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I – RELATÓRIO
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O presente está pautado no Plano Anual de Controle Externo – PACE 2020,
aprovado em Decisão Plenária Administrativa nº 01, de 04 de fevereiro de 2020.
Nos termos regimentais, foi elaborado Relatório de Levantamento 00001/2020-1,
em que estabeleceu como metodologia os seguintes atributos:
 Específico - mede características particulares da gestão de forma clara e objetiva;
 Mensurável - permite a quantificação do desempenho ao longo do tempo;
 Acessível - de modo que seja utilizado como insumo para o planejamento da
fiscalização;
 Relevante - como instrumento de controle; e
 Oportuno - elaborado no tempo adequado para utilização pela Fiscalização.

Ao fim o dito relatório propôs os seguintes encaminhamentos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando o exposto neste Relatório de Levantamento, a equipe técnica propõe ao
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo os seguintes encaminhamentos:
a) Autorizar a utilização dos resultados desse levantamento na composição da matriz de
risco prevista no Manual de Auditoria de Conformidade (Resolução TC 287/2015) e no
Plano Anual de Fiscalização;
b) Tornar público a divulgação dos resultados desse levantamento por meio de link
permanente no sítio eletrônico do TCEES;
c) Propor que o resultado desse levantamento possa subsidiar a análise das Contas do
Governador do exercício de 2019.
d) Cientificar, por meio de ofício circular, o Executivo Estadual de que o teor desse
relatório e dos índices de efetividade da gestão estadual (IEGE) apurados nesse
levantamento estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico do TCEES.

Em prosseguimento do feito, os autos retornaram ao Núcleo de Controle Externo e
Monitoramento de outras Políticas - NOPP, para elaboração da Instrução Técnica
Conclusiva 01169/2020-3, que ao fim propôs:
1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

Identificador: 2C2D3-922FC-2448F

ACÓRDÃO TC 593/2020
lm/fbc

1.1.

Ante ao exposto, sugere-se ao Plenário/Câmara desta Corte de Contas, com fundamento
no art. 319, parágrafo único, inciso IV, c/c art. 329, § 6º e no art. 207, inciso V do
RITCEES, que acolha a proposta de encaminhamento formulada no Relatório de
Levantamento nº 1/2020, nos seguintes termos:
a) Autorizar a utilização dos resultados desse levantamento na composição da matriz de
risco prevista no Manual de Auditoria de Conformidade (Resolução TC 287/2015) e no
Plano Anual de Controle Externo - PACE;
b) Propor que o resultado desse levantamento possa subsidiar a análise das Contas do
Governador do exercício de 2019;
c) Tornar público a divulgação dos resultados desse levantamento por meio de link
permanente no sítio eletrônico do TCEES;
d) Cientificar, por meio de ofício circular, o Executivo Estadual de que o teor desse
relatório e dos índices de efetividade da gestão estadual (IEGE) apurados nesse
levantamento estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico do TCEES.

1.2.

Conforme art. 144 da Lei Complementar n° 621/2012, tornar público o Relatório de
Levantamento nº 1/2020-1, esta Instrução Técnica Conclusiva e o Acórdão que vier a ser
proferido com seus fundamentos legais, classificando todas as demais peças deste
processo como sigilosas, com base no art. 25 da Lei n°12.527/2011 c/c art. 4º, parágrafo
único, da Res. TC 279/2014.

1.3.

Arquivar os presentes autos, após vista do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas, em atendimento ao art. 330, I c/c art. 303 e art. 38, inciso II do RITCEES.

Após foi encaminhado ao Ministério Público de Contas, que elaborou o Parecer
Ministerial 01856/2020-5 anuindo os termos da ITC acima referenciada.
É o que importa relatar. Passo a fundamentar.
II – FUNDAMENTAÇÃO
II. 1 – DA FISCALIZAÇÃO – LEVANTAMENTO.
Incialmente importa destacar que Levantamento é um instrumento de fiscalização
previsto no art. 511, III da Lei Complementar nº 621/2012

(Lei Orgânica deste

Tribunal) e disciplinado pela Resolução TC nº 279/2014, utilizado para conhecer a
1

Art. 51. Constituem instrumentos de fiscalização:
(...)
III - levantamentos;
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organização e o funcionamento dos jurisdicionados desta Corte de Contas, dos
sistemas, programas, projetos e atividades governamentais, no que se refere aos
aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais; bem
como identificar ações, fatos ou atos a serem fiscalizados; avaliar a viabilidade da
realização de fiscalizações e subsidiar o planejamento de fiscalização a ser realizada
pelas unidades técnicas, bem como a formação de cadastro dos órgãos e entidades
jurisdicionados.
Nos termos da referida Resolução, o Levantamento não tem por finalidade constatar
impropriedades ou irregularidades. Entretanto, se durante a realização do trabalho,
tais constatações ocorrerem, o fato deve ser comunicado ao titular da unidade
técnica, que avaliará a conveniência e a oportunidade de aprofundar os exames
acerca das impropriedades ou irregularidades durante o levantamento ou proporá a
realização de outra ação de controle com vistas a concluir a análise dos fatos
identificados.
Conforme dito, os presentes autos tratam-se de Fiscalização na modalidade
Levantamento, realizada pelo NOPP - Núcleo de Controle Externo de Avaliação e
Monitoramento de Outras Políticas Públicas Sociais.
II. 2 – DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO ESTADUAL (IEGE).
Inspirado no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), o Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais (TCEMG), em parceria com a Fundação João Pinheiro e
o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, desenvolveu o Índice de Efetividade
da Gestão Estadual (IEGE). Por meio da Rede Nacional de Indicadores Públicos
(Rede Indicon), e com a adesão dos demais Tribunais de Contas, em 2018 iniciou-se
a implantação do IEGE em âmbito nacional2.
A metodologia utilizada nos trabalhos incorporou os seguintes atributos de controle
externo:

2

http://cidades.tce.es.gov.br/estado/2018/iege
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 Específico - mede características particulares da gestão de forma clara e
objetiva;
 Mensurável - permite a quantificação do desempenho ao longo do tempo;
 Acessível - de modo que seja utilizado como insumo para o planejamento da
fiscalização;
 Relevante - como instrumento de controle; e
 Oportuno - elaborado no tempo adequado para utilização pela Fiscalização.

Além disso, incluiu na avaliação aspectos convergentes às metas favoráveis ao
desenvolvimento sustentável estabelecidas no documento “Transformando Nosso
Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, da Organização
das Nações Unidas – ONU.3
O IEGE é um indicador de processo, composto pelos seguintes índices temáticos:
 Planejamento: i-PLANEJ – Índice Estadual do Planejamento;
 Gestão Fiscal: i-FISCAL - Índice Estadual da Gestão Fiscal;
 Educação: i-EDUC - Índice Estadual da Educação;
 Saúde: i-SAÚDE - Índice Estadual da Saúde;
 Segurança Pública: i-SEGP - Índice Estadual da Segurança Pública;
 Meio Ambiente: i-AMB - Índice Estadual do Meio Ambiente;
 Desenvolvimento Econômico: i-DES - Índice Estadual de Desenvolvimento
Econômico.
A finalidade é avaliar os meios empregados para alcançar, de forma abrangente, a
efetividade da gestão estadual. Na sua concepção, considerou-se que gestão
estadual efetiva é aquela que considera, sobretudo, os aspectos do bem-estar
social. Assim, o IEGE reflete as principais responsabilidades do Estado na
repartição de competências dentro da federação e deve ser compreendido como
3

Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/134objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods> Acesso em: 16 de outubro de 2018.
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mais um instrumento técnico nas análises das contas públicas, sem perder o
foco do planejamento em relação às necessidades da sociedade.
O IEGE busca, por meio de uma autoavaliação da administração pública estadual,
medir a ação do Estado em sete dimensões de políticas públicas. A aferição de
resultados possibilita correção de rumos a partir de, por exemplo, redução da
pobreza

e

das

desigualdades

regionais;

aumento

da

empregabilidade;

desenvolvimento e diversificação da economia; estímulo à inovação; oportunidade
de vida com mais saúde, mais educação e segurança; utilização sustentável dos
recursos ambientais; promoção do correto planejamento estadual e gestão fiscal
eficiente4.
A apuração do IEGE, no âmbito desta Corte de Contas, é realizada anualmente por
meio da aplicação de questionários eletrônicos (Sistema LimeSurvey) abrangendo
as dimensões avaliadas, formulados no âmbito da Rede Nacional de Indicadores
Públicos – Rede Indicon, sob coordenação do Instituto Rui Barbosa - IRB.
Assim, considerando que é dever do Estado apresentar à sociedade os resultados
da aplicação dos recursos públicos, foi realizado o levantamento das informações
necessárias à construção do Índice de Efetividade da Gestão Estadual (IEGE) junto
ao executivo estadual, compreendendo sete dimensões do orçamento público:
planejamento, gestão fiscal, educação, saúde, segurança pública, meio
ambiente e desenvolvimento econômico.
O objetivo do Levantamento foi o de promover a terceira aplicação do Índice de
Efetividade da Gestão Estadual – IEGE no governo estadual, visando assim
acompanhar a evolução das sete dimensões temáticas. Para cumprir o objetivo
proposto, foram definidas as seguintes questões:
•

Q1 - Os questionários do IEGE foram respondidos pelas Secretarias de

Estado?

