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APRESENTAÇÃO

A instituição de mecanismos efetivos de controles internos das ações e processos

desenvolvidos possibilita a disponibilização de informações tempestivas, íntegras e

fidedignas acerca dos serviços públicos ofertados, do custo de realização desses

serviços e dos benefícios propiciados, constituindo-se, portanto, condição

imprescindível a eficiência e a transparência nas instituições públicas.

No desempenho de sua função constitucionalmente estabelecida, buscando

assegurar a existência, a eficiência e a efetividade dos controles internos, adotados

pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, a Secretaria de Estado do

Controle e Transparência - SECONT, no ano 2009, concentrou esforços

maximizando a utilização dos meios e recursos (humanos, materiais e tecnológicos)

disponíveis em prol dos objetivos institucionais.

Inserida no contexto de modernização da Administração Pública Brasileira, a

atuação da SECONT refletiu a demanda advinda do modelo gerencial, conjugada

harmonicamente com o modelo burocrático. A atuação da SECONT norteou-se pela

visão de colaboração, perpassando pela intersetorialização, privilegiando-se a

eficiência da ação administrativa e a realização efetiva do resultado pretendido, ou

seja, o atendimento ao interesse público.

Nessa perspectiva, adotou-se como estratégia de desenvolvimento dos trabalhos da

SECONT, no decorrer de 2009, as seguintes linhas de atuação:

• Prevenção de erros, desconformidades, desvios e fraudes;

• Avaliação dos controles internos de áreas de maior risco;

• Parceria com instituições públicas para viabilizar e maximizar resultados;

• Transparência das ações desenvolvidas, possibilitando o controle social.
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A sistemática de atuação da SECONT em 2009, consubstanciada nas diretrizes

estabelecidas em seu Planejamento Estratégico, desenvolveu-se de forma

progressiva, preservando a continuidade dos trabalhos em curso e,

simultaneamente, expandindo sua atuação para as ações de transparência pública e

combate à corrupção, requerendo, consequentemente, reestruturação interna e

aprimoramento dos meios e recursos organizacionais.

A demonstração, nas Contas do Governador, das atividades de auditoria

desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência - SECONT,

enquanto Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo, configura-se

observância à obrigação diretamente relacionada à finalidade, constitucionalmente

estabelecida, de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, e

atendimento às disposições previstas na Resolução nO1821 do TCE-ES:

"Art. 117 - Constituirão as contas do Governador:

IV - relatório conclusivo dos órgãos do sistema de controle interno sobre as
contas apresentadas:

a) do Órgão Central de Controle Interno - relatório sobre as auditorias

realizadas, evidenciando-se as impropriedades detectadas e as providências

adotadas;"

o resultado das ações de controle interno desenvolvidas pela SECONT durante

2009 e a Análise das Contas do Governo do Estado do Espírito Santo referente ao

exercício financeiro de 2009, estão demonstrados neste Relatório Técnico

Conclusivo, estruturado em duas partes.

1 Alterada pela Resolução Te n° 217/2007, de 06-03-2007.

4



Il
GOVERNO DO ESTADO DO ESPíRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

I- DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARÊNCIA

1.1 - FINALIDADES E COMPETÊNCIAS

Por meio da Lei nO3.932, de 14-05-1987, foi criada a Auditoria Geral do Estado _

AGE, órgão incluído na Governadoria da estrutura organizacional do Poder

Executivo, diretamente subordinada ao Governador do Estado, com âmbito de

atuação direcionada ao controle interno das atividades de administração financeira e

patrimonial, da execução orçamentária e da contabilidade dos órgãos e entidades da

administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual, bem como das

entidades que recebam subvenções ou outras transferências à conta do orçamento
do Estado.

A Lei Complementar n° 295, de 15/07/20042, promoveu alterações na estrutura

organizacional da AGE e as adequações de suas funções institucionais, em

consonância com as disposições estabelecidas na Constituição Federal, como

Órgão de Controle Interno da Administração do Poder Executivo e com as seguintes
finalidades:

"I - Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a
execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado;

/I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e
entidades da administração estadual bem como a aplicação de recursos

públicos por entidades de direito privado;

11/- exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem

como dos direitos, obrigações e haveres do Estado;

IV - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. JJ

2 Alterada pelas Leis Complementares nOs357/2006,473/2008 e 478/2009
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A partir de 16 de março de 2009, com a edição da Lei Complementar nO.478, a AGE

passou a denominar-se Secretaria de Estado de Controle e Transparência _

SECONT, sendo ampliadas suas finalidades e suas atribuições, de forma a atender

às novas demandas institucionais, decorrentes do princípio da transparência pública,
inerentes às funções de controle interno.

Às finalidades da Secretaria de Estado de Controle e Transparência foram

acrescentadas as seguintes funções, diretamente relacionadas à transparência, ao
combate da corrupção e ao exercício do controle social:

I - promover a implementação de procedimentos de prevenção e de

combate à corrupção, bem como a política de transparência da gestão no
âmbito do Poder Executivo Estadual;

1/ - ampliar os mecanismos de controle da gestão dos bens públicos

mediante a abertura de canais de comunicação entre a Administração

Pública Estadual e a população, para expandir a capacidade do cidadão

de participar da fiscalização e da avaliação das ações do Governo,

visando o aperfeiçoamento da eficiência do gasto público.

Em 02 de dezembro a Lei Complementar n° 478/2009 foi alterada pela Lei

Complementar nO508, acrescentando novo dispositivo às competências atribuídas à

SECONT, relacionado à prevenção de erros, desconformidades, desvios ou fraudes

e à avaliação dos controles internos inerentes às contratações de serviços
terceirizados.

v - realizar diligências nos estabelecimentos das empresas de prestação

de serviços terceirizados contratadas pela Administração Pública Estadual

direta ou indireta, visando avaliar o cumprimento das obrigações

trabalhistas, tributárias, previdenciárias, fiscais e comerciais decorrentes da

execução dos contratos celebrados, bem como avaliar riscos de

descontinuidade na prestação de serviços, a fim de resguardar o Estado da

responsabilidade solidária ou subsidiária decorrente dessas obrigações
legais. "
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1.2 - ESTRUTURA DE PESSOAL

Para desempenhar suas atribuições a SECONT dispõe de quadro do pessoal

técnico, definido pela Lei Complementar n? 295/20043, composto por servidores

efetivos de Carreira, ocupantes do cargo Auditor do Estado, com formação em curso

de nível superior, nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito,

Economia, Engenharia Civil e Informática.

Nas áreas administrativas e de assessoramento o quadro de pessoal é formado por

servidores ocupantes de cargos em comissão. Contudo, em função da política de

reposição dos quadros efetivos do Poder Executivo, com a realização de concursos

públicos para diversas carreiras da Administração, o quadro de servidores da área

meio (administrativa) da SECONT foi reforçado com a lotação de quatro novos

servidores efetivos.

Nos quadros a seguir, estão demonstrados os quantitativos de cargos e de

servidores da SECONT durante o exercício 2009.

