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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Deliberação 

 

Em observância ao Termo de Adesão para integrar a Rede Nacional de 

Indicadores Públicos – REDE INDICON, nos termos do Acordo de Cooperação 

Técnica nº 01/2016, firmado em 18 de abril de 2016, pelo Instituto Rui Barbosa 

e Tribunais de Contas. O referido Acordo de Cooperação Técnica tinha como 

principal objetivo a implantação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal 

(IEGM); composto por dados governamentais, dados de sistemas de auditoria 

e informações levantadas junto aos municípios. Dada a repercussão positiva da 

implantação do IEGM, e 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. 

 

É importante salientar, que essa fiscalização foi autorizada no Plano Anual de 

Fiscalização de 2019, conforme a diretriz 4.1.2 

 

1.2 Visão geral do objeto 

 

O atual cenário indica a necessidade de uma gestão pública voltada para 

resultados, cuja   análise   das   necessidades   sociais   revela   forte   enfoque   

na   qualidade   da prestação dos serviços públicos. Os serviços públicos 

precisam ser continuamente   modernizados, eficientes e efetivos para 

acompanhar a evolução das necessidades sociais.   

 

É nesse contexto que o Instituto Rui Barbosa (IRB) celebrou com o Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo e o Tribunal de Contas do Estado de Minas 
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Gerais, o Acordo de Cooperação Técnica e Operacional nº 001/2016, 

objetivando a formação da Rede Nacional de Indicadores Públicos (Rede 

Indicon), com a finalidade de compartilhar instrumentos de medição do 

desempenho da gestão pública brasileira, boas práticas e o  conhecimento  

deles  advindos  na  avaliação  da  gestão  pública  brasileira,  bem como 

auxiliar  e subsidiar a ação fiscalizatória  exercida pelo controle  externo. 

 

O   principal   objetivo   da   Rede   Indicon   é   implantar   os   Índices   de 

Efetividades da Gestão Municipal (IEGM) e da Gestão Estadual (IEGE) e a 

partir da adesão dos Tribunais de Contas do Brasil ampliar o programa por todo 

o país. Dando continuidade ao cumprimento do Acordo de Cooperação Técnica 

n° 01/2016, no II Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas 

realizado pelo Instituto Rui Barbosa-IRB, estabeleceu-se o calendário nacional 

de trabalho, com ambos os índices, para o ano de 2018. 

 

Em 2017, 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). Além do 

TCEES, que se encontra em seu segundo ano de implementação, os tribunais 

que já aplicaram o IEGE são: TCDF, TCEMG, TCERN, TCECE, TCEPI e 

TCERO. 

 

Este instrumento apresenta uma nova metodologia que incorpora os seguintes 

atributos de controle externo: 

 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. 
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O índice também inclui 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.1 

 

O IEGE é um índice que tem como objetivo avaliar os meios empregados para 

se 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. O IEGE reflete as principais 

responsabilidades do Estado na repartição de competências dentro da 

Federação. Ele pode ser utilizado como mais um instrumento técnico nas 

análises das contas públicas, sem perder o foco do planejamento em relação 

às necessidades da sociedade. 

 

Em uma visão direta e sintética, o IEGE apresenta produtos finais para o pleno 

do Tribunal (Presidência, Conselheiros e Conselheiros Substitutos), para outros 

órgãos de controle externo, para as equipes de fiscalização e, principalmente, 

para que a sociedade possa exercer o controle social. 

 

O IEGE também possibilita a elaboração de relatórios objetivos em áreas 

sensíveis do planejamento público para as Cortes de Contas brasileiras, 

oferecendo elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória 

exercida pelo Controle Externo. 

 

1.3 Objetivo e questões 

 

O presente levantamento tem o objetivo de promover a aplicação do Índice de 

Efetividade da Gestão Estadual – IEGE no governo estadual, visando obter 

uma avaliação das políticas e atividades públicas do gestor estadual.  

 

Para cumprir o objetivo proposto, foram definidas as seguintes questões: 

                                                 
1
 Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-

ambiente/134-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods> Acesso em: 16 de outubro de 2018. 
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 Q1 - Os questionários do IEGE foram respondidos pelas Secretarias de 

Estado? 

 Q2 - Todas as secretarias responderam aos questionários no prazo 

estabelecido pelo TCEES? 

