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Vitória (ES), Segunda-feira, 21 de Dezembro de 2015.
Objeto:. Prestação de serviços 
de locação com manutenção 
e assistência técnica de 
equipamentos de reprografia, 
incluindo o fornecimento de 
material de consumo, exceto papel, 
além de software de monitoramento 
e gestão de impressão e cópias.

Valor Total Mensal Estimado: 
R$ 7.720,00 (sete mil, setecentos 
e vinte reais).

Prazo/Vigência: Terá início no dia 
04/01/2016, com vigência de 24 
(vinte e quatro) meses.

Dotação Orçamentária: Atividade 
nº 10161010312207402160, 
Elemento de Despesa nº 33.90.39, 
do orçamento da PGE para o 
exercício de 2016.

Vitória, 18 de dezembro de 2015.

RODRIGO RABELLO VIEIRA
Procurador Geral do Estado

Protocolo 204516

Secretaria de Estado de 
Controle e Transparência  

 -  SECONT -

PORTARIA Nº 013 - R, DE 14 
DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre a publicação do 
Manual de Atuação da Ouvidoria-
Geral do Estado e dá outras 
providências.

O Secretário de Estado de 
Controle e Transparência, no 
uso das atribuições e prerrogativas 
dispostas no art. 9º, inciso I, 
alínea “k” que lhe confere a Lei 
Complementar nº. 295, de 15-07-
2004 e suas alterações posteriores, 
e

Considerando a necessidade de 
regulamentar os procedimentos 
e dar transparência à forma de 
atuação da Ouvidoria-Geral do 
Estado - OGE,

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar pública a existência 
de Manual de Atuação da 
Ouvidoria-Geral do Estado, 
cujo conteúdo define a forma de 
atuação da OGE, em observância 
às competências e prerrogativas 
contidas nos Decretos nº 2.289-R, 
de 1º de julho de 2009 e nº 2.969 
- R, de 02 de março de 2012 e nº 
3.012 - R, de 18 de maio de 2012.

Art. 2º. O Manual de Atuação da 
Ouvidoria-Geral do Estado ficará 
disponível no site www.ouvidoria.
es.gov.br, abrangendo o Regimento 
Interno e o Fluxo de Processo da 
OGE.

Art. 3º. O arquivo disponível 
para consulta dos cidadãos e dos 
membros da Rede de Ouvidoria do 
Poder Executivo Estadual conterá 
controle de versão, com número 
identificador e data de atualização.

Parágrafo Único: O controle de 

versão conterá, também, um breve 
resumo das alterações realizadas 
em relação à versão anterior, 
facilitando a identificação e 
acompanhamento, pelos cidadãos, 
das mudanças ocorridas.

Art. 4º. Nos casos de alteração 
de quaisquer dispositivos e a 
consequente mudança de versão 
do Manual publicado, os membros 
da Rede de Ouvidoria, composta 
pelos Ouvidores Setoriais e 
representantes designados pelos 
órgãos ou entidades do Poder 
Executivo Estadual, deverão ser 
cientificados previamente através 
dos canais de comunicação 
utilizados pela OGE.

Art. 5º. Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições 
em contrário.  

Vitória, 14 de dezembro de 2015.

MARCELO ZENKNER
Secretário de Estado de Controle e 

Transparência
Protocolo 204354

PORTARIA Nº 194-S, DE 18 DE 
DEZEMBRO DE 2015.

O Secretário de Estado de 
Controle e Transparência, no 
uso de suas atribuições legais, 
dispostas na Lei Complementar nº. 
295, de 15 de julho de 2004 e suas 
alterações posteriores,

RESOLVE:

DESIGNAR, na forma do artigo 52, 
da Lei Complementar nº 46/94, o 
servidor FABIANO DA ROCHA 
LOUZADA para substituir o Auditor 
do Estado, Fabricio Massariol, 
na Função Gratificada (FG) de 
Coordenador da Coordenação 
de Transparência - CTRA, da 
Secretaria de Estado de Controle 
e Transparência, no período 
compreendido entre 22/01/2016 a 
05/02/2016, por motivo de férias 
do titular do cargo.

