (0 a 3) de cada um dos ativos (quanto melhor esta oferta mais 
pontos teria o município) e quanto menor a pontuação, maior a possibilidade de ser 
elegível. O pesquisador levantará a situação qualitativamente atribuindo um valor 
para a mesma, que será depois, multiplicada pelo peso que tem o indicador na 
realidade da comunidade. 
 
1.2 II. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE VIDA 
 

O levantamento de dados sobre as condições de vida das comunidades deve 
ser feito pelos Conselhos com apoio dos assessores, com base em enquete direta 
nos domicílios, com amostra aleatória simplificada (25%), aplicando questionário 
com perguntas centrais. Os dados coletados na amostra podem permitir a geração 
de indicadores representativos da situação da comunidade, para comparação 
posterior e hierarquização das comunidades do município. Como indicado abaixo, o 
pesquisador aplicaria um questionário com perguntas diferenciadas de acordo com o 
indicador.  

 
1. Nível de escolaridade – anos de estudo do chefe da família, classificado 

em três níveis 
 
[...] 
 
2. Analfabetismo – pessoas da família de 15 anos ou mais que não sabem 

ler 
3. Mortalidade infantil – identificada com duas perguntas: 
 
3.1 Nasceu alguma criança na família nos últimos doze meses? 
3.2 Em caso positivo, esta criança está viva? 
 
4. Renda média familiar 

    [...] 
 

5. Condições de habitabilidade – dividido em três sub-indicadores: 
 
5.1 Qualidade da casa 
 

      [...] 
 
5.2 Casa tem banheiro? 
 
Sim  
 
Não 
 
5.3 Casa tem fossa séptica? 
 
Sim 
  

2

2

0

0
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LISTA INDICATIVA DE SUBPROJETOS ELEGÍVEIS 
 
 
I – Infra-Estrutura  
 
• Eletrificação rural 
• Telefonia rural 
• Dessalinizadores e sistemas simplificados de tratamento de água 
• Pequenas obras para captação, armazenamento e distribuição de água 
• Obras para conservação e recuperação de solos 
• Pequenas pontes 
• Passagens molhadas 
• Estradas de acesso 
• Módulos de apoio à comercialização 
• Módulos de apoio à conservação de produtos 
 
 
 
II – Produtivos 
 
• Tração animal 
• Barcos e equipamentos de pesca 
• Mecanização agrícola 
• Fábrica de ração 
• Pequena indústria de confecção 
• Beneficiamento e processamento de alimentos 
• Olaria comunitária 
• Fitoterapia 
• Beneficiamento de gesso (placas e giz) 
• Beneficiamento de minerais 
• Irrigação 
• Criação de animais 
• Reciclagem de lixo 
• Produtos artesanais 
• Beneficiamento de grãos 
• Hortas comunitárias 
• Fruticultura 
• Fábrica de pré-moldados 
• Floricultura 
• Hidroponia 
• Piscicultura 
• Curtume 
• Reflorestamento 
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III -  Desenvolvimento Humano 
 
• Melhoria de habitação  
• Postos de saúde 
• Pequenos projetos de saneamento 
• Núcleos comunitários (creche e lazer) 
• Centro de treinamento/capacitação 
 

 
LISTA DE SUBPROJETOS INELEGÍVEIS 

 
• Estradas sob jurisdição federal ou estadual (com exceção de 

melhoramentos localizados em estradas rurais); 
• Aquisição de terrenos; 
• Aquisição de animais de grande porte para engorda; 
• Templos religiosos; 
• Prédios de uso público federal, estadual ou municipal; 
• Sede de partidos políticos; 
• Sede de sindicatos; 
• Produção de fumo e bebidas alcoólicas; 
• Construções de habitações individuais 
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MANUAL DO CONSELHO FUMAC E FUMAC – P 
 
I . CONSELHOS MUNICIPAIS  
 
Os Conselhos Municipais do FUMAC e FUMAC-P se constituem em instâncias  

colegiadas, a serem instaladas nos municípios da área de atuação do PCPR, 
com o objetivo de se beneficiar do Projeto.  