 

 

1.4 Metodologia utilizada e limitações 

 

O objetivo do IEGE é aferir o grau de implantação de um conjunto de 

processos e controles, por parte dos governos estaduais, em sete serviços 

públicos (ou sete dimensões temáticas): (i) educação, (ii) saúde, (iii) segurança 

pública, (iv) planejamento, (v) gestão fiscal, (vi) meio ambiente, e (vii) 

desenvolvimento econômico. 

 

Todas essas dimensões são consolidadas em um único índice por meio de um 

modelo matemático que, com foco na análise da infraestrutura e dos processos 

do ente estadual, busca avaliar a efetividade das políticas e atividades públicas 

desenvolvidas pelos gestores das secretarias afins. Na escolha das dimensões 

não se considerou, exclusivamente, a materialidade dos gastos públicos, tendo 

sido selecionadas, sobretudo, pela importância no contexto de uma gestão 

efetiva que busca a materialização dos direitos fundamentais.  

 

As sete dimensões avaliadas pelo IEGE quanto à qualidade das políticas, 

ações e gastos públicos são:  

 

 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. 
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Com base no IEGM, ao todo foram selecionados 294 quesitos de avaliação do 

IEGE: 

 

 

 

IEGM  IEGE Nº de quesitos 

i – EDUC  i – EDUC 38 

i – SAÚDE  i – SAÚDE 50 

i – PLANEJAMENTO  i – PLANEJ 40 

i – FISCAL  i – FISCAL 40 

i – AMB  i – AMB 43 

i – CIDADE  i – SEGP 37 

i – GOV TI  i – DES 46 

  Total 294 

 

 

O detalhamento das sete dimensões avaliadas pelo IEGE está apresentado no 

quadro a seguir:  

Descrição Índice Quesito Matéria 

Planejamento i-Planej 40 

I . Planejamento e Orçamento;  
I I . Plano Plurianual – PPA;  
I I I . Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;  
IV. Lei  Orçamentária Anual – LOA;  

V. Execução Orçamentária;  
VI. Participação Social;  
VII. Institucional. 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: F8959-87099-FC4C3



 
   

SecexSES – Secretaria de Controle externo de Educação e Segurança Pública  

 

 

 

Proc. TC 1301/2019 

Fl. 9 

Rubrica _____________ 

Mat. 6666666 

 
Fiscal i-Fiscal 40 

I . Metas Fiscais;  

I I . Relatório Resumido da Execução Orçamentária e de 
Gestão Fiscal;  

I I I . 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. Al ienação de Bens e Direitos.  

Educação i-Educ 38 

I . Organização Escolar;  
I I . Infraestrutura Escolar;   
I I I . Alimentação Escolar;  

IV. Transporte Escolar;  
V. Corpo Docente;  
VI. Pol íticas Educacionais;  
VII. Conselhos e Colegiados Escolares;  
VIII . Indicadores Educacionais;  

IX. Índice Constitucional/Legal;  
X. Governança.  

Saúde i-Saúde 50 

I . Promoção e Vigilância em Saúde;  
I I . Saúde Materna e Infantil;  
I I I . Atenção Primária;  
IV. Ass istência Ambulatorial e Hospitalar;  
V. Média e Al ta 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 

Segurança Pública i-Segp 37 

I . Pol íticas de Segurança Pública;  
I I . Sistema Prisional;  

I I I . Sistema Socioeducativo;  
IV. Sis tema de Informação de Segurança Pública;  
V. Controle Social;  
VI. Guarda Municipal;  
VII. Defesa Civil;  
VIII . Institucional;  
IX. Governança.  

Meio Ambiente i-Amb 43 

I . Água;  
I I . Solo;  
I I I . Ar;  
IV. Biodiversidade;  
V. Saneamento e Resíduos;  
VI. Mudanças Cl imáticas;  

VII. Educação Ambiental;  
VIII . Institucional;  
IX. Governança.  
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 Desenvolvimento 
Econômico 

i-Des 46 

I . Desenvolvimento Econômico;  

I I . Desenvolvimento Econômico Regionalizado;  
I I I . 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.  

TOTAL 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: 

 

 

Aos quesitos informativos não foram atribuídos pontos, ressaltando que os 

dados e informações de cada dimensão alimentarão banco de dados com vista 

a subsidiar tanto as ações de controle externo quanto as ações do gestor para 

melhoria da administração estadual. 