ÁREA TÉCNICA

CARGOS EFETIVOS FORMAÇÃO QUANTIDADE DE
SERVIDORES

Administração 06
Ciências Contábeis 20
Direito 07

AUDITOR DO ESTADO Economia 03
Engenharia Civil 05
Informática 06
Artes Plásticas" 01

82 CARGOS TOTAL 485

3 Com alterações posteriores
4 Selecionado no período de vigência da LC n? 295/04, que previa vagas para qualquer área de
formação.
5 Desse total, 5 servidores exercem funções em outros órgãos
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ÁREA ADMINISTRATIVA

CARGOS EM COMISSÃO REF QUANT

Assessor Técnico aC-02 06

Assistente Técnico I aC-03 04

Assistente Técnico aC-04 01

Assistente Técnico aC-05 03

Supervisor aC-04 01

Secretaria Técnica aC-04 01

Secretaria Sênior aC-04 01

Motorista Gabinete IV aC-04 04

Agente de Serviço II aC-06 02

CARGO EFETIVO FORMAÇÃO QUANT

Analista de Finanças Públicas Contabilidade 2

Analista de Finanças Públicas Administração 2

TOTAL 47

r>.

~ CHEFIA E ASSESSORAMENTO
~

CARGOS REF QUANT

Secretário de Estado de Controle e Transparência 01

Subsecretário de Estado de Controle aCE-01 01

Subsecretário de Estado de Transparência aCE-01 01

Gerência Técnica Administrativa aCE-03 01

Assessor Especial Nível IV aCE-03 06

Assessor Especial Nível I aCE-04 03

Assessor Especial Nível 11 aCE-05 02

Chefe de GFS aCE-05 01

r>. Chefe de GPO aCE-05 01

"- Chefe de GRH aCE-05 01

Chefe de GA aCE-05 01

Chefe de Gabinete aCE-05 01
r> TOTAL 20
r>.

......."
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1.3 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura Organizacional da SECONT está definida na Lei Complementar nO

295/2004, e alterações posteriores, conforme demonstrada no organograma a
seguir.
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LEGENDA:

COOP - Coordenação 111- Área: Obras Públicas
CGOV - Coordenação IV - Área: Contas de Governo
CAUD - Coordenação 11- Área: Auditoria Governamental
CAEF - Coordenação I - Área: Análise Econômica e Financeira
CTEC - Coordenação V - Área: Tecnologia da Informação e Comunicação
CTRA - Coordenação VI - Área: Transparência e Combate à Corrupção
USCI/SESA - Unidade Setorial de Controle Interno da Secretaria de Estado da Saúde
USCI/SEDU - Unidade Setorial de Controle Interno da Secretaria de Estado da Educação
USCI/IOPES - Unidade Setorial de Controle Interno do Instituo de Obras Públicas do ES
USCI/DER - Unidade Setorial de Controle Interno do Departamento de Estradas e Rodagens
GTA - Gerência Técnica Administrativa
GPO - Grupo de Planejamento e Orçamento
GFS - Grupo Financeiro Setorial
GA - Grupo Administrativo
GRH - Grupo de Recursos Humanos
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II - DA ATUAÇÃO DA SECONT

11.1- PLANEJAMENTO

A atuação da SECONT está alinhada ao Planejamento Estratégico do Governo do

Estado, em especial aos macro-objetivos que visam consolidar, até 2025, uma

administração pública profissional, transparente, ética e de alto desempenho,

marcada pela provisão de serviços de alta qualidade e pela existência de um corpo

de servidores altamente capacitado, em consonância com a visão de futuro expressa

no Plano de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo 2025, cujo objeto é a

Ampliação do Capital Social e Qualidade das Instituições Capixabas.

o cumprimento das diretrizes traçadas no Plano de Metas constante do Plano de

Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo 2025, especialmente a Meta n". 15,

que trata do aumento no grau de confiança da sociedade nas instituições públicas

capixabas para 70% em 2015, nortearam a atuação desta Secretaria, órgão

responsável pela avaliação da gestão e aplicação dos recursos públicos.

Com a atualização das diretrizes estratégicas, para o período de 2007 a 2010, a

atuação direta da SECONT vincula-se expressamente ao Eixo Estratégico Gestão

Pública e qualidade das Instituições, ao mesmo tempo em que as ações

desenvolvidas pelo Órgão Central de Controle Interno contribuem para o alcance

das demais metas estabelecidas no Plano 2025.

Em consonância com a estratégia adotada pelo Governo para o alcance das Metas

estabelecidas, foram previstos na Lei Orçamentária nO. 9.111/2009 os recursos

destinados a SECONT para execução dos seguintes Programas:
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RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA SECONT - 2009

PROGRAMAS I OBJETIVOS I
RECURSOS (Em R$)

AUTORIZADOS I APLICADOS I % I
Promover a ética, a transparência, a
conformidade, a eficiência e a eficácia
nas ações e programas governamentais

Ética e em benefício da sociedade, avaliando a
Eficiência na gestão pública quanto à ação dos 8.944.215 8.068.617 90,21

Gestão Pública gestores e ao cumprimento das metas
fixadas, em consonância com os
princípios constitucionais aos quais a
administração pública está vinculada.
Valorizar o servidor público estadual e

Administração comprometê-lo com a ética, o
e Oesenv. de profissionalismo e a qualidade dos
Recursos serviços prestados a sociedade;

227.000 67.522 29,75Humanos Melhorar a qualidade dos serviços
prestados pela instituição, por meio da
formação e melhoria contínua dos seus
servidores.
Promover ações de apoio

Previdência do governamental no âmbito do Poder
Regime Executivo.

840.590 816.681 97,16Estatutário Cumprir com obrigações estabelecidas
no inciso "I, artigo 40, da Lei
Complementar n. 282 de 22/04/2004.

II TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - 2009
1I

10.011.805 I 8.952.822 I~

AÇÕES PREVISTAS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

1-

2-
3-

r>. 4-

r'\ 5-
rr-; 6-

7-

Realização de Concurso Público

Administração e Gestão do Programa

Realização de Auditorias

Fomento ao Controle Interno dos Órgãos Estaduais e Municipais

Implantação e Desenvolvimento do Portal da Transparência

Divulgação Institucional

Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos
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No Planejamento Estratégico da SECONT foram traçadas as seguintes diretrizes

estratégicas norteadoras dos trabalhos desenvolvidos no ano de 2009:

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DA SECONT PARA 2009

1. Atuação preventiva e pró-ativa, junto aos órgãos e entidades do Poder

Executivo e em conjunto com os órgãos de controle externos (Tribunal de Contas e

Ministério Público).

2. Consolidação e aprimoramento dos mecanismos que proporcionam

transparência na aplicação dos recursos públicos.

3. Priorização dos trabalhos de auditoria nas áreas de contratos (continuidade dos

trabalhos em curso e aprofundamento nas contratações de serviços de terceirização

de mão-de-obra) e de materiais (patrimônio e almoxarifado).

4. Implementação de ações de prevenção e combate à corrupção por meio de

parcerias com as diversas instituições governamentais de controle.

5. Potencialização das ações de controle interno por meio de atuação em parceria

com os demais órgãos de controle municipais, estaduais e federais.

6. Modernização dos meios de realização dos trabalhos de auditoria

governamental.

7. Manutenção de um ambiente organizacional, na SECONT, que favoreça o

desenvolvimento contínuo, institucional e pessoal.
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11.2- AÇÕES INTERNAS

Nas ações necessárias ao desempenho das funções da SECONT, em 2009,

identificadas e explicitadas nas diretrizes do seu Planejamento Estratégico, também

estão inseridas as de natureza interna, relacionadas à viabilização das condições

necessárias ao exercício de sua missão institucional.

o desenvolvimento dessas ações envolve relevante esforço institucional tanto da

área meio quanto da área técnica. Contudo, configuram-se condições essenciais ao

desempenho eficiente dos trabalhos da SECONT, refletindo, consequentemente, em

melhoria nos serviços públicos disponibilizados à sociedade.

Principais ações internas implementadas em 2009, correlacionadas com as

respectivas diretrizes estabelecidas no Planejamento Estratégico da SECONT:

Diretriz: Modernização dos meios de realização dos trabalhos de auditoria
governamental.