 
Características dos Conselhos – Os Conselhos do FUMAC e FUMAC-P são 
entidades sem fins lucrativos, criados por iniciativa de vários segmentos organizados 
da sociedade local, com completa autonomia administrativa e financeira em relação 
ao poder público. 
 
CONSELHO FUMAC 

 
Atribuições do Conselho do FUMAC - As principais atribuições do Conselho do 
FUMAC são: 
 

a) divulgar as diretrizes do Projeto no âmbito do município; 
b) assessorar as comunidades no processo de organização e 
c) legalização das  Associações; 
d) receber e analisar as solicitações de financiamento e as propostas dos 

subprojetos comunitários, selecionando as que estiverem dentro das regras 
do Projeto e, através do voto da maioria dos membros presentes, definir a 
ordem de prioridade para aprovação; 

e) remeter à UNITEC-Prorural as solicitações de financiamento dos subprojetos 
analisados e priorizados para a aprovação final, emissão dos convênios e 
liberação dos recursos; 

f) acompanhar o trâmite dos subprojetos junto à UNITEC prestando 
informações às Associações interessadas; 

g) acompanhar as liberações dos recursos para as Associações e a execução 
dos subprojetos aprovados; 

 
3.2  Composição – Os Conselhos do FUMAC devem ter no mínimo 20 (vinte) 

membros e no máximo 30 (trinta) com a seguinte representação 
 

• Governo Municipal 
• Câmara de Vereadores 
• Órgãos Governamentais e Não Governamentais 
• Igrejas 
• Cooperativas 
• Sindicatos 
• Associações Rurais e Urbanas 
• Representações de outros segmentos, como comércio, indústria, 

bancos, etc. 
• Representação de outros Conselhos existentes no município como  
• Educação, Saúde, Criança e Adolescente 
• Outros grupos sociais existentes no município. 
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Representatividade – A representatividade dos participantes será expressa 
da seguinte forma: 
 

a) 80% dos membros votantes serão representantes dos 
beneficiários em potencial do Projeto, ou seja, representantes das 
Associações Comunitárias, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e 
Cooperativas.  

 
b) 20% dos membros devem ser representantes dos poderes 

públicos municipais (Câmara e Prefeitura), estadual e federal e 
outros segmentos da sociedade  do município , tais como; igrejas 
instituições governamentais, ONGS, etc. 

 
 Escolha dos membros – Os membros efetivos e suplentes dos Conselhos serão 
apresentados em Assembléia Geral. Os representantes das Associações 
Comunitárias, Sindicatos e Cooperativas serão escolhidos mediante votação em 
suas respectivas entidades. Os demais representantes deverão ser indicados pela 
entidade a que pertencem, órgãos públicos, ONG’s, Câmara, Igrejas, etc.) 

Os vereadores no exercício do seu mandato terão assento no Conselho somente 
na condição de representante da Câmara Municipal. 
 

 Diretoria do Conselho – A Diretoria do Conselho será eleita em Assembléia com a 
maioria absoluta de seus membros com direito a voto, podendo qualquer um dos 
seus membros efetivos candidatar-se aos cargos da DIRETORIA. 
 
 Composição da Diretoria – A Diretoria do Conselho é constituída de um  
coordenador, um vice-coordenador , um secretário executivo e um tesoureiro. 
 
 Funcionamento – As reuniões ordinárias e extraordinárias terão caráter de sessões 
públicas previamente anunciadas. Todos os assuntos deverão ser discutidos e 
aprovados, através de votação em reunião do Conselho. As decisões serão tomadas 
por maioria simples de votos, inclusive a aprovação dos projetos do FUMAC, que 
necessariamente deverão ser aprovados pelo Conselho. 

 
 Decisões – Todas as decisões do Conselho deverão ser registradas em Livro de 
Ata e assinadas por seus membros, garantindo-se, dessa forma, a legitimidade e a 
representatividade de seus membros. 
 
 Priorização – As comunidades, através das Associações e do Conselho Municipal, 
deverão definir onde serão melhor aplicados os recursos do PCPR. O Conselho, 
com base no conhecimento da realidade e nas necessidades locais de investimento, 
definirá critérios para priorização dos subprojetos demandados pelas comunidades. 
 