 

Para o cálculo geral do IEGE, foram atribuídos pesos de 20% às dimensões i-

EDUC, i-SAÚDE e i-SEGP; e 10% para o i-AMB, i-DES, i-PLANJ e i-FISCAL, 

considerando-se a relevância das mesmas, conforme demonstrado no gráfico a 

seguir.  
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Fonte: TCEES - Automatização dos Resultados do IEGE - Excel 

 

A apuração do IEGE 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.  

 

Nessa esteira, o levantamento foi desenvolvido conforme as etapas abaixo: 

 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. 

 

É importante destacar que a classificação, objeto deste Relatório, é baseada 

em informações declaradas pelas Secretarias que compõem o Executivo 

Estadual.  

 

1.5 Estimativa do volume de recursos fiscalizados 

 

i – EDUC 
20% 

i – SAÚDE 
20% 

i - SEGP 
20% 

i – 
PLANEJAME

NTO 
10% 

i – FISCAL 
10% 

i – AMB 
10% 

i – DES 
10% 

ATRIBUIÇÃO DE PESOS ÀS DIMENSÕES 
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O foco desta fiscalização é promover a aplicação do Índice de Efetividade da 

Gestão Estadual - IEGE no governo capixaba.  Não cabe estimar o volume de 

recursos, pois não estão sendo fiscalizados os recursos dispensados para a 

disponibilização das informações solicitadas nos questionários que fazem parte 

do IEGE. 

 

1.6 Benefícios estimados da fiscalização 

 

Verificar a performance do estado e identificar as melhores práticas, 

contribuindo para a melhoria do desempenho da Administração Pública. 

 

2 RESULTADOS DO IEGE 

 

No âmbito deste Tribunal, cumprindo o cronograma de fiscalização aprovado 

no projeto de levantamento, foram avaliados os dados relativos ao IEGE, com 

total adesão do Poder Executivo Estadual, cujos processo de apuração e 

análise de resultados seguem abaixo. 

 

2.1 Processo de Apuração 

 

O levantamento foi realizado 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: Planejamento, 

Gestão fiscal, Educação, Saúde, Segurança Pública, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Econômico. A própria SECONT distribui 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. A 

planilha de cálculo foi fornecida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais (TCEMG), a instituição responsável pela elaboração do IEGE. 
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É importante destacar que as apurações e análises realizadas estão baseadas 

nas respostas declaradas pelas Secretarias de Estado, responsáveis pelas 

informações contidas no IEGE, por meio dos questionários de cada dimensão 

apurada no índice.  

 

2.2 Análise dos resultados 

 

O Estado do Espírito Santo obteve a nota B+ no IEGE, caracterizando sua 

administração como Muito Efetiva, conforme descrito na Tabela - Notas e 

Caracterização do IEGE. 

Nota: A análise dos dados foi realizada com base nas declarações prestadas 

pelo gestor e não foram validadas por este Tribunal de Contas. 

 

 

 

Fonte: TCEES - Automatização dos Resultados do IEGE - Excel 

 

A partir do gráfico anterior, inferimos as seguintes análises: 

 

2.2.1 - Dimensão i-Planej - índice do Planejamento.  
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Nessa dimensão são visualizados aspectos quantitativos e qualitativos dos 

instrumentos de planejamento do Estado, para uma ampla compreensão do 

seu processo. Nesse índice, a gestão do Estado do Espirito Santo, alcançou 

a faixa A (Altamente Efetiva). 

 

Análise: 

A temática PLANEJAMENTO abordou as seguintes 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 

 

 Pontos de atenção 

 

Merecem pontos de atenção as matérias VI e VII, referentes, 

respectivamente a participação social e Institucional.  

Segundo declaração do Gestor (questão 35), não existe carreira específica 

para servidores com habilidade técnicas de planejamento, gestão e 

orçamento.  

Outro ponto que merece atenção é o baixo percentual (2,47%) da margem 

de participação popular no orçamento (questão 27.1) declarada pelo gestor, 

sugerindo a necessidade do fomento da participação popular.  

 

2.2.2 - Dimensão i-Fiscal - índice da Gestão Fiscal.  

 

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 
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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).  

 

Análise: 

A temática FISCAL abordou as seguintes matérias: 

 

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. 

 

 Pontos de atenção 

 

Em uma análise geral, segundo as declarações do gestor, é possível aferir a 

existência de política fiscal estabelecida e executada de forma adequada e 

responsável visando o equilíbrio fiscal, entretanto, é possível identificar pontos 

passíveis de melhoria nas seguintes matérias: 

 

Execução da Receita (IV):   
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Conforme declarado, 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, não foram implementadas medidas com vistas ao aumento da 

quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa 

(questão 6). 