~ SISTEMA INFORMATIZADO DE AUDITORIA - CONTROL-ES

o Control-ES é um sistema informatizado de gestão e realização dos trabalhos de

auditoria, que irá proporcionar a completa automação do fluxo de trabalho,

integrando processos manuais a processos automatizados, englobando o

planejamento estratégico, o plano anual de auditoria e a execução dos trabalhos,

possibilitando, entre outras funções, o acompanhamento durante a realização dos

trabalhos, do tempo dispendido, dos custos envolvidos, a avaliação de desempenho,

etc ...

o Control-ES proporcionará a maximização dos resultados dos trabalhos da

SECONT, com elevado o padrão de qualidade, além de agilizar os processos de

trabalho refletindo, por conseguinte, em melhoria nos serviços públicos

disponibilizados pelas instituições do Poder Executivo.
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r».
~ DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE HELP DESK

INTERNO

o sistema viabiliza o atendimento aos usuários de informática, biblioteca e assuntos

administrativos, como por exemplo: solicitações de compra, serviços de

manutenção, solicitações de transporte e viagens, etc.

As demandas (chamadas) são cadastradas e encaminhadas, via sistema

informatizado, para devido tratamento para os setores/servidores responsáveis.

o serviço propicia agilidade e eficiência ao atendimento às necessidades, além do

controle da demanda existente e do padrão de qualidade do atendimento realizado,

possibilitando a extração de métricas de verificação dos serviços executados.

>- MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO

o parque de informática da SECONT foi modernizado com a aquisição de

equipamentos (desktops, notebooks, netbooks, servidores de rede, storage) e

softwares, necessários ao suporte dos projetos em curso na SECONT, nas ações de

transparência e combate à corrupção (observatório da despesa pública) e do

sistema CONTROL-ES, além de proporcionar considerável melhoria no

desenvolvimento das atividades técnicas da SECONT, possibilitando o

armazenamento de imagens de diversas bases de dados corporativas (SIARHES,

SIAFEM, etc.), o que viabilizará a aplicação de técnicas de 81 (Business Intelligence)

aos trabalhos de auditoria .
.---._
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Diretriz: Manutenção de um ambiente organizacional, na SECONT, que favoreça
o desenvolvimento contínuo, institucional e pessoal.

~ CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO

Realização de processo seletivo, por meio de concurso público de provas e títulos,

para o provimento imediato de 15 vagas do cargo de Auditor do Estado, e criação

de cadastro de reserva, com formação em curso de nível superior nas áreas de

Tecnologia da Informação, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia e

Engenharia Civil.

~ CONSTITUiÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO CONCECT

o Conselho do Controle e da Transparência - CONCECT6, órgão superior de

caráter consultivo, foi alterado Lei Complementar n? 478, de 17-03-2009, ampliando

suas atribuições, sendo estruturado por meio da Portaria nO041-S, de 09-09-2009,

em consonância com a nova configuração da SECONT.

Por meio da Resolução CONCECT n? 001/2009, foi aprovado o seu Regimento

Interno, instituindo a forma de organização e funcionamento, cuja função primordial

é zelar pelo cumprimento da missão, das diretrizes e dos objetivos da SECONT, no

âmbito de sua esfera de atuação.

~ REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FíSICAS

Em decorrência da expansão das atividades da SECONT ao longo dos últimos anos

e da consequente elevação no quantitativo de pessoal, as instalações físicas do

órgão estavam incompatíveis com as suas necessidades.

Foram realizadas as adequações físicas necessárias e ampliado o espaço físico

disponível com a ocupação parcial do 6° andar do Edifício Fábio Ruschi - ala mar,

possibilitando consideráveis melhorias às condições de trabalho da instituição.

6 Criado pela Lei Complementar n° 295, de 15/07/2004
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);> RECONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL TÉCNICA

As Coordenações Técnicas da SECONT foram reconfiguradas compatibilizando-se a

estrutura de recursos humanos disponível com o atendimento às finalidades da

SECONT, de acordo com suas competências e em consonância com as prioridades

definidas no Planejamento Estratégico da SECONT.

Por meio da Portaria SECONT nO09, de 02/09/2009, foi formalizada a nova estrutura

de funcionamento com as respectivas atribuições de cada área; e, pela Portaria n"
047-S, de 14/10/2009, os servidores da SECONT foram localizados, formalmente,

em cada coordenação, segundo critérios de competências técnicas necessárias ao

desempenho das funções da área de atuação.

);> CRIAÇÃO DE UNIDADES SETORIAIS DE CONTROLE INTERNO - usei

Em função do expressivo volume de recursos aplicados e da amplitude das ações

desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA, Secretaria de Estado da

Educação - SEDU, Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espírito

Santo - DER/ES e Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo - IOPES,

verificou-se a necessidade de fortalecer o sistema de controle interno dessas

instituições, justificando a implantação de Unidades Setoriais de Controle Interno -

USCI da SECONT para atuação especifica e permanente nessas áreas, mantendo-

se a vinculação técnica e a subordinação hierárquica à SECONT, preservando a

independência técnica dos auditores designados para atuar nas USCI.

As USCI, além de propiciar melhorias à eficiência e à eficácia na aplicação de

recursos públicos, configuram-se, ainda, condição indispensável para a celebração

de contratos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e, por

conseguinte, para a viabilização de recursos externos para a execução das políticas

públicas de desenvolvimento regional.
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EXTENSÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA SECONT PARA AS EMPRESAS

PRESTADORAS DE SERViÇOS TERCEIRIZADOS

As contratações de serviços terceirizados, com disponibilização de mão-de-obra,

envolvem elevado grau de risco em relação à descontinuidade da prestação de

serviços públicos e à responsabilidade solidária e subsidiária da Administração

Pública.

Visando mitigar esses riscos e, tendo em vista o acentuado volume de recursos

envolvidos e a complexidade dos controles necessários, por parte do contratante e

do contratado, por proposição da SECONT, foi aprovada a Lei Complementar nO

508, de 02/12/09, acrescentando às competências atribuídas à SECONT a

realização de diligências nos estabelecimentos das empresas contratadas,

propiciando maior eficiência e eficácia nas ações de controle.

» DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS EM MíDIA ESPONTÂNEA

Por meio da atuação da Assessoria Técnica de Comunicação foram divulgados os

trabalhos desenvolvidos pela SECONT em diversos veículos de comunicação, em

mídias impressas, audio-visual e on líne conforme resumo demonstrado a seguir:

ASSUNTO VEíCULOS
QUANT.

ISERÇÕES

Jornal A Gazeta 03
Jornal A Tribuna 01
Jornal A Gazeta 14
Jornal A Tribuna 09

TV Gazeta 02
TV Capixaba 01
Rádio CBN 03

Gazeta On Une 02
Jornal A Gazeta 01
Jornal A Gazeta 01
Jornal A Gazeta 05
Jornal A Tribuna 09

Jornal Notícia Agora 01
Jornal Folha Dirigida 03

Alterações na Estrutura Organizacional

Portal da Transparência

Controle

Segurança da Informação

Concurso Público - Auditor do Estado
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>- REFORMULAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÕES

Em consonância com a política estadual de valorização do servidor público,

estabelecida no Plano 2025, a SECONT viabilizou a reformulação da Carreira de

Auditor do Estado, por meio da Lei Complementar nO 532/09, proporcionando

expressiva melhoria na remuneração da carreira, a partir de março/2010, numa

trajetória de recuperação das condições de compatibilidade com a função

desempenhada pelo controle interno das instituições públicas brasileiras e de

incentivo à atração e manutenção dos talentos profissionais da SECONT.

>- CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

A qualificação profissional é condição imprescindível ao desempenho eficiente da

função pública. Em 2009 foi proporcionada aos servidores a participação em

diversos eventos relacionados às áreas de atuação da SECONT, objetivando a

atualização contínua nos assuntos inerentes ao desempenho das funções dos

servidores, bem como a capacitação em diversos cursos, perfazendo uma carga

horária média per capita de aproximadamente 20h de treinamento, conforme

demonstração sintética nos quadros a seguir:
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• PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TÉCNICOS

EVENTO LOCAL PERíODO CARGA QUANT
HORÁRIA SERVIDORES

r>. Congresso Estadual de Gestão Pública -
I Vitoria- ES 06 e 07/04/09 16 10CONGESP

r>. I Rio de Janeiro - IIVCONACI
, RJ I 28 e 29/05 16 3

Seminário Regional de Auditoria Interna - Vitoria- ES I 26/06/209 08 11Região Sudeste Ir>. Seminário de Alta Gestão - Competências Vitoria- ES 24/07/09 08 03
r=; Estratégicas

r>. VII Fórum Brasileiro sobre a Reforma do Vitoria- ES 02 a 04/09/09 25 03Estado

Programa de Gestão Avançada - APG São Paulo-SP 21 a 25/09/09 40

Seminário Estratégia Nacional de Combate a Brasília - DF 08 a 09/2009 12 2Cartéis - ENACC

" V Seminário de Gerenciamento de Projetos Vitoria- ES 29 e 30/09/09 16 8
('. do Espírito Santo

r=; 31° Congresso Brasileiro de Auditoria Interna Belo Horizonte - 27 a 30/09/09 24 4- CONBRAI 2009. MG

21° Congresso Estadual de Administração de I 06,07 e
Recursos Humanos Vila Velha - ES i 08/10/09 20 6

I
II Fórum Estadual de Contabilidade Publica Vitoria - ES 13 e 14/10/09 12 7

III Encontro Capixaba de Direito do Estado Vitoria - ES 15 e 16/10/09 16 13

II Fórum Estadual de Contabilidade Pública Vitoria - ES 23 e 24/10/09 12 04

XVI Congresso Brasileiro de Custos Fortaleza - CE 03 a 05/11/09 20

V CONACI Maceió - AL 05 e 06/11/09 16 3

2° Encontro de Dirigentes Públicos do ES - Vitoria - ES 12/11/09 8 10
PDG

r>;

r>.

r>.

~

r>.

"
rr-;

r>.

r=-;

-'"'
"
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• PARTICIPAÇÃO EM CURSOS

r>.
INSTITUiÇÃO PERíODO CARGA QUANT

CURSO HORÁRIA SERVIDORES
(\

r>. Oficina de Elaboração de Planos de ESESP 20/03/2009 8 01
Capacitação

r=-;

Gestão de Convênios ESESP 13 a 17/04/09 20 03
r>.

'" Indicadores para Monitoramento de ESESP 27 a 29/04/09 24 02
Programas e Projetos

" HB
'" A Arte de Falar em Público ProduçOes 04 a 08/05/09 24 12

Artísticas

r<; Programa de Ambientação na
Administração Pública

ESESP 04 a 19/05/09 48 03

Contabilidade Pública ESESP 01 a 10/06/09 32 02

Programa de Desenvolvimento Gerencial ESESP
11/05 a 96 01

" - PDG 22/06/09

r>. Excel Básico ESESP 01 a 05/06/09 20 02

r-..
SIAFEM I (Básico) ESESP 15 a 24/06/09 32 05

r'

'" POWER POINT ESESP 26 a 26/06/09 16 03

MICROSOFT WINDOWS ESESP 06 a 10/07/09 20 01
r>;

r-.. SIAFEM 11 (Avançado) ESESP 13 a 22/07/09 32 01

MICROSOFT WORD ESESP 20 a 24/07/09 20 01

Elaboração e Analise de Prestação de ESESP 1O a 19/08/09 32 02
Contas Anual

PDG - Competências Técnicas ESESP
10/08 a 96 03

r>. 21/09/09

'" Formação de Pregoeiros ESESP 05 a 08/10/09 16 01

" Modulo de Compras e Licitação do SIGA ESESP 5 a 16/10/09 36 05
r»;

r-. Elaboração de Planilhas de Custos nos NP EVENTOS 07 e 08/12/09 16 01
Contratos de Serviços Terceirizados.

Controle Interno - Uma Abordagem TCEES
15 a 16/12/09

12 09
r--.. Prática 17 a 18/12/09

rr-;
Contabilidade Aplicada no Setor Público TCEES 07 a 10/12/09 32 05

r=;
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11.2 - AÇÕES EXTERNAS

Na execução do Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI foram priorizadas as linhas

de atuação estabelecidas em consonância com as diretrizes estratégicas e com os

riscos identificados pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência,

sintetizadas no diagrama a seguir:

ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO

GESTÃO DE
MATERIAIS

PATRIMÔNIO E SECONT

PARECERES
TÉCNICOS EM
PROCESSOS E
ASSUNTOS

ANÁLISE PRÉVIA
E REGISTRO DOS

CONV~NIOS

ANÁLISE PRÉVIA
DE EDITAIS DE
L1CITAçêES

Prevenção
PARTICIPAÇÃO EM

PROJETOS
GOVERNAMENTAIS

EDIÇÃO DE
ORIENTAÇÔES
NORM~TIVAS

TOMADAS DE CONTAS
ESPECIAIS - TCE

Parceria

PORTALDA li

\ ,T~NSPARÊNCI~ )

Transparência

PARTICIPAÇÃO EM
Il COMISSÔES TÉCNICAS

PARTICIPAÇÃO NA
REDE CONTROLE

1---.
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SíNTESE DOS TRABALHOS DE AUDITORIA REALIZADOS EM 2009

NATUREZA TRABALHOS REALIZADOS l1li-------

r>

AUDITORIA OPERACIONAL - CONTRATOS 35

- GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 17

AVALIAÇÃO
- GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - FOLLOW UP 06

- CONTRATOS - RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS 12

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS

02AUDITORIAS ESPECIAIS

03

ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS
GOVERNAMENTAL - (VIA SIAFEM)

CONTiNUO

EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS
(EM ASSUNTOS ESPECíFICOS)

ANÁLISE PRÉVIA DE EDITAIS DE LICITAÇÕES

263

871

ANÁLISE PRÉVIA DE PROCESSOS - CONTRATAÇÃO DE OBRAS 108
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PREVENÇÃO ANÁLISE PRÉVIA DE PROCESSOS - CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE TCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ANÁLISE PRÉVIA E REGISTRO DOS CONV~NIOS ESTADUAIS

65

979

EDiÇÃO DE ORIENTAÇÕES NORMATIVAS

PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS GOVERNAMENTAIS

03

08

PLANO DE AÇÃO - ADEQUAÇÃO DO PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO
- GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

02

REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS TÉCNICOS 04

I PARCERIA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES TltCNleAS 121
PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 02
OLHO VIVO NO DINHEIRO PÚBLICO

PARTICIPAÇÃO NA REDE CONTROLE CONTiNUO

TRANSPARÊNCIA PORTAL DA TRANSPARE~NCIA
www.portaldatransparencia.es.gov.br

DISPONíVEL

+ de 41 mil
acessos
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AVALIAÇÃO

~ AUDITORIA OPERACIONAL

• GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Norteada pela legislação pertinente, a SECONT continuou, em 2009, os trabalhos de

auditoria na área de Gestão e Fiscalização dos Contratos em função dos seguintes

aspectos:

• expressivo volume de recursos envolvidos nas contratações de serviços

com terceiros;

• importância, principalmente dos serviços contínuos, para o funcionamento

regular dos serviços públicos prestados à sociedade;

• alto risco inerente às ações originadas de falhas na execução e no

cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e sociais, que expõem o

contratante à responsabilização subsidiária e/ou solidária.