As decisões do Conselho relativas à priorização dos projetos para financiamento 
pelo FUMAC deverão ser baseadas em vários critérios, tais como: 
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 nível de pobreza das comunidades; 
 participação e envolvimento da comunidade na identificação das  

demandas e na definição dos subprojetos prioritários; 
 tipo de subprojeto  apresentado para financiamento; 
 grau de  compromisso da comunidade na implementação, operação e 

manutenção do subprojeto. 
 
Análise das Propostas - As propostas de financiamento de subprojetos enviadas 
pelas associações serão analisadas e aprovadas em reunião ordinária pelo 
Conselho. Após aprovação serão encaminhadas a UNITEC juntamente com ATA de 
aprovação do Conselho. As propostas não aprovadas serão devolvidas às 
associações para as reformulações necessárias e posterior aprovação. 
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MODELO DE CONVÊNIO PRORURAL / ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 
ATIVIDADE: PAC 

 
PARTES: 
 
DE UM LADO: 
O ESTADO DE PERNAMBUCO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEPLANDES/PE, ASSISTIDO PELA UNIDADE 
TÉCNICA DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR 
RURAL – PRORURAL 
 
DO OUTRO LADO: 
«ENTIDADE», SITUADA NO MUNICÍPIO DE «MUNICÍPIO»  
 
ATIVIDADE:  
 
VALOR: R$ «VAL_FINANCIADO» 
 
EMPENHO/FONTE: <<BIRD / RI>> 
 
O ESTADO DE PERNAMBUCO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ/MF sob o n.º 02.965.057/0001-50, através da SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEPLANDES, neste ato 
representado pelo Exmº Sr. Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Social 
do Estado, com a assistência da Unidade Técnica do Programa Estadual de 
Apoio ao Pequeno Produtor Rural – PRORURAL, regulamentada pelo Decreto Nº 
21.563, de 15.07.1999, representado neste ato pela sua Coordenadora Geral Dr.ª 
Maria de Fátima de Godoy Souza Amazonas, brasileira, divorciada, Arquiteta, 
residente e domiciliada nesta cidade, inscrita no CIC/MF sob o n.º 215.238.604-30, 
doravante denominada simplesmente PRORURAL ou ÓRGÃO PROMOTOR e 
«ENTIDADE», entidade Civil sem fins lucrativos, doravante denominada 
simplesmente ÓRGÃO EXECUTOR, CNPJ nº .........................., sediada 
no(a).........................., Município de.................., Estado de Pernambuco, 
representada neste ato pelo(a) seu(ua) Presidente Sr(a)..........................., Identidade 
n°....................... «ORGÃO_EXPEDIDOR», CIC n°................................., residente e 
domiciliado na cidade de..........................., resolvem celebrar o presente Convênio 
mediante as cláusulas e condições abaixo especificadas, de acordo com as normas 
contidas no Manual de Operações do PCPR (Programa de Combate à Pobreza 
Rural). 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Convênio tem por objeto.......................... , 
apresentado pelo ÓRGÃO EXECUTOR, devidamente analisado e aprovado pelo 
Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural - PRORURAL, relativo ao Plano 
Operativo Anual  <<ANO>>  , cuja execução obedecerá o subprojeto e Plano de 
Trabalho proposto pelo ÓRGÃO EXECUTOR constituído de Cronograma Físico - 
Financeiro, partes integrantes e inseparáveis deste instrumento, independente de 
transcrição. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Incorporar-se-ão ao patrimônio da(o) «ENTIDADE», 
vinculada a utilização das comunidades beneficiárias, os materiais, máquinas, 
equipamentos e instalações adquiridos e construídos com emprego dos recursos 
deste Convênio, não podendo, entretanto, os referidos bens ser objeto de alienação 
ou gravame, ou ainda aos mesmos ser dado outro fim que não previstos neste 
instrumento, sem prévia autorização do PRORURAL. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - fica sob inteira responsabilidade do(a) «ENTIDADE» a 
operacionalização, as periódicas manutenções preventivas ou corretivas que os 
bens adquiridos por força deste convênio venham a necessitar, bem como a(s) 
conservação(ões) que se faça(m) necessária(s). 
 