Destaca-se ainda a declaração de não constar na LDO meta para arrecadação 

do ICMS, IPVA e ITCD (questões 8, 9 e 10).  

 

No que tange ao Demonstrativo do Anexo de Metas Fiscais da LDO (questão 

12.1), que objetiva apontar a estimativa e compensação da renúncia de 

receitas, o gestor 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. 

 

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, não estão em conformidade com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e as orientações e 

manuais da Secretaria do Tesouro Nacional. 

 

Previdência (VIII): 

 

Segundo declaração do gestor (questão 25), não há equilíbrio financeiro entre 

despesas e receitas do RPPS. 

 

Dívida Ativa (IX): 

 

Destaca-se a declaração de que o percentual de prescrição de processos 

judiciais referentes à cobrança de dívida ativa no ano avaliado (questão 30), 

ser maior ou igual a 10%, em relação ao valor total dos créditos de dívida ativa 

extintos.  
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2.2.3 Dimensão I-Educ - índice de Educação.  

 

Tem como objetivo 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. Neste índice, a gestão do Estado 

do Espírito Santo, alcançou a nota B+ (Muito Efetiva). 

 

Análise: 

A temática EDUCAÇÃO abordou as seguintes matérias: 

 

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. 

 

 Pontos de atenção 

 

Segundo as declarações prestadas pelo gestor, é possível identificar pontos 

passíveis de melhoria nas seguintes matérias: 

 

II Infraestrutura escolar 

 

Da análise das declarações, é possível identificar (questão 7) que o percentual 

de instituições estaduais destinadas aos ensinos fundamental e médio que 

promovem acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida (EF: 42% e EM 52,5%), em média, não alcança a metade das 
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escolas. Neste ínterim, destacamos que, de acordo com a Lei de Diretrizes 

Básicas da Educação – LDB, 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. 

 

IV Transporte escolar 

 

O Estado declara só possuir registro da rota dos veículos do transporte escolar 

(questão 13), mas 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. 

 

V Corpo docente 

Não há programa estadual estruturado para reconhecimento e incentivo à 

capacitação dos profissionais da Educação (questão 19.3). 

 

2.2.4 Dimensão i-Saúde – índice de 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. 

Essa foi a dimensão com menor pontuação no IEGE, alcançando a nota B 

(Efetiva).  

 

Análise: 

A temática SAÚDE abordou as seguintes matérias: 

 

I. Promoção e Vigilância em Saúde;  
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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 

 

 Pontos de atenção  

 

IV. Assistência Ambulatorial e Hospitalar: 

Segundo declarado pelo gestor, não houve ampliação do número de leitos 

credenciados pelo SUS no ano avaliado (questão 26.1), e o Estado não dispõe 

de gestão de descarte dos resíduos hospitalares (questão 29). 

 

VIII. Transplante de Órgãos 

Não houve aumento das doações em relação ao exercício anterior ao ano 

avaliado (questão 34.1), bem como, não houve aumento de transplantes de 

córneas em relação ao exercício anterior (questão 35.1), o que revela a 

necessidade de fomentar a divulgação do tema perante a sociedade. 

 

XIII. Gestão/Governança 

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). 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 
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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. 

 

 

2.2.5 Dimensão i-Segp – índice de Segurança Pública.  

 

Permite 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). 

 

Análise: 

A temática SEGURANÇA PÚBLICA abordou as seguintes matérias: 

 

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. 

 

 Pontos de atenção 

 

I. Políticas de Segurança Pública:  
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Em que pese afirmar que o Estado possui política pública específica voltada ao 

acompanhamento de medidas socioeducativas a adolescentes infratores, não 

existe (questão 2.1) avaliação da eficácia desta política.  

O mesmo ocorrendo quanto a política pública voltada à inclusão social de 

egressos do Sistema Prisional, onde não há avaliação da eficácia desta 

política. 

Ressaltamos 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.  

  

II. Sistema Prisional;  

Registramos que a análise dos dados no que tange a Políticas de segurança 

pública ficou prejudicada pois o gestor não informou todos os dados solicitados 

na questão 7.1. 

 

IX. Governança. 

O Estado não possui sistema automatizado de Identificação Civil (questão 18)   

O Estado não realiza avaliação periódica da qualidade do atendimento policial 

e de custódia de apenados (questão 34). 