4

Instrução Técnica Conclusiva 1169/2020 – Processo
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•

Q2 - Todas as secretarias responderam aos questionários no prazo

estabelecido pelo TCEES?
A equipe selecionou 294 quesitos de avaliação do IEGE, assim distribuídos:

As sete dimensões avaliadas pelo IEGE foram detalhadas da forma a seguir:

Descrição

Planejamento

Fiscal

Educação

Índice

i-Planej

i-Fiscal

i-Educ

Quesito

Matéria

40

I. Planejamento e Orçamento;
II. Plano Plurianual – PPA;
III. Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;
IV. Lei Orçamentária Anual – LOA;
V. Execução Orçamentária;
VI. Participação Social;
VII. Institucional.

40

I. Metas Fiscais;
II. Relatório Resumido da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal;
III. Resultado Fiscal;
IV. Execução da Receita;
V. Execução da Despesa;
VI. Execução de Investimentos;
VII. Despesa com Pessoal e Terceiros;
VIII. Previdência;
IX. Dívida Ativa;
X. Dívida Pública;
XI. Restos a pagar (Dívida Flutuante); XII. Operações de Crédito;
XIII. Precatórios;
XIV. Alienação de Bens e Direitos.

38

I. Organização Escolar;
II. Infraestrutura Escolar;
III. Alimentação Escolar;
IV. Transporte Escolar;
V. Corpo Docente;
VI. Políticas Educacionais;
VII. Conselhos e Colegiados Escolares;
VIII. Indicadores Educacionais;
IX. Índice Constitucional/Legal;
X. Governança.
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Saúde

i-Saúde

Segurança Pública

Meio Ambiente

Desenvolvimento
Econômico

TOTAL

i-Segp

i-Amb

i-Des

50

I. Promoção e Vigilância em Saúde;
II. Saúde Materna e Infantil;
III. Atenção Primária;
IV. Assistência Ambulatorial e Hospitalar;
V. Média e Alta Complexidade;
VI. Urgência e Emergência;
VII. Assistência Farmacêutica;
VIII. Transplante de Órgãos;
IX. Banco de Sangue e Células-Tronco;
X. Controle Social;
XI. Conselho Estadual de Saúde;
XII. Índice Constitucional;
XIII. Gestão/Governança

37

I. Políticas de Segurança Pública;
II. Sistema Prisional;
III. Sistema Socioeducativo;
IV. Sistema de Informação de Segurança Pública;
V. Controle Social;
VI. Guarda Municipal;
VII. Defesa Civil;
VIII. Institucional;
IX. Governança.

43

I. Água;
II. Solo;
III. Ar;
IV. Biodiversidade;
V. Saneamento e Resíduos;
VI. Mudanças Climáticas;
VII. Educação Ambiental;
VIII. Institucional;
IX. Governança.

46

I. Desenvolvimento Econômico;
II. Desenvolvimento Econômico Regionalizado;
III. Parcerias Estratégicas;
IV. Trabalho e Renda;
V. Turismo;
VI. Inovação;
VII. Pesquisa e Desenvolvimento (P&D);
VIII. Atração de Investimentos Privados; IX. Economia Criativa;
X. Economia Solidária;
XI. Arranjos Produtivos Locais (APL);
XII. Tratamento diferenciado e favorecido às EPPs, MEs e MEI;
XIII. Empreendedorismo;
XIV. Institucional.

294
Fonte: TCEES - Automatização dos Resultados do IEGE - Excel

O IEGE possui cinco faixas de resultados, definidas em função da consolidação das
notas obtidas nos 7 (sete) índices temáticos:
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Em outras palavras5:

Para o cálculo geral do IEGE, foram atribuídos pesos de 20% às dimensões
educação, saúde e segurança pública; e 10% para o ambiental, desenvolvimento,
planejamento e fiscal:

5

http://cidades.tce.es.gov.br/estado/2018/iege
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A equipe de Fiscalização desenvolveu o Levantamento nas seguintes etapas:
 Fase 1: Elaboração do planejamento. Revisão dos questionários e proposição de
alterações visando a adequá-los à realidade estadual. Envio dos ofícios com código de
acesso aos jurisdicionados.
 Fase 2: Atendimento aos jurisdicionados visando solucionar dúvidas quanto ao
preenchimento dos questionários (Secretarias Estaduais) e cobrança do envio das
respostas dentro do prazo estipulado.
 Fase 3: Consolidação dos dados enviados pelos jurisdicionados.
 Fase 4: Divulgação do resultado do IEGE e elaboração do Relatório.

II.3 – DOS RESULTADOS DO IEGE
Os dados obtidos pela equipe de Levantamento permitem verificar a performance do
estado e identificar as melhores práticas, contribuindo para a melhoria do
desempenho da Administração Pública.
Consoante pontuado na peça técnica, a fiscalização foi realizada por meio do
encaminhamento à Secretaria de Estado de Controle e Transparência (SECONT),
via e-mail, dos sete questionários referentes a cada uma das dimensões do IEGE. A
própria SECONT distribuiu os questionários eletrônicos aos gestores das secretarias
participantes e todos os questionários foram devidamente respondidos dentro do
prazo estipulado pelo TCEES.

Após o levantamento de dados, eles foram

consolidados em planilha Excel, criada especificamente para a automatização dos
resultados do IEGE.

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

Identificador: 2C2D3-922FC-2448F

ACÓRDÃO TC 593/2020
lm/fbc

Portanto, as apurações e análises realizadas estão baseadas informações
autodeclaradas

pelos

gestores

que

compõem

o

Executivo

Estadual,

responsáveis pelas informações contidas no IEGE, por meio dos questionários de
cada dimensão apurada no índice.
II. 3.1 – DA ANÁLISE DOS RESULTADOS DO LEVANTAMENTO
Nos termos do Relatório de Levantamento 1/2020, a nota geral do IEGE alcançada
pelo Estado do Espírito Santo foi B+ (79%)6, indicando, segundo as faixas de
resultado do índice, um grau de Muita Efetividade na gestão pública. Abaixo segue
comparativo dos últimos anos apurado:

Observa-se que B+ se trata da nota geral alcançada. Quando segregando o
resultado pelas dimensões temáticas, os resultados foram:
7

 Alta Efetividade (A) : i-Des (94%); e i-Planej (93%);
8

 Muito Efetivo (B+) : i-Fiscal (77%), i-Educ (83%), i-Segp (77%); e i-Amb (73%);
9

 Efetivo : i-Saúde: B (67%).

6

Nota Geral dos dois exercícios anteriores - 2017: 77% e 2018: 82%
Em 2017 foi Alta Efetividade (A) apenas i-Des (92%); e em 2018 foram: i-Des (92%); i-Planej (91%)
8
Em 2017 foram Muito Efetivo (B+): i-Planej (89%); i-Fiscal (78%), i-Educ (80%) e i-Segp (79%); em 2018 foram i-Fiscal
(77%), i-Educ (83%), i-Segp (83%); e i-Amb (83%).
9
Em 2017 foram Efetivo (B): i-Saúde: B (61%) e i-Amb (73%); e em 2018 apenas i-Saúde: B (70%)
7
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Seguindo a metodologia dos trabalhos, passo a apreciar as análises técnicas
realizadas sobre cada uma das 07 (sete) Dimensões que compõe o IEGE.
II.3.1.1 – Dimensão i-Planej - índice do Planejamento
Diante de uma realidade social cada vez mais inquietante e de uma sociedade
progressivamente heterogênea, o grande desafio da administração pública - que em
seu contexto apresenta problemas complexos, transversais, incertos e estruturantes
(os wicked problems) - é atender a necessidade de uma população atuante e
propositora, que está engajada na participação da gestão.
Nesse prisma, a equipe de Levantamento pontuou de maneira muito apropriada
sobre importância do planejamento e da efetividade das políticas públicas:
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A implementação de políticas públicas que não atendem ao anseio da população tem
sido cada vez mais questionada. Um dos motivos da ausência de efetividade dos
programas e ações implementados pelos gestores é a falha na etapa do planejamento.
Planejar as ações governamentais é obrigatório e necessário. O planejamento tem se
tornado muito mais que uma mera recomendação. Trata-se de uma exigência das
normas constitucionais e legais, e que está levando os órgãos de fiscalização, como os
Tribunais de Contas, a exigirem uma maior responsabilidade por parte dos gestores
públicos.