DAS ATRIBUIÇÕES DO ÓRGÃO EXECUTOR 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Obriga-se o ÓRGÃO EXECUTOR, na consecução das 
suas atribuições realizadoras ao objeto do presente Convênio: 
 
a) Dar início as obras e ou objetivos do presente convênio, imediatamente após a 

liberação dos recursos; 
 
b) Executar diretamente, ou através de terceiros, as obras e serviços, dentro do 

prazo previsto neste instrumento e segundo as especificações técnicas; 
 
c) Facilitar o acesso de técnico(s), autorizado(s) pelo PRORURAL, e do Conselho 

Municipal, ao local das obras e serviços, prestando-lhe(s) todas as informações 
necessárias; 

 
d) Realizar licitação, quando for o caso, para o cumprimento do objeto deste 

Convênio, observando as normas do Banco Mundial - BIRD; 
 
e) Mobilizar e garantir os recursos humanos e materiais necessários à 

operacionalização do Projeto responsabilizando-se por toda e qualquer 
indenização de caráter civil e trabalhista que decorre deste Convênio; 

 
f) Assegurar as providências necessárias para doação e/ou cessão por parte de 

membro(s) da comunidade dos bens necessários para implantação do(s) 
Projeto(s), quando for o caso; 

 
g) Assegurar, a título de contrapartida, o fornecimento de mão-de-obra e/ou 

materiais, equipamentos, transporte eventuais, nas quantidades e especificações 
definidas no(s) Projeto(s) e acordadas previamente com o PRORURAL; 

h) Movimentar os recursos, através de conta bancária com a denominação 
PRORURAL/EXECUTOR, cujo número será apresentado ao PRORURAL para 
permitir a liberação dos recursos, devendo cada cheque corresponder a uma 
fatura/recibo; 

 
i) Arcar com quaisquer ônus de natureza trabalhista, previdenciarias, fiscal ou 

securitária, decorrente da execução do presente instrumento; 
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j) Colocar nos móveis, imóveis e veículos adquiridos ou apenas mantidos com 
recursos financeiros transferidos pelo PRORURAL, placas ou adesivos 
padronizados indicativos do PRORURAL, conforme modelo recomendado pela 
Unidade Técnica; 

 
k) Citar o nome do ÓRGÃO PROMOTOR e do PRORURAL quando da divulgação, 

por qualquer meio de comunicação, dos trabalhos realizados com recursos 
financeiros transferidos por força do presente Convênio; 

 
l) Aplicar, na forma do Parágrafo 4, do art. 116, da Lei n° 8.666/93, os saldos 

existentes; 
 
m) Restituir ao Estado de Pernambuco, na forma e de acordo com o dispositivo 

retromencionado, os recursos financeiros recebidos e não utilizados considerando 
para tanto a data de liberação dos recursos e sua efetiva devolução ao Tesouro 
Estadual; 

 
n) Destacar, obrigatoriamente, em qualquer ato promocional relacionado com o 

objeto do presente Convênio, a participação do ÓRGÃO PROMOTOR e do 
PRORURAL, observado o disposto no art. 37, parágrafo 1° da Constituição 
Federal, pelo qual é vedado na publicação dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas do órgão público: “constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos”; 

 
o) Participar de reuniões, ou outros eventos convocados pelo PRORURAL, para 

discutir o andamento do(s) treinamento(s)  etc.; 
 
p) Assinar, juntamente com o PRORURAL, TERMO DE ENTREGA E 

RECEBIMENTO DO PROJETO; 
 
q) Registrar por meio fotográfico a execução da obra ou serviço financiado, bem 

como o equipamento, máquina etc, adquirido. 
 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As obras, bens e serviços financiados por este Convênio, 
serão vinculadas ao ÓRGÃO EXECUTOR e de uso da Comunidade beneficiada, 
podendo seu uso ser extensivo ao público em geral. Os bens móveis e imóveis 
adquiridos com recursos do presente Convênio não poderão, em nenhuma hipótese, 
ser alienados, penhorados, hipotecados, doados ou cedidos a terceiros, senão 
quando do término de sua vida útil, salvo a outras entidades legais dos mesmos fins 
com anuência do PRORURAL. O ÓRGÃO EXECUTOR se compromete a assumir e 
se responsabiliza pelo acompanhamento e fiscalização da manutenção e 
conservação do empreendimento, objeto deste Convênio, como também da 
operação, devendo realizar, quando for o caso, licitação para o cumprimento do 
objeto, observando as normas do Banco Mundial - BIRD. 
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DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PROMOTOR 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Cabe ao ÓRGÃO PROMOTOR por intermédio do 
PRORURAL competir para a boa execução deste Convênio, a realização das 
seguintes providências: 
 