MARCELO ZENKNER
Secretário de Estado de Controle e 

Transparência
Protocolo 204383

PORTARIA SECONT Nº 014-R, 
de 18 de dezembro de 2015.

Dispõe sobre procedimentos para 
elaboração do Plano Anual de 
Auditoria da Secretaria de Estado 
de Controle e Transparência.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE 
CONTROLE E TRANSPARÊNCIA, 
no uso das atribuições e 
prerrogativas dispostas no art. 
9º, inciso I, alínea “c” da Lei 
Complementar nº 295, de 15 de 
julho de 2004 e suas alterações 
posteriores; e

CONSIDERANDO a necessidade 
de editar normas referenciais 
para realização de Auditorias 
da Secretaria de Controle e 
Transparência;

CONSIDERANDO a necessidade 
de que os trabalhos de auditoria 
sejam realizados com segurança, 
qualidade e consistência;

RESOLVE:

Art. 1º.  Fica aprovada a 
Metodologia de Elaboração do 
Plano Anual de Auditoria - PAA - da 
Secretaria de Estado de Controle e 
Transparência - SECONT

Art. 2º.  Para os efeitos desta 
Portaria ficam estabelecidos os 
seguintes conceitos:
I. Materialidade - 
é o montante de recursos 
orçamentários ou financeiros 
alocados por uma gestão, em um 
específico ponto de controle objeto 
dos exames empregados pelos 
Auditores do Estado;
II. Relevância - é a 
importância relativa ou o papel 
desempenhado em um dado 
contexto por uma determinada 
questão, situação ou unidade 
organizacional;
III. Criticidade - é o quadro 
de situações críticas efetivas 
ou potenciais identificadas 
em uma determinada unidade 
organizacional ou programa de 
governo, ou seja, é a composição 
dos elementos referenciais de 
vulnerabilidade, das fraquezas, 
dos pontos de controle com riscos 
operacionais latentes, bem como 
a condição imprópria, por não 
conformidade às normas internas, 
por ineficácia ou por ineficiência, de 
uma situação de gestão;
IV. HA - representa a hora de 
auditoria realizada pelo Auditor do 
Estado;
V. THA - é o número que 
indica o quantitativo total de 
horas de auditoria disponíveis, 
apurado com base na quantidade 
de Auditores do Estado alocados 
para esta atividade na SECONT, 
ressaltando-se que, para efeito do 
PAA, será considerado o total de 
horas diárias líquidas por auditor 
no cumprimento de Ordem de 
Serviço de Auditoria, que inclui as 
etapas de planejamento, execução 
e elaboração dos relatórios (a 
apuração do THA deve ser realizada 
excluindo-se as horas consumidas 
com capacitação, férias, abonos, 
licenças médicas e outras formas 
regulares de afastamento do 
Auditor do Estado).

Art. 3º. O PAA para o exercício 
subsequente será elaborado no 
período de outubro a dezembro 
do exercício corrente, baseado na 
análise de riscos que, para esta 
metodologia, será construída a 
partir dos seguintes critérios: 
materialidade, relevância e 
criticidade.
§ 1º A classificação de risco das 
Unidades deverá ser realizada 
segundo critérios estabelecidos na 
forma do Anexo I.
§ 2º Cada Subsecretaria será 
responsável pela elaboração de seu 
Plano Anual de Auditoria Setorial 
e o submeterá à aprovação do 
Secretário de Estado de Controle 
e Transparência até o último dia 

útil do mês de outubro do exercício 
anterior ao de sua execução, 
cabendo à Coordenação de 
Planejamento - ASSPLA - consolidar 
os planos setoriais aprovados para 
elaboração do PAA.
§ 3º.  A estimativa de HA será 
realizada por cada uma das 
Subsecretarias da SECONT, em 
conformidade com as diretrizes e 
demais instruções pertinentes.
§ 4º.  O PAA deverá ser publicado 
no Diário Oficial do Estado até 
o último dia útil do ano de sua 
elaboração.