O Planejamento Governamental é uma atividade permanente da administração
pública e uma função de Estado prevista em vários artigos da Constituição Federal.
O planejamento permite fazer a escolha das melhores estratégias de alocação e
distribuição de recursos públicos a serem disponibilizados. Permite, também, a
organização dos arranjos institucionais mais adequados para atender às diretrizes e
orientações que emergem a partir das demandas da sociedade, tornando o plano
resultante um instrumento legítimo e uma referência para implementação das
políticas públicas.10
Nos termos do art. 165 da Carta Magna, os Instrumentos de Planejamento
Governamental compõem-se de três peças: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
Nessa perspectiva e na dimensão do IEGE, durante o Levantamento são
visualizados

aspectos

quantitativos

e

qualitativos

dos

instrumentos

de

planejamento do Estado (PPA, LDO e LOA), evidenciando como acontece o
planejamento governamental e sua gestão, a conformidade dos atos com as normas
pertinentes, a transparência, o nível de aderência em sua execução, resultados
alcançados, além de aspectos institucionais e de governança, possibilitando ao
usuário da informação entender, de maneira ampla, como se deu esse processo,
apontando para os resultados.
Foram analisados os percentuais gerados através da comparação entre a execução
orçamentária e o que foi estabelecido no planejamento do Ente, com vistas a
visualizar o grau de eficácia na execução do planejamento governamental, que
refletirá, direta ou indiretamente, na qualidade de vida dos cidadãos.
10

Disponível em: Guia Metodológico para Indicadores:
plurianual/guia_indicadores_ppa.pdf. Acesso em: 06/08/2019
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Além dos aspectos relacionados ao cumprimento do que foi planejado, por meio dos
dados obtidos é possível identificar a coerência entre as entregas efetuadas e os
recursos financeiros empregados, bem como os resultados da execução
orçamentária por meio da evolução dos indicadores dos programas
governamentais.
É também aferido o grau de alteração do planejamento inicial, mediante a
comparação com os valores finais executados.
Na temática PLANEJAMENTO – que contou com 40 questões – a gestão do Estado
do Espírito Santo alcançou a faixa A (Altamente Efetiva). Os questionamentos
realizados cingiram-se sobre as matérias:
I.

Planejamento e Orçamento;

II.

Plano Plurianual – PPA;

III.

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;

IV.

Lei Orçamentária Anual – LOA;

V.

Execução Orçamentária;

VI.

Participação Social;

VII.

Institucional.

A despeito da exitosa nota na faixa de resultado – frise-se: A (Altamente Efetiva), o
Núcleo de Controle Externo e Monitoramento de outras Políticas – NOPP destacou
alguns pontos de atenção.
Um deles refere-se ao Indicador de Avaliação do Planejamento (IAP), que visa
captar em que medida o Governo tem obtido êxito no planejamento orçamentário de
programas e ações do PPA:
Nessa dimensão, há que se destacar a questão 10, que trata do Indicador de Avaliação
do Planejamento (IAP), cujo objetivo é captar em que medida o Governo tem obtido
êxito no planejamento orçamentário de programas e ações do PPA. Esse indicador
evidencia que a adequação do planejamento é garantida se houver regularidade no
cumprimento satisfatório das metas pactuadas e equilíbrio na execução físico‐financeira.
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O IAP é obtido em três etapas:
 Etapa 1 – calcular os indicadores da execução física (EFISi) e financeira (EFINi), bem
como o Índice de Equilíbrio da Execução Orçamentária (IEEO i) de cada ação dos
programas do PPA, conforme as equações:

Onde i corresponde a cada
ação.

São considerados resultados satisfatórios, as ações cuja execução atinja entre 70% e
130% no EFINi ou EFISi ou que obtiveram entre 0,7 e 1,3 no IEEOi;


Etapa 2 – calcular a razão entre a frequência das ações que obtiverem cumprimento
satisfatório em cada um dos três segmentos. Estas são, em seguida, divididas pelo total
de ações previstas pelos programas do PPA, excluindo as ações não orçamentárias
(estas são aquelas que não possuem execução financeira ainda que tenham execução
física);
 Etapa 3

11

- calcular o IAP que é obtido como resultado da média simples das razões

obtidas no passo anterior. O IAP pode variar entre zero (todas ineficazes) e cem (todas
as ações com eficácia), representando o grau de eficácia do planejamento conforme
tabela a seguir:
TABELA
Interpretação de Resultado do IAP
Intervalo do IAP

Grau de eficácia

80 < IAP ≤ 100

Ótimo

60 < IAP ≤ 80

Bom

40 < IAP ≤ 60

Razoável

20 < IAP ≤ 40

Baixo

IAP ≤ 20

Crítico

11

Exemplo: De 1.255 ações do PPA, 454 (36,18%) apresentaram execução financeira (EFIN) satisfatória, entre 70% e 130%
do programado na LOA; 616 ações (49,08%) apresentaram execução física (EFIS) satisfatória, entre 70% e 130% do
programado na LOA, e 378 ações (30,12%) apresentaram o IEEO satisfatório, entre 0,7 e 1,3. Logo, o IAP é dado por
(36,18+49,08+30,12)/3 = 38,46. Nesse exemplo, o IAP se enquadraria no grau baixo com pontuação 02.
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O gestor informou que o Governo apresentou um IAP de 2012, se enquadrando no grau crítico com pontuação
1 evidenciando uma baixa adequação do planejamento com a execução físico-financeira.

Outro ponto destacado pela área técnica consiste na necessidade de medidas de
fomento à participação popular no orçamento público:
Outro ponto que merece atenção é a substancial redução no percentual (1,26%) da
13

margem de participação popular no orçamento (questão 27.1 ) declarada pelo gestor,
sugerindo a necessidade do fomento da participação popular. Essa participação vem
caindo ao longo do tempo. Os Relatórios de Levantamento do IEGE dos exercícios de
2017 e 2018 apresentaram, respectivamente, os percentuais de participação de 2,62 e
2,47.
14

Por fim foi declarado pelo gestor (questão 35 ), assim como nos dois levantamentos
anteriores (referente aos exercícios de 2018 e 2017), que não existe carreira
específica para servidores com habilidades técnicas em planejamento, gestão e
orçamento.

II.3.1.2 – Dimensão i-Fiscal - índice da Gestão Fiscal
Os Tribunais de Contas são os guardiões da Lei de Responsabilidade Fiscal. À luz
da governança pública e sob a ótica do controle externo, nossa função ganha relevo,
isso porque somos instrumentos fundamentais para a responsabilidade, em que se
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
públicas. Portanto, nossa atuação deve ser tempestiva, efetiva e prévia no
acompanhamento dos riscos fiscais dos jurisdicionados.
O equilíbrio fiscal é determinante para a realização e o bom desempenho de
políticas públicas que contribuam para a coesão social, sem a qual não há
estabilidade.
Nessa perspectiva, avulta a importância deste Levantamento, isso porque,
para além do atendimento à conformidade e legalidade realizado pela Corte,

12

O IAP de 0,2 evidencia que, em média, apenas 20% dos programas do PPA apresentam execução financeira, execução
física e equilíbrio da execução orçamentária satisfatórios.
13

Questão solicitando o informe o percentual da margem de participação popular no orçamento do ano avaliado
Questão solicitando o informar sobre a existência de carreira específica para servidores com habilidade técnica
de planejamento gestão e orçamento
14
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cabe às Casas de Contas a avaliação dos resultados, da efetividade e da
eficiência dos programas governamentais e das políticas públicas planejadas
nos do PPA e executadas, nos estritos termos das respectivas LDO e LOA.
Como bem assinalado pelo NOPP, nos últimos anos, as administrações públicas, em
todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal), têm apresentado
dificuldades fiscais recorrentes e crescentes.

A área fiscal é de conhecimento

técnico relativamente complexo e específico.
Ressaltaram também que a razão de ser do poder público e dos governos é lograr o
suprimento de bens e a prestação de serviços que lhe são próprios, ditos
públicos, demandando a realização de despesas e, para tanto, a geração de
receitas.
Ademais, registraram que durante períodos específicos e limitados, é possível que
se conviva com desequilíbrios entre receitas e despesas. Os chamados déficits
podem ser compensados com disponibilidades de recursos existentes ou com a
geração de superávits imediatamente subsequentes. Entretanto, ressalvaram que
para que não haja descontinuidade de fornecimento de bens ou prestação de
serviços públicos à sociedade é necessário que as finanças públicas sejam
sustentavelmente equilibradas, ou seja: a gestão pública deve ser responsável do
ponto de vista fiscal.
Pois bem. Tecidas tais considerações iniciais acerca da responsabilidade e gestão
fiscal, passo à análise do i-Fiscal.
O Índice Estadual da Gestão Fiscal atesta a política fiscal estabelecida e a
executada (direta ou indiretamente), facilitando ao usuário da informação a
compreensão

adequada

dos

resultados

das

decisões

tomadas

administradores públicos no que diz respeito à gestão fiscal15.