Objetivos da Auditoria:

1. Identificar os mecanismos de controles adotados pela Administração

para gerenciar e fiscalizar os contratos firmados;

2. Avaliar a pertinência dos controles instituídos sob os aspectos da

eficiência, eficácia e efetividade;

3. Recomendar ações de controle necessárias ao adequado

acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos firmados;

4. Auxiliar os Gestores no desempenho das atividades relacionadas ao

gerenciamento das contratações, mediante edição de normativos legais,

promoção de treinamentos específicos, orientação técnica, etc...;

5. Disseminar as boas práticas entre os demais órgãos/entidades do Estado;
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6. Incentivar a realização do cadastramento de todos os contratos

firmados pelos órgãos, com os respectivos aditivos, em meio digital -

Planilha Etetrônice' - a fim de viabilizar a adequada inserção desses dados

no Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA.

Principais Desconformidades Identificadas:

a. Desconhecimento, por parte dos fiscais de contratos, dos normativos

legais que regem as contratações públicas e as relações trabalhistas;

b. Deficiência dos mecanismos de controle adotados para

acompanhamento e fiscalização dos contratos;

c. Descumprimento, por parte dos contratados, de obrigações contratuais

pactuadas;

d. Inobservância às obrigações

relativamente aos contratos

disponibilização de mão-de-obra;

trabalhistas

de serviços

e previdenciárias

terceirizados com

e. Ausência de registro das desconformidades decorrentes do

descumprimento das obrigações pactuadas para aplicação das

sanções previstas nos contratos;

f. Inexistência de avaliação sistematizada da qualidade dos serviços [;{

prestados.

g. Inexigência, por parte do contratante, da apresentação das garantias

previstas em contrato;

7 Nos casos onde não houver sistemas informatizados específicos para controle dos contratos.
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• FOLLOW UP DAS AUDITORIAS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

O acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos configuram atos de

observância ao princípio constitucional da eficiência o qual impõe à Administração

Pública o adequado cumprimento de suas funções pelo menor custo.

Após a conclusão dos trabalhos de Auditoria na área de Gestão e Fiscalização de

Contratos em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, onde foram

identificadas as desconformidades existentes e efetuadas as Recomendações de

correções pertinentes, nos respectivos Relatórios de Auditoria, além de outras

formas de atuação para viabilizar a correção das desconformidades, tais como:

Edição de Orientação Normativa, Elaboração de um Manual de Procedimentos

Básicos, Realização de Seminários Técnicos para todos os servidores públicos

atuantes na área de contratos e para servidores de órgãos específicos, como

Secretaria de Estado da Educação - SEDU, Secretaria de Estado da Saúde - SESA,

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, iniciou-se a realização das Auditorias de

Follow Up para verificação das ações efetivamente implementadas, relativas às

Recomendações da SECONT.

Os resultados iniciais desse trabalho já evidenciam uma melhoria significativa na

gestão e fiscalização dos contratos, a despeito da indisponibilidade de uma

adequada ferramenta informatizada para controle e gerenciamento desses

contratos, tendo em vista que o Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA,

ainda se encontra em processo de implantação e customização.

• RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

A retenção e o recolhimento dos tributos incidentes sobre os contratos firmados pela

Administração configuram-se num aspecto específico da gestão dos contratos, sob a

responsabilidade dos Grupos Financeiros Setoriais - GFS, cuja inobservância

poderá acarretar prejuízos ao erário, seja pela falta de apropriação da receita

estadual relativa ao imposto de renda; seja pela responsabilização solidária, relativas
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aos encargos previdenciários; e, subsidiária, em relação aos demais tributos sob a

responsabilidade do contratante.

Os trabalhos de auditoria realizados, continuamente, nesta área têm por objetivo

evitar e corrigir possíveis falhas na realização dessas ações, em função de

deficiência nos mecanismos de controles das instituições e/ou desconhecimento por

parte dos agentes responsáveis por essas atribuições.

TRABALHOS REALIZADOS - AVALIAÇÃO DE CONTROLES QUANT.

AUDITORIA OPERACIONAL - ÁREA: CONTRATOS

- GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 17

35

- GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - FOLLOW UP 06

- CONTRATOS - RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS 12

);> AUDITORIAS ESPECIAIS

Por solicitação dos órgãos e entidades da Administração, foram realizadas

Auditorias Especiais nas seguintes áreas:

• RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO ANCHIETA

EXECUÇÃO DA 4a FASE DA OBRA

AVALIAÇÃO DA

Por tratar-se de um trabalho de alta complexidade, envolvendo ações relacionadas à

diversas áreas de conhecimento especializado, tais como: arqueologia, museografia,

climatização, estruturas, madeiras, pinturas especiais, entre outros, o processo de

restauração do Palácio Anchieta demandou forte concentração de esforços, das

diversas áreas governamentais envolvidas, entre as quais a SECONT, que atuou

concomitantemente, recomendando ações de melhoria e correção de procedimentos

junto a Fundação PROMAR
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• CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE APOIO

ADMINISTRATIVO FIRMADO PELO INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO-

AMBIENTE - lEMA

Atendendo demanda do Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional do

Trabalho 17a Região, foi realizada Auditoria Especial nos procedimentos

relacionados à execução, gestão e fiscalização do Contrato n" 011/2008, referente à

prestação de Serviços de Apoio Administrativo, mediante disponibilização de mão-

de-obra, com objetivo de apresentar as respostas aos quesitos formulados acerca

das situações relacionadas aos empregados da empresa contratada para realizar o

serviço.

~ TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS

Atendendo determinação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito - TCE/ES, a SECONT

realizou em 2009 as seguintes Tomadas de Contas Especiais - TCE

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO
VALOR

APURADO
(VRTE

Junta Comercial do
Estado do Espírito
Santo - JUCEES

Polícia Militar - PM

Companhia Integrada
de Desenvolvimento
Agrícola do Espírito
Santo - CIDA; e
Companhia de

Armazéns e Silos do
Espírito Santo-

CASES.

1-'""'"

Pagamento de progressões salariais além do
último grau da tabela de cargos e salários e
utilização de legislação não aplicável

o

Para apuração dos fatos, em relação ausência
de providências diante da omissão de prestação 441.801,5253
de contas.

Apuração dos fatos, identificação dos
responsáveis e avaliação do dano decorrente
das irregularidades apontadas pelo TCE/ES no
processo de Tomada de Contas nO. TC 1.211
das empresas CIDA e CASES.

CIDA:
1.060.232,64

CASES:
14.424,63
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ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS GOVERNAMENTAIS VIA

SIAFEM

o trabalho de análise e acompanhamento das contas governamentais foi conduzido

durante o exercício referência dentro de um processo de extração, paralela e

independente, das informações do Sistema Integrado de Administração Financeira

para os Estados e Municípios - SIAFEM. Nesses termos, foram consideradas e

analisadas as divulgações bimestrais da execução orçamentária a cargo da

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ.

Além da avaliação técnica, também são realizados trabalhos de acompanhamento

das ações desenvolvidas em cumprimento às recomendações do Tribunal de Contas

do Estado relativas às Contas de Governo.