Art. 4º Para a elaboração do 
Plano Anual de Auditoria - PAA, 
a Secretaria de Controle e 
Transparência deverá considerar 
os programas governamentais, a 
avaliação de risco dos Sistemas 
relacionados aos órgãos e entidades 
e as prioridades definidas no 
Planejamento Estratégico.

Art. 5º Os riscos da entidade 
devem ser avaliados em uma escala 
de 1 (um) a 5 (cinco) pontos, onde 
1 representa o menor risco possível 
para um dado fator e 5 o maior 
risco possível.

Art. 6º Para cada um dos 
fatores considerados deverá ser 
previamente definido um peso 
de acordo com o seu impacto nos 
resultados estratégicos esperados 
pelo Órgão Central do Controle 
Interno, de forma que a somatória 
total totalize 100 (cem) pontos;

Art. 7º Para efeito de consolidação 
da alocação dos recursos totais 
disponíveis levantados em todas 
as Subsecretarias, as entidades 
serão classificadas em três níveis 
de risco:
I - Nível A, as entidades com menor 
risco (50% das entidades);
II - Nível B, as entidades com risco 
médio (30 % das entidades);
III - Nível C, as entidades com risco 
alto (20% das entidades).

§ 1º. Após enquadramento, 50% do 
tempo disponível serão dedicados 
às entidades classificadas com risco 
C, 30% às entidades com risco B, 
sendo reservados 20% do tempo 
disponível para atendimento a 
auditorias não planejadas especiais 
e demandas extraordinárias da 
Governadoria e órgãos de controle.

§ 2º. As entidades classificadas 
com Risco A somente serão 
objeto de auditoria quando existir 
THA disponível após a realização 
das auditorias nas entidades 
classificadas com Riscos C e B, ou 
quando não houver demanda para 
auditorias especiais ou solicitações 
extraordinárias.

Art. 8º Após definidas quais 
entidades serão auditadas no PAA, 
o THA anual deverá ser distribuído 
entre as entidades selecionadas, 
observando a prioridade nos 
seguintes temas:
1. Auditorias em 
atendimento a Órgãos de Controle, 
especialmente às necessárias para 
emissão do Parecer Conclusivo 
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sobre as Contas Anuais;
2. Convênios;
3. Licitações e Contratos;
4. Follow Up;
5. Auditorias Operacionais 
em Programas prioritários do 
Governo Estadual;
6. Demais Assuntos.
Parágrafo Único. A distribuição 
do THA anual disponível para 
as auditorias de obras públicas 
e de tecnologia da informação, 
deverá observar as prioridades 
relacionadas aos respectivos 
temas.

Art. 9º.  Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.

Vitória, 18 de dezembro de 2015.

Marcelo Zenkner
Secretário de Estado de Controle e 

Transparência

ANEXO I
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

CRITÉRIO NÍVEL RISCO
1. Materialidade: volume de 
recursos destinados a entidade
<= 15 milhões 1
> 15 milhões e 
<= 40 milhões 

2

> 40 milhões e 
<= 100 milhões 

3

> 100 milhões e 
<= 250 milhões 

4

> 250 milhões 5
2. Investimentos: volume 
de recursos destinados a 
investimentos*
<= 1,5 milhões 1
> 1,5 milhões e 
<= 4 milhões

2

> 4 milhões e <= 
10 milhões 

3

> 10 milhões e 
<= 25 milhões 

4

> 25 milhões 5
3. Fonte dos recursos: Proporção 
dos recursos provenientes de 
outras fontes (que não recursos 
do tesouro - 00) em relação ao 
total de recursos
<= 5% 1
> 5 e <= 10% 2
> 10 e <= 20% 3
> 20 e <= 30% 4
> 30% 5
4. Exposição Pública: Grau 
de exposição a perdas ou a 
polêmicas relacionado ao nível de 
visibilidade e/ou interesse público 
em conjunto com a exposição 
financeira

Sem risco de 
exposição, com 
baixa visibilidade 
e sem risco 
financeiro 

1

Algum interesse 
público, baixa 
visibilidade 
e baixo risco 
financeiro  

2

Alto interesse 
público, média 
visibilidade e 
algum risco 
financeiro 

3

Alto interesse 
público, alta 
visibilidade e 
significante risco 
financeiro 

4

Alto interesse 
público, alta 
visibilidade, alto 
risco financeiro

5

5. Ambiente de controle
As recomendações 
são 
implementadas, a 
gestão demonstra 
experiência e 
responsabilidade 
e os controles 
existem e são 
praticados