15

http://cidades.tce.es.gov.br/estado/2018/iege
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Nessa dimensão são visualizados aspectos da execução orçamentária, financeira e
patrimonial, da receita e da despesa, com destaque para as medidas adotadas para
a melhoria da arrecadação, o cumprimento de metas e dos limites constitucionais e
legais estabelecidos, dentre os quais o nível de endividamento do Estado, os gastos
com pessoal e a conformidade legal dos atos. Enfim, avalia se a gestão pública é
conduzida de forma adequada e responsável, tendo em vista o equilíbrio fiscal e a
melhor prestação de serviços públicos à população.
Neste índice, a gestão do Estado do Espírito Santo alcançou a nota B+ (Muito
Efetiva), consoante os estudos constantes do Relatório de Levantamento
00001/2020-1 e respectivos questionamentos versaram sobre as temáticas:
I. Metas Fiscais;
II. Relatório Resumido da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal;
III. Resultado Fiscal;
IV. Execução da Receita;
V. Execução da Despesa;
VI. Execução de Investimentos;
VII. Despesa com Pessoal e Terceiros;
VIII. Previdência;
IX. Dívida Ativa;
X. Dívida Pública;
XI. Restos a pagar (Dívida Flutuante);
XII. Operações de Crédito;
XIII. Precatórios;
XIV. Alienação de Bens e Direitos.
Em que pese de forma geral a equipe técnica entender pela existência de uma
gestão fiscal executada de forma adequada e responsável visando o equilíbrio fiscal,
destacou pontos passíveis de melhoria nas seguintes matérias:
- Execução da Receita (IV):
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Para atender às necessidades da sociedade, o governo precisa prestar serviços e
realizar obras - o que exige gastos. Receita pública é o dinheiro que o governo
dispõe para manter sua estrutura e oferecer bens e serviços à sociedade, como
hospitais, escolas, iluminação, saneamento, etc.
Para poder fazer isso, o governo precisa arrecadar dinheiro e faz isso de diversas
maneiras. Essa arrecadação vem de impostos, de aluguéis e venda de bens,
prestação de alguns serviços, venda de títulos do tesouro nacional, recebimento de
indenizações16.
Sem uma previsão de quanto vai receber, o governo não pode ter uma ideia de
quanto pode gastar. A receita precisa ser primeiro estimada. Essa previsão é
constantemente atualizada, para evitar que o governo gaste mais do que recebe. O
governo busca identificar quem tem que pagar, quanto e quando, buscando ter uma
ideia mais concreta de quanto vai arrecadar de fato, mas ainda não significa que o
dinheiro entrou nos cofres públicos. Quando os valores são realmente obtidos pelo
governo e passam a ficar disponíveis na conta do Tesouro Estadual, tem-se
a arrecadação e recolhimento da receita. Agora, esse recurso pode ser aplicado
nas políticas públicas.17
A partir dos dados levantados a equipe identificou que foram implementadas
medidas para a melhoria da capacidade de arrecadação de impostos e outras
receitas com vistas a evolução do montante dos créditos e ao combate à evasão e
sonegação fiscal. Todavia, permanecem não sendo implementadas medidas com
vistas ao aumento da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da
dívida ativa:
Conforme declarado pelo gestor, foram implementadas medidas para a melhoria da
capacidade de arrecadação de impostos e outras receitas com vistas a evolução do
montante dos créditos e ao combate à evasão e sonegação fiscal. Entretanto, permanece
não sendo implementadas medidas com vistas ao aumento da quantidade e valores de
ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa. No exercício de 2019, o gestor informou
também que não foram implementadas medidas de arrecadação com vistas a evolução do
montante dos créditos tributários passíveis de cobranças administrativas como teve nos
exercícios de 2018 e 2017 informados nos relatórios anteriores do IEGE (questão 6).

16
17

http://www.portaltransparencia.gov.br/entenda-a-gestao-publica/execucao-receita-publica
http://www.portaltransparencia.gov.br/entenda-a-gestao-publica/execucao-receita-publica
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Destaca-se ainda nas respostas do gestor, repetindo os dois anos exercícios anteriores
(2017 e 2018), de que não consta na LDO meta para arrecadação do ICMS, IPVA e ITCD
(questões 8, 9 e 10).

Acerca da concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de natureza
tributária que decorre de renúncia fiscal, registraram as seguintes informações
prestadas pelo gestor:
- o Demonstrativo do Anexo de Metas Fiscais da LDO (questão 12.1), que objetiva
apontar a estimativa e compensação da renúncia de receitas declara que este não
evidencia a indicação das medidas de compensação para cada renúncia de receita,
critérios transparentes e consistentes estabelecidos para apuração da estimativa
das renúncias de receitas e para apuração das respectivas medidas de
compensação. Mesma resposta dos dois anos anteriores;
- A administração tributária (questão 12.3), no exercício de 2019, não avaliou,
formalmente, o custo-benefício da abertura de programas de recuperação de crédito, não
adotou indicadores para avaliação e nem avaliou esses indicadores de resultado como
realizado nos dois exercícios anteriores (2018 e 2017);
- Os registros contábeis da renúncia de receita decorrentes da concessão ou
ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária (questão 12.4), segundo
declarado pelo gestor, para o exercício 2019, permanece não estando em
conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público e as orientações e manuais da Secretaria do Tesouro Nacional como declarado
para os exercícios 2018 e 2017.

- Previdência (VIII):
Sobre essa temática, assim expõe o Relatório Técnico:
O equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS é assegurado pelo art. 40 da CF/1988 e deve
ser estabelecido como política pública dos entes da federação, conduzido pelos
seguintes atributos norteadores: transparência, participação, planejamento, capacitação
e controle. Dessa forma, a concretização do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes
de previdência dos servidores públicos somente será possível se houver o seu
reconhecimento como Política Pública de Estado, inserida pelo poder público em seus
ciclos de decisão, planejamento, execução e controle.
Visto que a manutenção do desequilíbrio atuarial dos RPPS irá resultar em desajuste nas
contas públicas, pelo crescimento contínuo das despesas com pessoal, e que quase
todos os regimes de previdência do setor público têm requerido grandes aportes de
recursos para o seu financiamento, os entes deveriam empreender reformas com o
18
objetivo de alcançar a sua Sustentabilidade Fiscal .
Se mantida a postura atual dos entes federativos, que não tratam com a devida
importância o equilíbrio financeiro e atuarial de seus RPPS e resistem à adoção de
medidas para contenção e redução do déficit atuarial, essa situação irá se agravar no
futuro, com prejuízo para sua própria capacidade administrativa.

18

O Equilíbrio Financeiro e Atuarial dos RPPS: De princípio Constitucional a Política Pública de Estado, Coleção Previdência
Social, Volume 34, Secretaria de Políticas de Previdência Social, Narlon Gutierre Nogueira.
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Para área da Previdência a equipe destacou dois pontos relativos:
1) O gestor declara que permanece não existindo o equilíbrio financeiro entre
despesas e receitas do RPPS, assim como informado nos dois exercícios anteriores
(questão 25); e
2) Nos aportes para cobertura do déficit atuarial do RPPS, o Estado não observa a
19
Portaria MPS 746/2011 , que determina a aplicação financeira desses recursos por
no mínimo 5 anos assim como registrados nos dois exercícios anteriores (questão
28).

- Dívida Ativa (IX): o percentual de prescrição de processos judiciais referentes à
cobrança de dívida ativa foi maior ou igual a 10%, em relação ao valor total dos
créditos de dívida ativa extintos (questão 30), tal como nos anos anteriores
registrados nos levantamentos do IEGE (exercícios 2017 e 2018).
II.3.1.3 – Dimensão I-Educ - índice de Educação
O I-Educ enseja conhecer melhor a realidade do Estado por meio de indicadores
que estabeleçam métricas sobre a qualidade das ações na gestão da educação
pública, em sua esfera de responsabilidade, que impactem a prestação dos serviços
e a vida das pessoas, a exemplo de: melhoria dos indicadores do sistema de
avaliação da educação básica; estímulo da atuação mais efetiva dos Conselhos de
Educação; aparelhamento das escolas com laboratórios e bons equipamentos;
promoção do acesso dos alunos ao ensino profissionalizante, à educação especial e
à melhoria da qualidade da alimentação escolar, do transporte na zona rural e do
corpo docente20.
Neste índice a gestão do Estado do Espírito Santo alcançou a nota B+ (Muito
Efetiva). Na temática EDUCAÇÃO abordou as seguintes matérias:
I. Organização Escolar;
II. Infraestrutura Escolar;
III. Alimentação Escolar;
IV. Transporte Escolar;
19
20