Quanto às recomendações constantes do Parecer Prévio TC-096/2009, relativas às

Contas do Exercício 2008, verificamos que foram implementadas a maior parte

delas, conforme demonstram as informações constantes da Prestação de Contas do

Exercício 2009. Algumas, no entanto, em função do interstício entre as datas de

emissão do Parecer Prévio e das ações desenvolvidas anteriormente,

principalmente em relação à Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO e Lei

Orçamentária Anual - LOA, somente poderão ser implementadas a partir do próximo

exercício.

A Coordenação de Auditoria - Contas de Governo também atuou na melhoria dos

controles, prestou apoio nas correções de distorções detectadas, bem como na

participação de ações que permitiram solucionar controvérsias em relação aos

registros contábeis em diversos órgãos da administração.

);> PARECERES TÉCNICOS EM PROCESSOS - ASSUNTOS DIVERSOS

Diversos processos são submetidos à apreciação e manifestação da SECONT,

provenientes dos órgãos e entidades do Poder Executivo, acerca de assuntos

específicos.
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Os processos são analisados pela área técnica da SECONT, de acordo com a

competência correspondente, que se expressa nos autos por meio de Notas

Técnicas, Manifestações (Despachos) e Pareceres Técnicos, num total aproximado

de 263 manifestações técnicas expedidas em 2009.

MANIFESTAÇÕES TÉCNICAS EXPEDIDAS EM 2009 QUANT.

Notas Técnicas 46

Pareceres/Manifestações Técnicas/Despachos 217

PREVENÇÃO

~ ANÁLISE PRÉVIA DE EDITAIS DE LICITAÇÕES

As minutas de Editais de Licitação, na modalidade Pregão (Eletrônico), para

aquisições com valores estimados acima de R$ 150.000,00, são analisadas

previamente pela SECONT, em relação aos aspectos econômicos e financeiros,

conforme de estabelecido pelo Decreto n". 1.527-N, de 30-08-2005.

Essa atuação de caráter preventivo tem por o objetivo melhorar a qualidade do gasto

público, evitando-se a realização de aquisições de bens e serviços com valores

incompatíveis com o objeto pretendido, proporcionando a observância ao princípio

constitucional da eficiência.

Além dos aspectos econômicos e financeiros, também são avaliados os

procedimentos administrativos relacionados à formalização do respectivo processo,

evitando-se futuras impropriedades e possibilitando a correção tempestiva de falhas

de natureza formal.

o resultado deste trabalho contribui para uniformização dos procedimentos nas

contratações e, em especial, nos aspectos econômicos e financeiros que pode ser
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traduzido na redução de irregularidades, interposição de recursos e na celeridade

dos procedimentos licitatórios.

o quadro seguinte demonstra a quantidade de processos de aquisição analisados

pela SECONT no decorrer do exercício 2009.

DESCRiÇÃO QUANTIDADE RECURSOS ENVOLVIDOS
(Em R$)

Órgãos e Entidades atendidos 62
Processos Analisados 970

Parecer Técnico 871 834.341.477,77 *
Atos Expedidos Despacho/Manifestação 99

Outros 10

(*) Valores computados a partir de maio/2009

• ANÁLISE PRÉVIA DOS EDITAIS DE LICITAÇÕES - OBRAS E

SERViÇOS DE ENGENHARIA E PRODUTOS E SERViÇOS DE

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

r:
As aquisições relacionadas a produtos e serviços de tecnologia da informação e obras e

serviços de engenharia são analisadas pelas respectivas áreas especializadas da SECONT,

Coordenação de Auditoria de Tecnologia da Informação e de Obras Públicas, que procedem

à avaliação técnica, além dos aspectos econômicos e financeiros.

ÁREA QUAN~

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 108

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE TCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 65
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>- ANÁLISE PRÉVIA E REGISTRO DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS

Por força dos dispositivos constantes do Decreto Estadual n? 1.242-R/2003 e da Portaria

AGE/SEFAZ nO01-R/2006, os convênios firmados pelos órgãos e entidades do Poder
Executivo são submetidos previamente à SECONT, para fins de registro e análise prévia,

com a finalidade de, além de cadastrar os convênios firmados, assessorar os órgãos e

entidades públicas quanto à adequada formalização dos processos de convênios.

Essa ação possibilita a correção de falhas de natureza formal, previne a ocorrência de
irregularidades futuras, proporcionando a melhoria na qualidade da gestão e da aplicação

dos recursos públicos.

ORIGEM DOS RECURSOS QUANTIDADE
VALORES ENVOLVIDOS

(Em R$)

Repasse de Recursos Estaduais 959 544.621.044,12

Repasse de Recursos Federais 20 86.937.248,10

TOTAL 979 631.558.292,22

EDiÇÃO DE ORIENTAÇÕES NORMATIVAS

• Normatização de procedimentos relativos aos Convênio - em processo

contínuo de aperfeiçoamento das ações de controle, visando promover a

eficiência e efetividade no atendimento à finalidade pública, foram editados

normativos complementares à Portaria AGE/SEFAZ N° 01-R/2006, que institui

normas e procedimentos operacionais para a celebração de convênios de

natureza financeira no âmbito da Administração Pública Estadual .

./ Portaria SECONTlSEFAZ n? 01-R/2009, de 21-05-2009;

./ Portaria SECONTlSEFAZ nO02-R/2009, de 19-08-2009;

./ Portaria SECONTlSEFAZ n? 03-R/2009, de 03-12-2009;

Normatização de procedimentos Administrativos, para realização de obras

e serviços de engenharia, com nível de detalhamento e padronização

adequados, potencializando os efeitos da concepção dessas aquisições sob

perspectivas de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade.
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);> PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Rede Governo

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL PRODEST

OBJETIVOS

ATUAÇÃO DA
SECONT

ESTÁGIO
ATUAL

PROJETO:

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

OBJETIVOS

ATUAÇÃO DA
SECONT

Construção da Rede Governo, para viabilizar o funcionamento eficiente
dos recursos de infra-estrutura de comunicação e informática do
Estado, unificando e centralizando a rede da administração;
Engloba os subprojetos Metro.es - etapas: Última milha, Projeto
Lógico, Projeto Otico e Rede.es etapas: Links centrais de acesso e
rede multi-serviços.

Acompanhamento das reuniões técnicas e suporte às decisões com
base nas premissas do controle interno preventivo.

Subprojeto da última milha em execução. Subprojeto dos links em fase
de conclusão de negociação com a operadora.

Águas Limpas

SEDES/CESAN

Realização de processos licitatórios, para Seleção de Proposta de
Consultoria, visando a realização de estudos, diagnósticos e elaboração
de projetos para diversos itens componentes de investimentos do
Projeto Águas Limpas, inclusive para aquisição de bens e execução de
obras.

Atuação conjunta na elaboração dos seguintes Editais de Licitação:
• Concorrência Internacional - Execução de Obras de Implantação

do Sistema de Esgotamento Sanitário de Nova Almeida/Praia
Grande e Manguinhos;

• Contratação de consultoria e gerenciamento do projeto Águas
Limpas;

• Concorrência Nacional - Ampliação Sistema Santa Maria Projeto
Águas Limpas/CESAN;

• Edital de Licitação Nacional - Aquisição de Servidores e
Computadores Sistema SEAMA -lEMA;

Participação na elaboração dos seguintes processos seletivos:
• Processos de Seleção de Empresas de Consultoria - Prestação

de Serviços Especializados de Informática - Componente
Fortalecimento Institucional da CESAN - Projeto Águas Limpas;

• Atuação conjunta com a SEAMAlIEMA na elaboração dos
Processos de Seleção de Empresas de Consultoria para a
Execução dos Estudos Ambientais - Estudo de Demanda.
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Fábrica de Software

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL SEGER e PRODEST

OBJETIVOS

ATUAÇÃO DA
SECONT

ESTÁGIO
ATUAL

PROJETO:

Contratação de Fábrica de Software, para realizar serviços de
documentação, manutenção e desenvolvimento (evolutivo e corretivo)
de sistemas de informações no âmbito do Governo do Estado.