O Estado não realiza pesquisa e/ou avalia periodicamente a sensação de 

segurança da população (questão 35). 

 

2.2.6 Dimensão I-Amb - índice de Meio Ambiente.  

 

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+ (Muito Efetiva). 

 

Análise: 

A temática MEIO AMBIENTE abordou as seguintes matérias: 
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I. Água;  

II. Solo;  

III. Ar;  

IV. Biodiversidade;  

V. Saneamento e Resíduos;  

VI. Mudanças Climáticas;  

VII. Educação Ambiental;  

VIII. Institucional;  

IX. Governança 

 

 Pontos de atenção: 

 

I. Água;  

O Estado adota e publica o Índice de Qualidade das Águas – IQA, mas informa 

que não houve evolução no IQA em relação ao exercício anterior ao ano 

avaliado (questão 2.1). 

 O Estado informou não adotar e publicar indicador de quantidade das águas 

(questão 4). 

 

II. Solo;  

O Estado informou não adotar e publicar indicador para a qualidade do solo 

(questão 11). Salientamos, que acompanhar esses indicadores (químicos, 

físicos e biológicos) é fundamental para uma produção otimizada na agricultura 

e evitar problemas no plantio, bem como par a uma gestão sustentável e 

racional de forma que o solo continue útil e fértil para futuras gerações. 

 

III. Ar;  

O Estado informou não possuir programa e/ou ação de inspeção veicular e 

plano de controle de poluição veicular (questão 16). Segundo o Ministério do 

Meio Ambiente (Resolução CONAMA 418/2009), os estados brasileiros devem 

elaborar seus Planos de Controle de Poluição Veicular (PCPVs) e sua 

elaboração requer que o estado realize antes um inventário de suas 

emissões veiculares.   
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IV. Biodiversidade;  

O Estado informou não controlar as propriedades rurais sustentáveis por meio 

de indicador (questão 21). Neste ínterim, destacamos que o uso de indicadores 

é uma importante ferramenta de gestão, pois permite a transparência na 

divulgação de resultados, garante o alinhamento dos esforços por meio do 

estabelecimento de linguagem e objetivos comuns e define critérios 

reconhecidos pela instituição. 

O uso de indicadores retrata como a instituição pretende verificar se sua 

estratégia de atuação está sendo bem sucedida e se está fornecendo às partes 

interessadas os principais resultados esperados.  

   

 

V. Saneamento e Resíduos;  

O Estado informou não 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, entretanto, 

declara que não houve melhoria da situação em relação ao exercício anterior 

ao ano avaliado (questão 35.1)   

 

2.2.7 Dimensão i-Des - índice de Desenvolvimento Econômico. 

 Essa dimensão 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. Essa foi a dimensão com maior pontuação no 

IEGE, alcançando a nota A (Alta Efetividade). 

 

Análise: 

A temática DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO abordou as seguintes 

matérias: 

 

I. Desenvolvimento Econômico;  
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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. 

 

 Pontos de atenção 

 

VI. Inovação: 

O Estado afirma estimular 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) 

 

X. Economia Solidária;  

O Estado afirma que dispõe de política relativa a fomento e incentivo ao 

desenvolvimento de empreendimentos econômicos solidários (questão 26), 

todavia, não há indicadores para avaliação do impacto desta política (questão 

26.1) 

 

XII. Tratamento diferenciado e favorecido às EPPs, MEs e MEI: 

O Estado declara que não elabora e divulga Plano Anual de Compras (questão 

33). 

O Estado informa dispor de política de apoio aos pequenos negócios (MEI, ME 

e EPP), entretanto, não há indicadores para avaliação do impacto desta política 

(questão 37.1). 
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XIII. Empreendedorismo:  

O Estado informa não dispor de política de capacitação dos empreendedores 

locais, inclusive micro e pequenos empresários, para desenvolver 

competências necessárias à participação no processo de compras públicas. 

(questão 42) 

 

2.3 Resultados comparados 

 

 

 

Da análise dos resultados obtidos nos anos de 2017 e 2018, observa-se um 

aumento na nota do Índice de Efetividade da Gestão Estadual, entretanto, não 

sendo este aumento suficiente para a mudança na faixa de resultados, 

permanecendo o estado do Espírito Santo classificado em “B+” (Muito efetiva). 