Dispõe sobre cobertura de déficit atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS por aporte.
http://cidades.tce.es.gov.br/estado/2018/iege
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V. Corpo Docente;
VI. Políticas Educacionais;
VII. Conselhos e Colegiados Escolares;
VIII. Indicadores Educacionais;
IX. Índice Constitucional/Legal;
X. Governança.
Os pontos passíveis de melhoria destacados pela equipe cingiram-se sobre
Infraestrutura escolar; Transporte escolar; Corpo docente; Indicadores
Educacionais.
- Infraestrutura escolar - laboratórios de informática:
A esse respeito, a equipe de fiscalização destacou que o Estado informou (2019)
que o percentual de escolas com laboratórios de informática em funcionamento
(utilizados pelos alunos) ou salas de aula com computadores nas instituições
estaduais destinadas aos ensinos fundamental foi de 59% e, nas escolas de
ensino médio, de 77% (questão 4). Em 2017, a percentagem era de 73,2% e de
92,2% respectivamente. Em 2018, a percentagem era de 70,6% para as escolas de
ensino fundamental e de 90,2% para escolas de nível médio.
Assim, a partir de uma comparação, verificou-se que esses percentuais vêm caindo
ano a ano e dada a importância do uso da informática para a melhor qualidade do
ensino, sugeriram atenção por parte do gestor acerca das razões pelas quais está
havendo a mencionada queda percentual.
- Infraestrutura escolar – acessibilidade:
Outro ponto destacado nesse tema foi quanto a instituições estaduais destinadas
aos ensinos fundamental e médio que promovem acessibilidade para pessoas
com deficiência ou com mobilidade reduzida. Nos termos da peça de
levantamento Estado informou que o percentual foi de 25% das escolas de ensino
fundamental e de 14% das escolas de ensino médio (questão 7).
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Além disso, identificaram decréscimo em tais percentuais, na medida em que em
2018, a gestão declarou que 42% das escolas de ensino fundamental e 52,5%
das escolas de ensino médio não promoviam acessibilidade para pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida.
Por tais razões a situação merece atenção que redunda, inclusive, na modificação
da pontuação conferida ao quesito em 2019. Isso porque, utilizando a média dos
novos pontos percentuais fornecidos pelo Estado, deixa-se de somar 1 (um) ponto
ao cálculo previsto para o quesito.
Não é demais registrar que de acordo com a legislação brasileira, toda pessoa com
deficiência deve ter direito à igualdade de oportunidades assegurada. Portanto, a
questão revela uma necessidade de se avaliar a possibilidade de expansão da
acessibilidade nas escolas para que a infraestrutura incipiente ou a ausência dela
não possam ser um fator limitador na inclusão escolar.
Colaciono alguns dispositivos legais que fundamentam a necessidade de medidas
de promovam a acessibilidade para pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida, no âmbito educacional:

Lei Federal nº 9.394/1996 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional –
LDB
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a
garantia de:
(...)
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal
a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino.
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para
atender às suas necessidades;
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para
concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;
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III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a
integração desses educandos nas classes comuns;
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em
sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de
inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem
como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística,
intelectual ou psicomotora;
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis
para o respectivo nível do ensino regular.
Lei Federal nº 13.146/ 2015 - Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as
demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.
§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção,
restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de
prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das
liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações
razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.
§ 2º A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de
ação afirmativa.

- Transporte escolar - registro do tempo de viagens:
O Estado, quando questionado sobre a existência de registro da rota e/ou do tempo
gasto nas viagens pelos veículos do transporte escolar, declara, assim como fez em
2017 e 2018, que só possui registro da rota dos veículos do transporte escolar
(questão 13).
Ocorre que o registro do tempo gasto nas viagens pelos veículos seria de suma
importância no controle da qualidade do serviço prestado aos alunos, podendo ser
um aliado na elaboração das rotas de forma a minimizar o tempo de espera e a
exposição dos alunos nos pontos de embarque e desembarque.
- Corpo docente – capacitação: em 2019, 91 (noventa e um) diretores foram
capacitados na rede estadual (questão 19), representando 24,7% em relação ao
total de diretores (questão 19.2). Observa-se, contudo, que, de acordo com os dados
obtidos para os exercícios de 2017 e 2018, 100% dos diretores receberam
capacitação naqueles anos.
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- Indicadores Educacionais - Idade escolar: o Estado informou que promoveu
levantamento da existência de acesso (vagas disponíveis) para toda população em
idade escolar dos ensinos fundamental e médio da rede estadual (questão 2).
- Indicadores Educacionais - oferta e demanda – Regime de Colaboração:
segundo o Relatório de Levantamento 00012/2019-521 (Processo TC 3330/2019),
que analisou o planejamento entre o Estado e os municípios para a oferta e
demanda de vagas nas redes públicas de ensino, há um elevado número de pares
de escolas com etapas de ensino concorrentes numa mesma localidade, o
que aponta para uma possível ausência de planejamento do conjunto na
oferta de vagas, representando uma deficiência de comunicação entre as
redes de ensino em vistas a um regime de colaboração previsto na
legislação.
Mister destacar que a ausência dessa colaboração cria o risco de redes de ensino
insuficientes para a demanda existente ou subaproveitadas. Essa troca de
informações permite a melhor alocação de alunos entre as redes municipais e
estadual, evitando a existência de oferta concorrente.
O Estado declarou que o percentual de vagas em relação à demanda no ensino
fundamental foi de 115% e, no ensino médio, de 101% (questão 2.1).
Nesse contexto, apreendo que implementação do regime de colaboração entre os
entes viabilizará maior diálogo, integração e principalmente melhor planejamento
das redes públicas estadual e municipais, o que, por consequência, permitirá
promover otimização e racionalização dos recursos públicos, com ganho de
eficiência e qualidade na oferta da educação básica do Espírito Santo.
Ademais, vale registrar o legislador constituinte disciplinou que a Educação
Brasileira deve ser organizada em regime de colaboração entre a União, os
21

O Levantamento teve como objeto conhecer o planejamento a médio prazo da oferta de vagas nas redes municipais e
estadual de ensino frente à demanda, em todas as etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio),
bem como a coordenação de informações entre os municípios e o estado para tal planejamento.
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Estados, o Distrito Federal e os Municípios, nos termos do art. 21122 da Carta
Constitucional.
- Indicadores Educacionais – taxa de ocupação:
De acordo com o Relatório de Levantamento 00012/2019-5, no

tocante

ao

ensino médio, 13 municípios apresentaram taxa de ocupação inferior a 60% das
vagas. Quanto à taxa de ocupação das escolas estaduais de ensino fundamental
anos

finais, somente três municípios apresentaram número inferior a 60% das

vagas

ofertadas. A taxa de ocupação do ensino fundamental anos iniciais

apresentou números inferiores a 60% em 18 municípios, sendo que destes, 5
municípios apresentaram taxa de ocupação inferior a 30% das vagas ofertadas.
Por fim, as Escolas Famílias Agrícolas – EFA’s apresentam taxa de ocupação que
varia de 40% a 94,3% no ensino fundamental e, de 35% a 90% no ensino médio.
Taxas de ocupação inferiores a 60% são características das escolas da zona rural.
Ademais, ainda segundo o Relatório de Levantamento 00012/2019-5, há na rede de
ensino estadual, 28 (vinte e oito) escolas com taxa de ocupação inferior a 10%,
consideradas as escolas estaduais com até 50 matrículas.
- Indicadores Educacionais – enturmação dos estudantes: informou que que
está determinada na Resolução 3.777/2014 e que os parâmetros ali explicitados
estão sendo seguidos. Tal informação vai ao encontro do que foi apresentado pelo
Relatório de Levantamento 00012/2019-5.

22

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de
ensino.
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e
exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades
educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 14, de 1996)
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 14, de 1996)
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de
colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório.
§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.
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- Indicadores Educacionais – taxa de abandono e distorção idade-série: o
Estado apontou que não existem metas traçadas para redução da taxa de
abandono (questão 33.1) e de redução da distorção idade-série (questão 35.1) para
os ensinos fundamental e médio. Segundo Relatório do IEGE, nos exercícios de
2017 e 2018, o Estado possuía as mencionadas metas.
A Lei Estadual nº 10.382/2015 - Plano Estadual de Educação 2015-2025 estabelece,
na meta 2, a universalização do ensino fundamental e a garantia da conclusão desta
etapa na idade recomendada. A meta 3, referente à universalização do ensino
médio e ao aumento da taxa líquida de matrícula nesta etapa, também abarca
estratégias similares ligadas à permanência dos estudantes na escola e à conclusão
do ensino médio, com destaque para as estratégias de redução de defasagem de
aprendizagem, correção de fluxo e recuperação.
De mais a mais, convém reiterar meu posicionamento acerca da política pública de
Educação, assim como realizado nos autos do TC 3330-2019 (Voto do Relator
06460/2019-6), que fora acolhido pelos nobres Pares desta Corte.
Pois bem. O Direito à Educação se encontra inserido no rol dos direitos sociais,
conforme preceitua o art. 6º da Carta Constitucional. O que significa, dizer que é
parte essencial daquilo que o Estado deve garantir a seus indivíduos.
A fim de concretizar o direito fundamental à educação, o art. 205 da Constituição
Federal (CF)23 estabelece que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho”.
Portanto, tem-se que a educação é um direito constitucionalmente assegurado a
todos, inerente à dignidade da pessoa humana, bem maior do homem e por essa
razão o Estado tem o dever de prover condições indispensáveis ao seu pleno
exercício.
23