a) Assegurar e repassar os recursos necessários à consecução dos objetivos deste 

Convênio, conforme cronograma de liberação; 
 
b) Fornecer as instruções e normas específicas para a prestação de contas dos 

recursos repassados; 
 
c) Assessorar o ÓRGÃO EXECUTOR na revisão e/ou detalhamento do(s) Projeto(s); 
 
d) Acompanhar com o Conselho Municipal, a execução das obras e serviços; 
 
e) Aprovar as prestações de contas; 
 
f) Assinar, juntamente com o ÓRGÃO EXECUTOR, TERMO DE ENTREGA E 

RECEBIMENTO DE PROJETOS. 
 
DOS RECURSOS, SUA ORIGEM, LIBERAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO 
 
CLÁUSULA QUARTA - O valor total do(s) empreendimento(s) é de R$ 
«VAL_APROVADO» (....................). Os recursos financeiros necessários a 
realização das obrigações atribuídas ao ÓRGÃO EXECUTOR, e de 
responsabilidade do PRORURAL, estão estimados em R$ «VAL_FINANCIADO» 
(............................), e serão transferidos pelo PRORURAL, à conta de Programa 
Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, na atividade orçamentária 
202.443.0101-205, na unidade orçamentária 300301, no elemento de despesa 
455042 conforme notas de empenho n°.........................., em anexo. O ÓRGÃO 
EXECUTOR assumirá a quantia de  R$...............................(.......................). 
 
Relaciona-se abaixo o número das parcelas e os valores correspondentes as 
mesmas: 
 
 - Parcela única/1ª Parcela R$ ------------------ 
 - 2ª Parcela R$ -.-; 
  
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Do valor total financiado, o ÓRGÃO EXECUTOR 
destinará s a R$....................... (...) para fazer face às despesas de elaboração  do 
projeto,  e a quantia de  
R$..................... (...) referentes às despesas de assistência técnica na fase de 
implementação do projeto, repassados a entidade elaboradora do projeto. A 
assistência técnica corresponde a todos os serviços técnicos executados por pessoa 
previstos no projeto, guardando as especificações nele contidas ou ainda aquelas 
necessárias ao resguardo de segurança e eficácia da sua operacionalização. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O ÓRGÃO EXECUTOR entrará, de acordo com o item 
2, subitem 2.20 do projeto, com a contrapartida do presente Convênio. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a liberação dos recursos for efetuada em até 
01 (uma) parcela, a apresentação do Relatório de Execução Físico - Financeiro, se 
fará no final do prazo de vigência do presente Convênio, compondo a respectiva 
prestação de contas. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Nos Convênios com mais de uma parcela, somente será 
liberada a parcela subseqüente mediante apresentação da prestação de contas da 
parcela anterior, devidamente aprovada. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Quando não tiver havido comprovação de boa e regular 
aplicação da parcela anteriormente recebida, ou quando verificado desvio de 
finalidade na aplicação dos recursos, e ainda quando ocorrer inadimplência referente 
à execução deste Convênio, as liberações posteriores ficarão suspensas até o 
adimplemento da(s) obrigação(ões) por cumprir. 
 
DOS DEPÓSITOS DOS RECURSOS LIBERADOS E SUA MOVIMENTAÇÃO 
 
CLÁUSULA QUINTA - Os recursos liberados em favor do ÓRGÃO EXECUTOR, e 
destinados a implementação das obrigações por este assumidas, deverão ser 
depositados em conta corrente específica, vinculada ao Convênio, em Agência do 
_______________, onde serão movimentados obedecendo-se as diretrizes do 
Cronograma Físico - Financeiro e do Plano de Trabalho. 
 
DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 
 
CLÁUSULA SEXTA - O ÓRGÃO EXECUTOR se compromete a apresentar ao 
PRORURAL, prestação de contas de recursos recebidos e aplicados durante a 
vigência do presente Convênio, observando as normas específicas estabelecidas 
pelo Governo do Estado, através do PRORURAL. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A prestação de contas referida nestas cláusulas deverá ser 
apresentada no prazo de vigência do presente Convênio, que se encontra 
determinado na cláusula oitava deste instrumento, e deverá ser instruída com as 
seguintes peças: 
 
a) Plano de Trabalho 
 
b) Cópia de termo de Convênio 
 
c) Relatório de execução físico-financeiro das obras e/ou serviços realizados; 
 
d) Execução da receita e despesa, evidenciando o saldo; 
 
e) Relação dos pagamentos efetuados; 
 
f) Cópia do extrato bancário de movimentação financeira dos recursos, inclusive 

relativo à conta corrente, aplicação em mercado aberto e ou poupança; 
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g) Cópia do termo de aceitação definitiva da(s) obra(s), quando o Convênio objetivar 
a execução de obras ou serviços de engenharia; 

 
h) Cópia do(s) despacho(s) adjudicatório(s) da(s) licitação(ões) realizada(s), ou 

justificativa(s) para as respectivas dispensa ou inexigibilidade, com o 
embasamento legal. 

 
DAS PENALIDADES 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
deste instrumento, bem como não for executado objetivo da avença, ressalvadas as 
hipóteses de caso ou de força maior, devidamente comprovada, o ÓRGÃO 
EXECUTOR deverá restituir o valor transferido, acrescido de juros legais e correção 
monetária, segundo índice oficial, a partir do seu recebimento. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de dissolução do ÓRGÃO EXECUTOR e/ou 
utilização indevida dos recursos, os bens adquiridos reverterão ao patrimônio do 
PRORURAL. 
 
DA VIGÊNCIA 
 
CLÁUSULA OITAVA - O presente Convênio terá duração de 09 (nove) meses, 
contados da data da liberação dos recursos, devendo ser publicado em Diário Oficial 
na forma de Extrato conforme parágrafo único, art. 61 da Lei 8.666/93 em sua nova 
redação, comunicando a Assembléia Legislativa. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de vigência deste Convênio poderá ser alterado 
ou prorrogado, mediante Termo Aditivo por expressa manifestação das partes 
convenentes, bem como poderão ser revistas as suas condições por idêntico meio, 
desde que não conflite com as normas legais pertinentes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente Convênio será oficialmente encerrado 
através da data de conclusão e recebimento dos bens, obras e/ou serviços que 
compõem o empreendimento, assinada pelo ÓRGÃO EXECUTOR e pelo 
PRORURAL. 
 
 
DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 
 
CLÁUSULA NONA - O presente Convênio poderá ser rescindido no caso de 
inadimplemento de qualquer das suas Cláusulas e condições ora avençadas; pela 
superveniência de norma legal ou regulamentar que torne inviável; ou pelas partes 
convenentes, observando o aviso prévio de 30 (trinta) dias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão do presente Convênio, por qualquer motivo, 
implica na exigibilidade imediata pelo Programa de Apoio ao Pequeno Produtor 
Rural - PRORURAL, de todas as obrigações assumidas pelo ÓRGÃO EXECUTOR, 
as quais normalmente, seriam exigíveis apenas no final do prazo de vigência 
conveniada. 
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DO FORO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - As partes ora convenentes elegem o Foro da Comarca do 
Recife como único competente para dirimir quaisquer dúvidas sobre o presente 
Convênio, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais especial ou 
privilegiado que seja ou venha a se constituir. 
 
 
E por estarem justos e acordados, assinam o presente Convênio em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, para um só efeito legal, conjuntamente com a Coordenadora 
Geral do PRORURAL e duas (02) testemunhas, abaixo nomeadas, que a tudo 
presenciaram. 
 
 
Recife,          de   de 
 
 
_____________________________   _________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   «RESP_ENTIDADE» 
Coordenador Geral do PRORURAL  CPF/MF: «CPF_RESPONSAVEL» 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
______________________________ 
NOME 
IDENT. 
C.P.F 
 
______________________________ 
NOME 
IDENT. 
C.P.F 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