No que tange as dimensões avaliadas, nota-se uma discreta diminuição da 

pontuação na dimensão I-Fiscal e elevações nas demais dimensões, com 

exceção do I-DES que manteve a nota obtida no ano anterior.  
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3 CONCLUSÃO 

 

Considerando o exposto neste Relatório de Levantamento, observa-se que a 

nota geral do IEGE para o Estado do Espírito Santo foi B+ (82%), o qual indica 

um grau de Muita Efetividade na gestão pública. 

 

Segregando o resultado pelas dimensões temáticas, os resultados foram:  

- Alta Efetividade (A): i-Des (92%); i-Planej (91%) 

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

- Efetivo: i-Saúde: B (70%)  

 

Ressalta-se que a classificação, objeto deste Relatório, é baseada em 

informações declaradas pelos gestores que compõem o Executivo Estadual.  

 

4 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 2018. 
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c) 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.  

 

 

Vitória (ES), 28 de março de 2019. 

 

 

 

FATIMA CRISTINA A. MAVIGNO 

Auditora de Controle Externo 

Mat. 203.044 

MAYTÊ CARDOSO AGUIAR 

Auditora de Controle Externo 

Mat. 203.667 

  

BRUNO FARDIN FAÉ 

Auditor de Controle Externo 

Mat. 203.537 

 

  

SUPERVISOR: 

ADÉCIO DE JESUS SANTOS 

Auditor de Controle Externo 

Mat. 202.656 
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ANEXO 1.  

 

QUESTIONÁRIOS DO IEGE 2018 

 

IEGE 2019 - Desenvolvimento Econômico 

I. Desenvolvimento Econômico 

1. O Estado promove políticas de desenvolvimento econômico, orientadas para 

o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno, 

decente e produtivo, empreendedorismo, criatividade e inovação e para 

incentivo à formalização e ao crescimento das micro, pequenas e médias 

empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

 

2. Para atingir níveis mais elevados de produtividade na economia, o 

Estado estimula a diversificação, modernização tecnológica e inovação, 

inclusive com foco em produtos de alto valor agregado? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

3. O Estado possui agenda para implementação de ações visando a melhoria 

progressiva da  utilização eficiente de recursos na produção e consumo, de 

forma a reduzir a degradação ambiental, segundo o Plano Decenal de 

Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
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 Sim 

 Não 

4. O Estado possui meta para sustentar o crescimento econômico per 

capita em relação ao Produto Interno Bruto – PIB? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

5. O Estado dispõe de instrumentos para apoiar ou estimular a oferta de crédito 

para atividades produtivas voltadas ao desenvolvimento econômico? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

5.1 Especifique os instrumentos utilizados: * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '6 [DE05]' (5. O Estado dispõe de instrumentos 

para apoiar ou estimular a oferta de crédito para atividades produtivas voltadas 

ao desenvolvimento econômico?) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 

5.2 Qual volume de recursos desembolsados no ano avaliado? * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '6 [DE05]' (5. O Estado dispõe de instrumentos 

para apoiar ou estimular a oferta de crédito para atividades produtivas voltadas 

ao desenvolvimento econômico?) 
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Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 

5.3 Qual a variação deste valor em relação ao exercício anterior ao ano 

avaliado? * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '6 [DE05]' (5. O Estado dispõe de instrumentos 

para apoiar ou estimular a oferta de crédito para atividades produtivas voltadas 

ao desenvolvimento econômico?) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 

6. O Estado promove a compatibilização das políticas de desenvolvimento 

econômico com os programas federais e municipais de desenvolvimento? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

 

7. O Estado adota, na rede estadual de ensino, programa e/ou ação de 

educação sobre politicas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

7.1 Especifique em quais níveis de educação a rede estadual de ensino inclui o 

programa na grade curricular: * 
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Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '11 [DE7]' (7. O Estado adota, na rede estadual 

de ensino, programa e/ou ação de educação sobre políticas públicas voltadas 

ao desenvolvimento econômico?) 

Escolha a(s) que mais se adeque(m) 

 

Por favor, escolha as opções que se aplicam: 

 ensino médio 

 ensino superior 

8. O Estado utiliza critérios para avaliar e hierarquizar o atendimento às 

demandas por investimentos em infraestrutura? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

 

8.1 Especifique os critérios utilizados:  * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '13 [DE8]' (8. O Estado utiliza critérios para 

avaliar e hierarquizar o atendimento às demandas por investimentos em 

infraestrutura? ) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

  

II. Desenvolvimento Econômico Regionalizado 
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9. O Estado divide seu território em áreas ou regiões com a finalidade de 

potencializar o desenvolvimento econômico? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