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.
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Para além da oferta dos serviços educacionais pelo Estado, esses devem perseguir
a oferta de uma Educação de Qualidade. Nessa perspectiva, o estabelecimento da
colaboração entre os entes -

estado e munícipios - revela-se um eficiente

instrumento para se alcançar e assegurar, efetivamente, os direitos à educação
pública previstos constitucionalmente e, principalmente, para se ofertar uma
educação pública com mais qualidade à sociedade capixaba.
Por fim, salienta-se que I-Educ fomenta a persecução ao alcance e cumprimento
das metas para o Objetivo 4 – Educação de Qualidade -

dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável – ODS da ONU, qual seja, assegurar a educação
inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao
longo da vida para todas e todos.
II.3.1.4 – Dimensão i-Saúde – índice de Saúde
O i-Saúde Aborda quesitos acerca do melhor acesso aos serviços básicos de saúde,
aprimoramento da política de assistência farmacêutica, redução da incidência de
doenças crônicas, promoção da captação de órgãos para transplantes e
sangue/hemoderivados para transfusão, incentivo à aderência às campanhas de
saúde, e melhoria do planejamento das políticas de saúde, entre outras.
Dentre as dimensões analisadas no IEGE, esta foi a que obteve a menor pontuação,
alcançando a nota B (Efetiva). A temática SAÚDE abordou as seguintes matérias:
I. Promoção e Vigilância em Saúde;
II. Saúde Materna e Infantil;
III. Atenção Primária;
IV. Assistência Ambulatorial e Hospitalar;
V. Média e Alta Complexidade;
VI. Urgência e Emergência;
VII. Assistência Farmacêutica;
VIII. Transplante de Órgãos;
IX. Banco de Sangue e Células-Tronco;
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X. Controle Social;
XI. Conselho Estadual de Saúde;
XII. Índice Constitucional;
XIII. Gestão/Governança.
Na área da Saúde os técnicos destacaram os seguintes pontos:
- Promoção e Vigilância em Saúde: notificação, confirmação e de óbito
Dengue; Chikungunya; Zika.
Verificaram por meio das informações prestadas que houve grande aumento no
quantitativo de casos prováveis de notificação, confirmação e de óbito por dengue,
no Estado. No exercício anterior, segundo o gestor, foram contabilizados 16.966
casos prováveis, ao passo que, no exercício de 2019, esse número subiu para
79.711, representando uma evolução de 80% dos casos (questão 7).
Quanto aos casos confirmados, o quantitativo que, em 2018, era de 8.538, passou
para 60.304 casos, representando uma evolução de 85% dos casos. Os casos de
óbitos confirmados também aumentaram em 50%, passando de 17 (2018) para 43
(2019) casos.
Também foi grande o aumento no quantitativo de casos prováveis de notificação,
confirmação e de óbito por chikungunya, no Estado. Embora não tenha sido
fornecido o quantitativo, o gestor informou ter havido a evolução de 62% dos casos
prováveis (questão 8). Quanto aos casos confirmados, o quantitativo que, em 2018,
era de 543, passou para 1.845 casos, representando uma evolução de 70% dos
casos. Não houve, por sua vez, caso de óbito confirmado, sendo que, em 2018,
tinham sido confirmados 2 (dois) casos.
Do mesmo modo, aumentou o quantitativo de casos prováveis de notificação,
confirmação e de óbito por zika, no Estado. No exercício anterior, segundo
informado pelo gestor, foram contabilizados 585 casos prováveis, ao passo que, no
exercício de 2019, esse número subiu para 1.205, representando uma evolução de
57% dos casos (questão 9). Quanto aos casos confirmados, o quantitativo que, em

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

Identificador: 2C2D3-922FC-2448F

ACÓRDÃO TC 593/2020
lm/fbc

2018, era de 205, passou para 499 casos, representando uma evolução de 57% dos
casos. Não houve, por sua vez, caso de óbito confirmado, sendo que, em 2018,
tinha sido confirmado 1 (um) caso.
De acordo com as análises, os dados reforçam a necessidade de o Estado
intensificar a capacitação, a orientação e a unificação de ações de combate às
doenças - dengue, chikungunya e zika.
Melhora Observada: não houve casos autóctones de malária (questão 14),
representando redução em relação ao exercício de 2018, quando foram apontados
148 casos.
- Saúde Materna e Infantil: fora identificada melhoria. O Estado informou que houve
redução no número de óbitos maternos em relação ao exercício anterior (questão
22), apontando que, no exercício de 2019, houve 26 (vinte e seis) casos, ao passo
que, no exercício de 2018, houve 31 (trinta e um) casos (questão 22.1).
- Assistência Ambulatorial e Hospitalar - descarte dos resíduos hospitalares:
em 2019, o Estado dispunha de gestão de descarte dos resíduos hospitalares
(questão 29), assim como também havia a gestão no exercício de 2017. Ocorre que,
em 2018, não havia. Considerando ser de extrema importância que o descarte seja
feito de forma correta, pelo perigo que os resíduos hospitalares podem representar,
não somente para o meio ambiente, quanto também aos seres vivos, acompanho a
sugestão técnica para atentar ao gestor para que a gestão não sofra mais
interrupções, passando a existir de forma constante no Estado.
- Transplante de Órgãos: fora identificada melhoria. Os dados evidenciaram que
houve aumento das doações em relação ao exercício anterior, no percentual de 12%
(questão 34.2).

Considerando que no exercício anterior não houve qualquer

aumento e que a alteração positiva do quadro redunda, inclusive, na modificação da
pontuação conferida ao quesito pelos cálculos do IEGE, registra-se a boa prática da
administração pública.
- Gestão/Governança:
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O Estado informou que não disponibiliza, em local acessível ao público nas unidades
da rede própria estadual de assistência em saúde, escala atualizada de serviço
incluindo nome e horário da entrada e saída dos profissionais de saúde (questão
48). Nos exercícios anteriores (2017 e 2018), a escala era disponibilizada. Cumpre
salientar que a divulgação correta das escalas de atendimentos possibilita maior
eficiência do serviço de saúde pública ao possibilitar que seja garantido aos usuários
atendimento adequado, de qualidade e no tempo certo.
Restou levantado também que não existe controle de tempo de atendimento aos
pacientes, horário de entrada e horário de início do atendimento médico, nas
unidades da rede própria estadual de assistência em saúde (questão 49). Tal
constatação já tinha sido apontada no relatório do IEGE 2018.
A esse respeito os auditores registraram que a implementação de controle visa não
só proporcionar um atendimento rápido e de qualidade, como fornecer ao gestor
uma informação importante na gestão do controle de espera, minimizando o
desconforto do paciente, já que, sem este dado, seria impossível mensurar se há
necessidade de diminuir ou aumentar o número de atendentes, tomar decisões
quanto à adequação do tempo de atendimento e demais aspectos ligados ao
funcionamento nas unidades de assistência em saúde.
II.3.1.5 – Dimensão i-Segp – índice de Segurança Pública
O i-Segp visa permitir o conhecimento mais amplo da qualidade das ações do
Estado na gestão da Segurança Pública, ações essas voltadas à prestação dos
serviços e à preservação da vida das pessoas, a exemplos da prevenção social da
criminalidade e da política pública de acompanhamento de jovens infratores.
Em relação a essa dimensão, a pontuação alcançada foi a nota B+ (Muito Efetiva) e
a temática SEGURANÇA PÚBLICA abordou as seguintes matérias:
I. Políticas de Segurança Pública;
II. Sistema Prisional;
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III. Sistema Socioeducativo;
IV. Sistema de Informação de Segurança Pública;
V. Controle Social;
VI. Guarda Municipal;
VII. Defesa Civil;
VIII. Institucional;
IX. Governança.
Aos moldes das políticas públicas analisadas nos itens anteriores, seguem os
Pontos de atenção destacados pela equipe de Fiscalização:
- Políticas de Segurança Pública:
Foi verificado que, apesar de o Estado afirmar que possui política pública específica
voltada ao acompanhamento de medidas socioeducativas a adolescentes
infratores, não existe avaliação da eficácia desta política (questão 2.1), O mesmo
foi evidenciado quanto a política pública voltada à inclusão social de egressos do
Sistema Prisional.
Destaca-se que a avaliação e acompanhamento das políticas públicas são etapas
essenciais para seu aperfeiçoamento e aprimoramento da alocação de recursos e a
qualidade do gasto público, visando melhorar a prestação de serviços à sociedade.
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- Sistema Prisional:
População prisional: os auditores registraram que a análise ficou prejudicada pois
o gestor não informou todos os dados solicitados na questão 7.1 que trata do
perfil da população prisional, tal qual ocorrido nos relatórios do IEGE de exercício
anteriores (2017 e 2018).
Treinamento profissional e/ou formação de presos: nesse quesito, quando
comparado ao exercício anterior, o número de presos recebendo formação e/ou
treinamento

profissional

reduziu

substancialmente.