• Atuação conjunta na elaboração do edital de licitação, para
aquisição via Registro de Preços;

• Orientação no processo de contratação e levantamento de
demandas de sistemas nos órgãos e secretarias estaduais;

• Avaliação e Homologação da Metodologia Operacional;
• Definição de edital para prova de conceito para framework

Java.

Licitação concluída, em período recursos por parte dos licitantes da
etapa de proposta técnica.

Estudo e Elaboração de novo BOI de Obras Pública

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL SETOP

OBJETIVOS

ATUAÇÃO DA
SECONT

ESTÁGIO
ATUAL

PROJETO:

Estudo de novo BDI a ser aplicado nas obras públicas contratadas pelo
Estado

Coordenação do Grupo de Trabalho formado por SECONT, SETOP,
SEDURB, DER, CESAN e IOPES para elaboração de proposta com
valor referencial de BOI (Bonificação e Despesas Indiretas) para as
obras públicas contratadas no âmbito do Poder Executivo Estadual;

Estudo concluído e disponibilizado. Em fase de apresentação e
discussão da proposta apresentada pelos agentes envolvidos.

Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL SEGER e PRODEST

Controlar e gerenciar adequadamente as atividades da Administração,
utilizando o sistema corporativo do Estado informatizado e integrado,
englobando as áreas de Compras (Pregão Eletrônico), Gestão de
Materiais (Patrimônio e Almoxarifado), Contratos, Convênios, entre
outras.

OBJETIVOS

ATUAÇÃO DA
SECONT

ESTÁGIO
ATUAL

Especificação e detalhamento do objeto do Edital de licitação.
Acompanhamento da implantação do projeto, por meio de reuniões
técnicas específicas.
Participação do Comitê de Implantação do

Em fase de implantação. Em processo de homologação dos módulos
de Almoxarifado e Patrimônio.

33



PROJETO:

GOVERNO DO ESTADO DO EspíRITO SANTO
SECRET ARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Datacenter do Governo do Estado

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL PRODEST

Dotar o ES de infra-estrutura tecnológica segura para abrigar e
centralizar os sistemas corporativos da Administração Pública, por
meio de contratação de empresa especializada para elaboração de
projeto executivo e o fornecimento e adaptação de infra-estrutura para
a instalação de um DATACENTER e todos os serviços de infra-
estrutura elétrica, de dados/voz/civil, climatização, sala segura,
equipamentos-software de gerência de facilidades.

OBJETIVOS

ATUAÇÃO DA
SECONT

ESTÁGIO
ATUAL

PROJETO:

Acompanhamento das reuniões técnicas do projeto e análise prévia
do processo, projeto básico e aspectos técnicos relacionados, com
recomendações implementadas pelo PRODEST.

Realizada a contratação da empresa ACECO TI.
A obra civil foi iniciada em janeiro/201 O.

Novo Sistema Contabilidade Pública, Orçamento e Finanças

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL SEFAZ

Implantar um novo sistema de Contabilidade Pública, compatível com
as novas NBCPASP, Gestão Orçamentária e Financeira que
disponibilize informações gerenciais e funcione de forma integrada aos
demais sistemas coorporativos estaduais.

OBJETIVOS

ATUAÇÃO DA
SECONT

ESTÁGIO
ATUAL

PROJETO:
r>.

ÓRGÃO
r>; RESPONSÁVEL
r>:

OBJETIVOS
r>;

r>:
ATUAÇÃO DA

SECONT

ESTÁGIO
ATUAL

Participação na Comissão designada para buscar e avaliar as soluções
disponíveis;
Atuação na definição dos requisitos técnicos e tecnológicos
indispensáveis ao novo sistema.

Opção definida pelo modelo implantado em Santa Catarina.
Em fase de definição dos requisitos necessários à implantação do
Sistema no ES, com a participação da SECONT no grupo de trabalho
encarregado da elaboração, com da disponibilização de um auditor
para atuação exclusiva no projeto.

Engenharia Consultiva

SEDU

Contratação de serviço de engenharia consultiva

• Apoio na elaboração do edital de contratação dos serviços;
• Participação da comissão de avaliação das propostas técnicas.

Processo licitatório homologado.
Em fase de assinatura de contrato.
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>- PLANO DE AÇÃO

• ADEQUAÇÃO DO PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

Com objetivo de aprimorar os mecanismos de controle dos Bens Permanentes -

Patrimônio e de Consumo - Almoxarifado, sanando as divergências existentes entre

os saldos constantes dos Inventários (físicos) e dos registros contábeis e atualizar e

adequar às informações relativas aos materiais - almoxarifado e patrimônio - para

inserção dos dados no Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA, foi

elaborado um Plano de Ação, cuja implementação das ações dependerá da atuação

conjunta da SEGER, SEFAZ e SECONT, nas suas respectivas áreas de

competências, com as seguintes diretrizes:

1) Edição de um Ato Normativo Conjunto da SEGER, SEFAZ e SECONT,

estabelecendo, para os órgãos/entidades da Administração Direta, Autarquia,

Fundações, a obrigatoriedade de realização de inventários físicos, dos bens

permanentes (patrimônio) e de consumo (almoxarifado), e de conciliação com os

saldos contábeis, das contas correspondentes, através de Comissão Especial,

formada por servidores das áreas de Patrimônio, Almoxarifado e Financeira, com a

finalidade:

• Inventariar todos os materiais (permanentes e de consumo) existentes,

identificando a localização, o estado de conservação e utilização, o ano de

aquisição e o valor;

• Realizar a conciliação dos saldos - dos inventários físicos - com os registros

contábeis correspondentes, apurando possíveis divergências;

• Corrigir as divergências identificadas, utilizando-se dos meios e

procedimentos adequados, de forma a compatibilizar os respectivos valores

(saldos físicos e contábeis);

2) Constituição do Comitê Gestor do Trabalho, composto por servidores técnicos da

SEGER, SEFAZ e SECONT, para conduzir, acompanhar e subsidiar a atuação das

Comissões Especiais, no desenvolvimento dos trabalhos;
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3) Elaboração de um Manual dos Procedimentos Básicos que deverão ser realizados

pelas Comissões Especiais na realização dos trabalhos;

4) Realização de Seminários específicos com a participação das Comissões

Especiais, para discussão das questões relacionadas ao trabalho;

5) Revisão das Normas de Administração de Materiais, tornando-as compatíveis

com a realidade atual da Administração Pública;

6) Atuação da SECONT na área de materiais - Patrimônio e Almoxarifado,

concomitante com o desempenho dos trabalhos desenvolvidos pelas Comissões

Especiais;

7) Inserção das informações do Patrimônio e Almoxarifado no SIGA, devidamente

atualizadas e em conformidade com a real situação.

o Plano de Ação está encontra-se em implementação, tendo a sua estratégia

ratificada, tacitamente, com a edição da Lei n? 9.372, de 27/12/2009, que respalda

as ações viabilizadas pelas proposições do Plano.

• GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA CAMINHOS

DO CAMPO

Visando a melhoria da gestão e fiscalização das obras que compõem o Programa

Caminhos do Campo da Secretaria de Estado da Agricultura - SEAG, foi efetuado o

levantamento dos principais problemas relacionados à gestão e fiscalização das

obras e elaborado um Plano de Ação contento a estratégia e a metodologia de

desenvolvimento das ações necessária à consecução dos objetivos, apresentando,

em síntese:

1. Proposição de medidas para melhoria e modernização do processo de

gestão e fiscalização das obras;

2. Cronograma para implantação das medidas propostas
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);> REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS TÉCNICOS

Com o objetivo de atuar preventivamente a SECONT por meio de seus Auditores e outros

profissionais especializados, realizou, no decorrer do exercício de 2009, vários seminários

técnicos, visando capacitar os gestores e servidores públicos nas áreas de compras,

contratos, convênios e obras públicas.

NOME DO EVENTO DATA PARTICIPANTES QUANT

111 Seminário de Gestão e Fiscalização
11/03/09 Gestores e Fiscais de

111de Contratos Contratos da SESA

IV Seminário de Gestão e Fiscalização
24/03/09 Gestores e Fiscais de

109de Contratos Contratos

V Seminário de Gestão e Fiscalização
09/07/09 Gestores e Fiscais de

190de Contratos Contratos

Wokshop - Gerenciamento de Obras
06/07/09 Gestores, Fiscais e

215rr-; Públicas Engenheiros
r>: Seminário Combate a Cartéis em Servidores da SECONT

Licitações 18/09/09
e da área de Compras 210

Seminário - Requisitos Técnicos para
Servidores das áreasCelebração de Convênios e Obras 18/11/09

de convênios 150
Públicas

Seminário Interno - Gestão de Riscos e
02/10/09 Auditores do Estado 20Metodologia de Avaliação

I Seminário de Controle Interno 23/11/09 Secretários Municipais
120de Serra - ES

Seminário Política de Segurança da
30/11/09 Servidores da SECONT 52Informação

37



GOVERNO DO ESTADO DO ESPíRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

PARCERIA

~ PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES TÉCNICAS
r>.

r>.

r'\ ATO DE
DATA ÓRGÃO COMISSÃO TÉCNICADESIGNAÇÃO,,",

r>; Portaria nO
14/07/08 SEGER Comitê de Implantação do SIGA347-S

Portaria nO
03/12/08 SEGER Comissão Especial de Licitação - Framework893-S

de Integração
Decreto n°

24/12/08 IOPES Comissão Especial de Licitação - Obras1.463-S
Plano Estratégico Nova Escola

Portaria nO
15/01/09 SEFAZ Comissão Especial de Licitação - PROFAZ002-S

Portaria nO
28/05/09 SEGER Coordenação Técnica - Programa Mais com296-S

Menos
Portaria n°

16/06/09 SEGER Comissão de Controle e Eficiência do Gasto322-S
Público

Decreto n°
25/06/09 SECONT Conselho Gestor do Portal da Transparência2.285-R

I. Servo nO
13/07/09 PRODEST Comissão Especial de Licitação _21/09

Contratação Serviços de Tecnologia
Portaria nO

22/07/09 SEDES Comissão Especial de Licitação - Projeto017-S
Aguas Limpas

Portaria
11/08/09 SECONT Grupo de Trabalho do Conselho Gestor don° 036-S

Portal da Transparência
Portaria nO

03/09/09 SECONT Comissão Especial de Licitação - CONTROL038-S
-ES

Portaria nO
05/10/09 SECONT Comissão de Tomada de Contas044-S

Portaria
SEFAZ SEP Grupo Gestor e Grupo de Trabalho doConjunta n? 26/10/09

SECONT/SEGER Novo Sistema Contabilidade, Finanças e22 - R
Orçamento

Portaria nO
25/11/09 SEAG Grupo Gestor da SEAG054-S

Portaria n°
07/12/09 SECONT Comissão de Coleta Seletiva Solidária053-S

r'\

r'\

r=;
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- I ,>- PARTICIPACAO NO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO

O Programa Olho Vivo no Dinheiro púl,iCO' desenvolvido pela Controladoria Geral

da União - CGU, tem por objetivo estimular o controle social, por meio da
sensibilização e da capacitação dos cidadãos.

Os eventos de capacitação são realizados em caráter de oficina, onde os temas são

trabalhados numa metodologia basead na educação de adultos, no construtivismo
e na educação continuada.

A SECONT atua em parceria com a CGU - Região Espírito Santo, realizando

eventos de capacitação nos municípios, Jom a participação de:

• Membros dos Conselhos Municipais de Políticas;

• Lideranças Locais;

• Agentes Públicos Municipais;

• Professores e alunos;

• Cidadãos em geral

Em 2009 a SECONT participou nas seguintes ações do Programa Olho Vivo no
Dinheiro Público:

Alegre

Muqui
I 28/05/2010

19 e 20/11/2010
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» PARTICIPAÇÃO NA REDE DE CONTROLE

A SECONT participa como signatária do Acordo de Cooperação Técnica celebrado

entre diversos órgãos e entidades públicas no Estado, nas diversas esferas

governamentais, constituindo a Rede de Controle da Gestão Pública, criada pelo

Tribunal de Contas da União - TCU, cujo objetivo é a articulação de esforços, a

formação de parcerias estratégicas e a definição de diretrizes comuns, por meio de

ações coordenadas das diversas instituições responsáveis pela fiscalização da

aplicação dos recursos públicos, combate à corrupção e desvios de dinheiro e
promoção do controle social.

Entre as ações conjuntas desenvolvidas pela Rede de Controle, a SECONT

participou ativamente do I Encontro Metropolitano de Controle Interno, evento

promovido por ocasião do dia nacional de combate à corrupção, com objetivo

principal de fomentar a relação entre os órgãos de controle interno, fortalecendo a
Rede de Controle, principalmente, sob o enfoque preventivo.

Em 2009 a SECONT também participou de todas as oficinas realizadas pelas

instituições participantes da Rede de Controle da Gestão Pública, bem como

integrou todos os subgrupos de trabalho criados para tratar dos temas: compra de

medicamentos, pregão eletrônico e tecnologia da informação, sendo responsável
pela coordenação dos dois últimos.

A SECONT está desenvolvendo uma ferramenta informatizada que possibilitará a

realização de análises nas bases de dados relativas às compras, via Pregão

Eletrônico, por meio de extração, sistematização e cruzamento de informações,

propiciando a identificação de indícios de ações fraudulentas e/ou conluio

envolvendo fornecedores de bens e serviços do Estado.
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TRANSPARÊNCIA

~ PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Instituído pelo Decreto nO2.285-R, de 25-06-2009, o Portal da Transparência,

constitui-se em instrumento para o exercício da cidadania, onde são divulgados os

dados e informações sobre as ações governamentais, receitas e despesas do

Estado possibilitando à sociedade o acompanhamento da aplicação dos recursos
públicos e a realização do controle social.

o Portal da Transparência, www.portaldatransparencia.es.gov.br. está disponível

na internet e nos totens instalados em todos os municípios do Estado, assegurando,

dessa forma, a qualquer cidadão ou entidade, o exercício do direito ao acesso à

informação, conforme preconizado no art. 5° da Constituição Federal.

Ainda na sua primeira versão, o Portal da Transparência equipara-se, em

qualidade, conteúdo e facilidade de navegação, às mais bem avaliadas iniciativas de

outros estados e do Governo Federal, contando até agora com mais de 42.000
acessos à página.
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Auditor do Estado

Aprovado em ~ /03 /2010 ~

Ricardo Monteiro Oliveira
Subsecretário de Estado de Transparência
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Secretária de Estado de
Controle e Transparência
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