10. O Estado dispõe de política estruturada e/ou programa para incentivar o 

desenvolvimento econômico regionalizado? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

10.1 Há indicadores para avaliação do impacto desta política?  * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '16 [DER10]' (10. O Estado dispõe de política 

estruturada e/ou programa para incentivar o desenvolvimento econômico 

regionalizado? ) 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

10.2 Informe os indicadores: 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '17 [DER101]' (10.1 Há indicadores para 

avaliação do impacto desta política?  ) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
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10.3 Informe as iniciativas/ações adotadas: * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '16 [DER10]' (10. O Estado dispõe de política 

estruturada e/ou programa para incentivar o desenvolvimento econômico 

regionalizado? ) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 

11. O Estado apoia as regiões/territórios quanto a identificação e exploração de 

seus principais ativos, bem como ao diagnóstico das vantagens competitivas 

locais? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

12. O Estado estimula a implantação ou expansão de empresas em áreas de 

mais baixo IDH? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

12.1 Qual volume de emprego formal e de arrecadação tributária gerado por 

estes investimentos? * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '21 [DER12]' (12. O Estado estimula a 

implantação ou expansão de empresas em áreas de mais baixo IDH? ) 

Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
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a) Emprego formal: 

  

b) Arrecadação tributária: 

  

Ex: a) 500. b) R$ 500.000,00.  

 

12.2 Qual a variação em relação ao exercício anterior ao ano avaliado? * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '21 [DER12]' (12. O Estado estimula a 

implantação ou expansão de empresas em áreas de mais baixo IDH? ) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 

III. Parcerias Estratégicas 

 

13. O Estado induz a aproximação entre os setores público e privado por meio 

de parcerias? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

Ex: universidades, instituições de pesquisa, instituições profissionalizantes, 

empresas privadas. 

13.1 Informe as modalidades de parceria e os instrumentos utilizados para 

realizá-las: * 
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Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '24 [PE13]' (13. O Estado induz a aproximação 

entre os setores público e privado por meio de parcerias? ) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

  

 

14. O Estado aporta capital no setor produtivo por meio de programas e/ou 

ações estratégicas? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

14.1 Qual volume de recursos no ano avaliado? * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '26 [PE14]' (14. O Estado aporta capital no setor 

produtivo por meio de programas e/ou ações estratégicas?) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

Ex: R$ 500.000,00. 

IV. Trabalho e Renda 

15. O Estado dispõe de política estruturada e/ou programas relativos a trabalho 

e renda? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Nã 
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15.1 Há indicadores para avaliação do impacto desta política? * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '28 [TR15]' (15. O Estado dispõe de política 

estruturada e/ou programas relativos a trabalho e renda?) 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

15.2 Informe os indicadores: * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '29 [TR151]' (15.1 Há indicadores para 

avaliação do impacto desta política? ) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 

15.3 Informe as iniciativas/ações adotadas: * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '28 [TR15]' (15. O Estado dispõe de política 

estruturada e/ou programas relativos a trabalho e renda?) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

V. Turism 

16. O Estado dispõe de política para desenvolvimento do turismo de forma 

sustentável, gerando empregos e promovendo a cultura e os produtos locais? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 
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Objetivo 8.9 da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável – ODS8. 

 

16.1 Há indicadores para avaliação do impacto desta política? * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '32 [T16]' (16. O Estado dispõe de política para 

desenvolvimento do turismo de forma sustentável, gerando empregos e 

promovendo a cultura e os produtos locais?) 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

16.2 Informe os indicadores: 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '33 [T161]' (16.1 Há indicadores para avaliação 

do impacto desta política? ) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 

16.3 Informe os segmentos da indústria de turismo apoiados por esta política: * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '32 [T16]' (16. O Estado dispõe de política para 

desenvolvimento do turismo de forma sustentável, gerando empregos e 

promovendo a cultura e os produtos locais?) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

  

VI. Inovaçã 
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17. O Estado estimula a inovação como forma de abertura de novas 

perspectivas econômicas? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

17.1 Há indicadores para avaliar o impacto desta política, com base em 

evolução do emprego, registro de patentes ou inclusão de novos produtos no 

mercado? * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '36 [I17]' (17. O Estado estimula a inovação 

como forma de abertura de novas perspectivas econômicas?) 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

17.2 Informe os indicadores: * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '37 [I171]' (17.1 Há indicadores para avaliar o 

impacto desta política, com base em evolução do emprego, registro de 

patentes ou inclusão de novos produtos no mercado? ) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

  

VII. Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 
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18. O Estado aplica recursos em apoio às atividades de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), inclusive científica? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

 

18.1 A aplicação destes recursos está determinada em norma específica? * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '39 [PD18]' (18. O Estado aplica recursos em 

apoio às atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), inclusive científica? 