Segundo

informações

prestadas pelo gestor, em 2018 eram 1.690 presos. Em 2019, o quantitativo baixou
significativamente para 385 presos (Questão 10.3).
A equipe reforçou que a profissionalização precisa estar inserida, formal e
eficientemente, no interior dos estabelecimentos prisionais, dando uma perspectiva
ao recluso de que, ao cumprir sua pena, poderá exercer uma atividade laboral
digna na sociedade. Nesse sentido é imperioso que se dê atenção às razões que
levaram à queda no número de presos recebendo formação e/ou treinamento
profissional.
- Sistema Socioeducativo:
Superlotação e/ou ociosidade: o Estado não calcula a superlotação e/ou
ociosidade de vagas para cumprimento de medidas socioeducativas privativas de
liberdade, tanto masculinas, quanto femininas nem a adequação do local de oferta
com o local da demanda (questão 16). Nos relatórios dos exercícios anteriores (2017
e 2018) o gestor informou que calculava esses indicadores. Ressalta-se que as
informações calculadas e compiladas permitem uma projeção de ações e políticas
públicas voltadas para o aprimoramento do atendimento socioeducativo.
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- Sistema de Informação de Segurança Pública - sistema automatizado de
Identificação Civil: o Estado permanece não possuindo (questão 18) como
informado também nos exercícios anteriores (2017 e 2018).
- Defesa Civil: nos termos da análise técnica, o Estado utiliza registro eletrônico
para cadastramento de ocorrências de Defesa Civil. No entanto, esse registro não
está integrado ao S2ID - Sistema Integrado de Informações sobre Desastres da
União (questão 23.1). Saliente-se que, no exercício anterior, segundo informações
prestadas à época, o registro eletrônico estava integrado ao Sistema Integrado de
Informações sobre Desastres - S2ID.

Incêndio e pânico em edificações: diferente do que foi informado nos exercícios
2017 e 2018, em 2019 o Estado não realizou levantamento de riscos de incêndio e
pânico em edificações

- Governança:
Registro de Crimes contra a Pessoa e Crimes contra o Patrimônio: o Estado
registra o número de crimes violentos ocorridos em seu território24. No entanto, no
que se referem aos crimes contra o patrimônio, nas modalidades roubo, à mão
armada e sequestro não informa o quantitativo apurado, no exercício de 2019
(questão 29.2).
Violência doméstica, homofobia e Violência contra crianças e adolescentes:
em 2019, o quantitativo de ocorrências registradas relativas à violência doméstica foi
de 11.707. O número de ocorrências vem aumentando, ano a ano. Em 2017 foram
registrados 9.711 casos e, em 2018, 10.238 casos. As ocorrências relativas à
homofobia também tiveram um expressivo aumento de 6 para 16 (166%) entre os
exercícios de 2018 e 2019. Entre 2017 e 2018 houve uma redução de 50% nesse
indicador (12 para 6 casos). As ocorrências de racismo foram 28, bem acima das 13
ocorrências registradas em 2017. Os dados reforçam a necessidade de o Estado
24

Contra a Pessoa (homicídios, estupros, lesão corporal grave e tortura) e Contra o Patrimônio (roubo, roubo à mão armada
com arma de fogo, roubo à mão armada com arma branca, sequestro e extorsão).
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intensificar a capacitação, a orientação e a unificação de ações de combate à
violência doméstica e a homofobia (questão 30).
Violência contra crianças e adolescentes: em 2019, o quantitativo de ocorrências
registradas relativas à violência contra crianças e adolescentes foi de 2.221. O
número de ocorrências aumentou consideravelmente, considerando que, em 2017,
houve 130 casos e, em 2018, 210 casos. Diante desse contexto, é imperioso que se
dê atenção às razões pelas quais estão aumentando as ocorrências para que as
medidas cabíveis possam ser adotadas.
II.3.1. 6 – Dimensão I-Amb - índice de Meio Ambiente
O I-Amb avalia aspectos da qualidade das ações na gestão do Meio Ambiente
Estadual, quanto à prestação dos serviços e a consequente melhoria da qualidade
de vida das pessoas, especialmente aquelas relacionadas à agua, ao solo, ao ar, à
biodiversidade, entre outras. A nota alcançada foi B (Efetiva). A temática MEIO
AMBIENTE abordou as seguintes matérias:
I. Água;
II. Solo;
III. Ar;
IV. Biodiversidade;
V. Saneamento e Resíduos;
VI. Mudanças Climáticas;
VII. Educação Ambiental;
VIII. Institucional;
IX. Governança.
Na área da Meio Ambiente os auditores destacaram os seguintes pontos:
- Água: o Estado informou que adota e publica indicador de quantidade das águas e
que houve melhoria deste indicador em relação ao exercício anterior ao ano avaliado
(questão 4.2). O indicador apontado foi (questão 4.1): vazões mínimas, a exemplo
da vazão de permanência Q90.
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Fornecimento de água tratada: o Estado informou que abrange o percentual de ≥
50% e < 80% da população do Estado (questão 5), com exceção da população
atendida pelo serviço de distribuição de água tratada prestado pelos municípios
(SAAE). No entanto, com relação aos exercícios de 2017 e 2018, houve uma
diminuição desse percentual, que era de ≥ 80% e ≤ 100%.
- Solo: o Estado informou não adotar e publicar indicador para a qualidade do solo
(questão 11), assim como também acontecia em 2018. Cumpre relembrar que
acompanhar esses indicadores (químicos, físicos e biológicos) é fundamental para
uma produção otimizada na agricultura e evitar problemas no plantio, bem como
para uma gestão sustentável e racional de forma que o solo continue útil e fértil para
futuras gerações.
- Ar: diferente do que ocorreu nos exercícios anteriores (2017 e 2018), o Estado
informou não possuir programa e/ou ação de inspeção veicular e plano de controle
de poluição veicular (questão 16). O mesmo ficou verificado sobre a existência de
programa e/ou ação de inspeção sobre as emissões poluentes das indústrias
(questão 17), sendo que, nos exercícios de 2017 e 2018, a resposta ao mesmo
quesito tinha sido positiva.
Nos exercícios anteriores, apontou-se que o Estado possuía o “Plano Estratégico de
Qualidade do Ar (PEQAr), sendo o monitoramento realizado pela Rede Automática
de Monitoramento da Qualidade do Ar da Região da Grande Vitória (RAMQAR) e
pela Rede Manual de Monitoramento da Poeira Sedimentável. Além disso, o IEMA,
por meio de condicionantes do licenciamento ambiental, exige que as empresas com
fontes fixas realizem o monitoramento contínuo das emissões atmosféricas” (sic).
- Biodiversidade: o Estado informou não controlar as propriedades rurais
sustentáveis por meio de indicador (questão 21).
- Saneamento e Resíduos: diferente do que ocorreu no exercício anteriores (2017
e 2018), o Estado informou possuir Plano Estadual de Saneamento Básico
(questão 30). O Estado possui programa e/ou ação para promover redução da
geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso (questão
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35) e declara que não houve melhoria da situação em relação ao exercício anterior
ao ano avaliado (questão 35.1).
- Institucional: informou que não possui equipe multidisciplinar para análise dos
processos de regularização ambiental (questão 42), mas, em 2017 e 2018,
respondeu positivamente ao questionamento. Entende-se que a adoção do enfoque
interdisciplinar, mobilizando em diferentes graus de intensidade, técnicos de
diferentes áreas do saber, propicia a utilização de procedimentos mais adequados
para a análise dos processos de licenciamento ambiental.
II.3.1.7 – Dimensão i-Des - índice de Desenvolvimento Econômico
O i-Des o apresenta indicadores com métricas definidas para facilitar o
entendimento das ações que dizem respeito à gestão do desenvolvimento
econômico estadual, ressaltando aspectos quanto às ações que melhorem a
qualidade de vida dos cidadãos, tais como, o fomento do Estado às atividades
produtivas, à contribuição de cada setor no resultado da economia, ao
desenvolvimento regional, em cujo âmbito evidencia-se o conjunto de ativos
econômicos de cada região, sua capacidade única de inovar, própria da cultura local
dos empresários e trabalhadores, com suas oportunidades nos mercados globais 25.
À luz da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”26 da Organização das
Nações Unidas – ONU, essa dimensão estimula o alcance do objetivo contido no
documento “Transformando Nosso Mundo”.
Essa foi a dimensão com maior pontuação no IEGE, alcançando a nota A (Alta
Efetividade). A temática DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO abordou as seguintes
matérias:
I. Desenvolvimento Econômico;
II. Desenvolvimento Econômico Regionalizado;
III. Parcerias Estratégicas;