1

A maioria das 
recomendações 
são 
implementadas, a 
gestão demonstra 
experiência e há 
bons controles 
administrativos

2

Algumas 
recomendações 
são 
implementadas e 
há bons controles 
administrativos 

3

As recomendações 
são 
implementadas 
apenas quando há 
pressão externa e 
os controles são 
frágeis

4

As recomendações 
não são 
implementadas, 
os controles 
são inexistentes 
ou frágeis e 
sistematicamente 
não observados

5

  
6. Mudanças organizacionais: 
uma medida de como o alcance 
dos objetivos podem ser afetados 
por mudanças na operação, 
organização, contabilidade, 
recursos humanos ou fonte de 
autoridade
Entidade ou 
programa não 
sofreu alteração 
nos últimos dois 
anos

1

Poucas e 
inexpressivas 
mudanças nos 
últimos dois anos

2

Uma ou mais 
mudanças 
significativas nos 
últimos dois anos

3

Uma ou mais 
mudanças 
importantes no 
último ano

4

Alteração ampla 
na estrutura 
operacional, de 
pessoal, financeira 
e de autoridade

5

7. Complexidade das operações: 
número de servidores; grau 
e variedade da especialização 
dos profissionais; distribuição 
geográfica; recursos tecnológicos; 
variedade dos serviços prestados
7.1 Número 
de Pessoas 
(empregados e 
contratados)

 

<= 500 0,2
> 500 e <= 2.000 0,4
> 2.000 e <= 
5.000 

0,6

> 5.000 e <= 
10.000 

0,8

> 10.000 1,0
7.2 Profissionais 
especializados

 

Sem pessoal 
especializado, 
operações simples 

0,4

Alguma 
especialização a 
nível técnico, sem 
variedade 

0,8

Diferentes 
especializações 
a nível técnico, 
operações 
de média 
complexidade 

1,2

Profissionais 
especializados 
de nível superior, 
operações 
complexas 

1,6

Profissionais 
de diversas 
especializações, 
operações 
altamente 
complexas

2,0

7.3 Localização 
geográfica

 

Sede única, todos 
os profissionais na 
sede 

0,2

Sede única, 
parte do pessoal 
trabalha em 
campo 

0,4

Até cinco unidades 
descentralizadas 

0,6

Até 30 unidades 
descentralizadas, 
a maioria no 
interior 

0,8

Mais de 30 
unidades 
descentralizadas

1,0

7.4 Tecnologia e 
Serviços

 

Tecnologia 
simples, 
informatizada, 
serviço único e 
padronizável 

0,2

Tecnologia 
simples, não 
informatizada, 
serviço único 

0,4

Tecnologia 
de média 
complexidade, 
poucos serviços 

0,6

Requisitos 
tecnológicos 
avançados, 
serviços 
diversificados  

0,8

Alta tecnologia, 
serviços 
complexos e 
diversificados 

1,0

8. Data da última auditoria: 
Período de tempo transcorrido 
desde a última auditoria na 
unidade
< 6 meses  1
Entre 6 meses e 
1 ano 

2

Entre 1 e 2 anos 3
Entre 2 e 3 anos 4
Mais que 3 anos 5

 *Valores representados em R$
Protocolo 204418

Horários de visitação:
De terça a sábado: 10h às 17h. Domingo: 10h às 16h (visitas agendadas).
Escolas e grupos: de terça a domingo (previamente agendadas).
Agendamento: de segunda a sexta, das 8h às 18h,
pelo tel.: (27) 3636-1032 ou
pelo e-mail: agendamento@seg.es.gov.br

Endereço:
Praça João Clímaco, s/n 
Cidade Alta - Centro
Vitória - Espírito Santo

w w w.palacioanchieta.es.gov.br

Visitar o Palácio Anchieta é fazer uma
                                      viagem pela história do Espírito Santo.
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