25
26

http://cidades.tce.es.gov.br/estado/2018/iege
Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/ acesso em: 19/03/2020.
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IV. Trabalho e Renda;
V. Turismo;
VI. Inovação;
VII. Pesquisa e Desenvolvimento (P&D);
VIII. Atração de Investimentos Privados;
IX. Economia Criativa;
X. Economia Solidária;
XI. Arranjos Produtivos Locais (APL);
XII. Tratamento diferenciado e favorecido às EPPs, MEs e MEI;
XIII. Empreendedorismo;
XIV. Institucional.
Pontos de atenção relacionados pela equipe de Levantamento:
- Inovação: o gestor afirmou que estimula a inovação como forma de abertura de
novas perspectivas econômicas (questão 17), entretanto, não há indicadores para
avaliar o impacto desta política, com base em evolução do emprego, registro de
patentes ou inclusão de novos produtos no mercado (questão 17.1)
- Economia Solidária:

o Estado realiza compras públicas diretamente da

agricultura familiar em um percentual abaixo de 30%, assim como nos exercícios
2017 e 2018 (questão 29.1)
-

Tratamento diferenciado e favorecido às EPPs, MEs e MEI:

dois pontos

merecem destaque positivo: i) o Estado declarou que elaborou e divulgou Plano
Anual de Compras (questão 33) e informou que além de dispor de política de apoio
aos pequenos negócios (MEI, ME e EPP), há também indicadores para avaliação do
impacto desta política (questão 37.1); ii) do total geral de aquisições, o percentual
de participação dos pequenos negócios (MEI, ME, EPP) foi de 76%, um aumento
substancial comparada aos exercícios de 2018 e 2017 que apresentaram,
respectivamente, a participação de 30% e 20%.
- Empreendedorismo: permanece não dispondo de política de capacitação dos
empreendedores locais, inclusive micro e pequenos empresários, para desenvolver
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competências necessárias à participação no processo de compras públicas.
(questão 42). Não dispõe também de mecanismos on line para fornecimento de
licenças e autorizações a empreendedores e empresas na área ambiental. Nos dois
levantamentos anteriores (exercícios 2018 e 2017) foi informado que possuíam esse
sistema (questão 44.1).
III – CONCLUSÃO:
É sabido que os debates em torno da construção da paz, do combate à fome e à
miséria extrema e em favor de um modelo de crescimento econômico continuado,
mas que preserve o planeta, sempre estiveram presentes na ONU e fazem parte da
agenda de trabalho das Entidades de Fiscalização Superiores (EFS) de todo o
mundo. A partir do estabelecimento desses Objetivos, esses problemas passam a
ser enfrentados globalmente, mas por meio de políticas locais que abrangem as
dimensões econômica, social e ambiental.
Os desafios colocados dizem respeito a toda a sociedade e cabe às instituições
governamentais criar as condições para o alcance dos objetivos e metas, por meio
de políticas públicas efetivas.
O papel das EFS nesse processo foi definido em reuniões da Organização
Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), em discussões na
Organização das Nações Unidas (ONU) e da Olacefs, entidade que representa as
EFS latino-americanas e do Caribe. Em resumo, tem-se que cabe às EFS avaliar os
sistemas de monitoramento, incluindo, a preparação dos governos para a
implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), realizar
auditorias de desempenho em programas e políticas que contribuam para o
alcance dos objetivos, ser modelo de transparência e accountability, bem como
avaliar e dar suporte à implementação do ODS 16, que trata da Paz e da Justiça e
instituições eficazes27.

27

Disponível em: O TCU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Objetivos para transformar o mundo.
file:///C:/Users/t203768/Downloads/folder_ODS_web_final%20(1).pdf
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No XXIII Congresso da Intosai, ocorrido em setembro de 2019, foi aprovada a
Declaração de Moscou28, que descreveu dez princípios básicos que deverão nortear
a auditoria pública, entre eles: promover uma prestação de contas mais eficiente,
transparente

e

informativa

do

governo

sobre

seus

resultados;

preparar

recomendações para o governo sobre questões estratégicas relevantes da
administração pública; empregar análise de dados em auditorias; gerenciar riscos
sistêmicos na administração pública; estabelecer uma colaboração eficiente com
os auditados; e ampliar a cooperação com a academia e a sociedade29.
Consoante delineado de maneira muito acertada pelo NOPP, o Tribunal de Contas
possui papel de fundamental importância em zelar pelo bom uso dos recursos
públicos. Na contemporaneidade, não basta que os recursos sejam usados com
eficácia e dentro da lei. Mas vale lembrar que o bem-estar social está diretamente
relacionado com a capacidade do Poder Público de executar e de controlar políticas
públicas eficientes e efetivas.
Assim, considerando como já exposto, que o IEGE busca, por meio de uma
autoavaliação da administração pública estadual, medir a ação do Estado em sete
dimensões de políticas públicas.
Considerando que o primoroso trabalho realizado pela equipe de Levantamento na
presente Fiscalização do IEGE resultou um diagnóstico avaliativo da gestão estadual
durante ano de 2019.
Considerando que a aferição de resultados possibilita correção de rumos a partir
de, por exemplo, redução da pobreza e das desigualdades regionais; aumento da
empregabilidade; desenvolvimento e diversificação da economia; estímulo à
28

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/Declara%C3%A7%C3%A3o-de-Moscou-traduzido.pdf acesso em 24
de março de 2020.
29

“As substanciais mudanças na auditoria (fiscalização) pública e nas políticas públicas ao redor do mundo
criaram um novo ambiente e novas expectativas sobre o trabalho das EFSs. Estas recentes mudanças no
ambiente das EFS incluem: (a) a adoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030) e
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável por todos os estados-membros das Nações Unidas; (b) a
revolução digital; (c) a adoção da Estrutura de Pronunciamentos Profissionais da INTOSAI (IFPP), e (d)
expectativas e obrigações advindas da INTOSAIP 12 (NBASP 12): Valor e Benefícios dos Tribunais de Contas
– fazendo a diferença na vida dos cidadãos. As circunstâncias atuais demandam um trabalho de auditoria
(fiscalização) de qualidade, novas abordagens de auditoria (fiscalização) e requerem que as EFS reavaliem seu
papel no processo de accountability governamental” – Trecho da Declaração de Moscou.
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inovação; oportunidade de vida com mais saúde, mais educação e segurança;
utilização sustentável dos recursos ambientais; promoção do correto planejamento
estadual e gestão fiscal eficiente.
Considerando e, corroborando com equipe de Levantamento no sentido de que, o
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo tem como principal Perspectiva,
definida em seu Plano Estratégico 2016-2020, criar valor para a sociedade
contribuindo para a melhoria da governança pública e que para isso é
fundamental um controle externo que vá além do controle formal dos gastos e que
agregue a avaliação da qualidade e o impacto produzido na realidade existente, ou
seja, contribuir para a melhoria da qualidade do gasto público e para geração de
resultados e impactos positivos das políticas públicas aumentando o bem-estar da
sociedade.
CONCLUO, acolhendo os argumentos e elementos apresentados nas peças
técnicas, que foram encampados pelo douto parquet de Contas e VOTO no sentido
de que o Plenário aprove a seguinte minuta de ACORDÃO que submeto à
consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 AUTORIZAR a utilização dos resultados desse Levantamento na composição da
matriz de risco prevista no Manual de Auditoria de Conformidade (Resolução TC
287/2015) e no Plano Anual de Controle Externo - PACE;
1.2 AUTORIZAR a utilização do resultado desse Levantamento para possa subsidiar
a análise das Contas do Governador do exercício de 2019.
1.3 TORNAR PÚBLICO a divulgação dos resultados desse Levantamento, o
Relatório de Levantamento nº 1/2020-1, da Instrução Técnica Conclusiva
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01169/2020-3 e o Acórdão que vier a ser proferido com seus fundamentos legais,
por meio de link permanente no sítio eletrônico do TCEES, classificando todas as
demais peças deste processo como sigilosas, com base no art. 25 30 da Lei
n°12.527/2011 c/c art. 4º31, parágrafo único, da Res. TC 279/2014.
1.4 CIENTIFICAR, por meio de ofício circular, o Executivo Estadual de que o teor
desse relatório e dos índices de efetividade da gestão estadual (IEGE) apurados
nesse levantamento estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico do TCEES.
1.5 ARQUIVAR os presentes autos, após vista do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 330, I c/c art. 303 e art. 38, inciso II do
RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 23/07/2020 - 13ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (presidente), Rodrigo
Coelho do Carmo (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha.

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

30 Art. 25. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção.

(Regulamento)

§ 1º O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma
do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei.
§ 2º O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo.
§ 3º Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e
divulgação não autorizados.
31 Art. 4º O processo que documenta a realização de levantamento poderá, a critério do TCEES, ser considerado, no todo ou em parte, sigiloso.
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CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA

Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANÁSTÁCIO DA SILVA
Procurador-geral

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das Sessões
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