) 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

 

19. O Estado cumpre as determinações legais de investimentos em P&D? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

 

20. Há critérios de seleção pública para as modalidades de apoio oferecidas? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 
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 Não 

 

21. O Estado oferta linhas de pesquisa para o desenvolvimento econômico? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

 

22. O Estado dispõe de instrumento para integrar a oferta de cursos 

técnicos/profissionalizantes às necessidades produtivas ou à política de 

desenvolvimento econômico? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

VIII. Atração de Investimentos Privados 

 

23. O Estado dispõe de mecanismos para atração de investimentos e 

financiamentos privados nacionais e internacionais? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

 

24. O Estado avalia os resultados de sua política de atração de 

investimentos? * 
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

[] 

24.1 Qual volume de emprego formal e de arrecadação tributária gerado por 

estes investimentos? * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '46 [AIP24]' (24. O Estado avalia os resultados 

de sua política de atração de investimentos? ) 

Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

a) Emprego formal: 

  

b) Arrecadação tributária: 

  

Ex: a) 500. b) R$ 500.000,00. 

[] 

24.2 Qual a variação em relação ao exercício anterior ao ano avaliado? * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '46 [AIP24]' (24. O Estado avalia os resultados 

de sua política de atração de investimentos? ) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

  

Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
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IX. Economia Criativa 

[] 

25. O Estado dispõe de política estruturada de estímulo à economia criativa? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

 

25.1 Há indicadores para avaliação do impacto desta política? * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '49 [EC25]' (25. O Estado dispõe de política 

estruturada de estímulo à economia criativa? ) 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

25.2 Informe os indicadores: * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '50 [EC251]' (25.1 Há indicadores para 

avaliação do impacto desta política? ) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

  

 

25.3 Informe os setores apoiados por esta política: * 
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Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '49 [EC25]' (25. O Estado dispõe de política 

estruturada de estímulo à economia criativa? ) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

  

X. Economia Solidária 

 

26. O Estado dispõe de política relativa a fomento e incentivo ao 

desenvolvimento de empreendimentos econômicos solidários? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

 

26.1 Há indicadores para avaliação do impacto desta política? * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '53 [ES26]' (26. O Estado dispõe de política 

relativa a fomento e incentivo ao desenvolvimento de empreendimentos 

econômicos solidários? ) 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

26.2 Informe os indicadores: * 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: F8959-87099-FC4C3



 
   

SecexSES – Secretaria de Controle externo de Educação e Segurança Pública  

 

 

 

Proc. TC 1301/2019 

Fl. 45 

Rubrica _____________ 

Mat. 6666666 

 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '54 [ES261]' (26.1 Há indicadores para 

avaliação do impacto desta política? ) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

  

 

26.3 Informe as iniciativas/ações desta política: * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '53 [ES26]' (26. O Estado dispõe de política 

relativa a fomento e incentivo ao desenvolvimento de empreendimentos 

econômicos solidários? ) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

  

 

27. O Estado dispõe de regulamentação  para estimular os empreendimentos 

econômicos solidários? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

 

28. O Estado possui Conselho Estadual de Economia Popular Solidária?  * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 
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 Não 

 

29. O Estado realiza compras públicas diretamente da agricultura familiar?  * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

 

29.1 Qual percentual das compras públicas realizadas junto à agricultura 

familiar no ano avaliado?* 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '59 [ES29]' (29. O Estado realiza compras 

públicas diretamente da agricultura familiar?  ) 

Escolha uma das seguintes respostas: 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 ≥ 30% 

 < 30% 

 

29.2 Qual a variação em relação ao exercício anterior ao ano avaliado? * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi '< 30%' ou '≥ 30%' na questão '60 [ES291]' (29.1 Qual percentual 

das compras públicas realizadas junto à agricultura familiar no ano avaliado? ) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
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Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 

XI. Arranjo Produtivo Local (APL) 

 

30. O Estado dispõe de política voltada ao fomento e incentivo dos APLs com 

vistas ao fortalecimento e ordenamento da economia local? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

 

30.1 Há indicadores para avaliação do impacto desta política? * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '62 [APL30]' (30. O Estado dispõe de política 

voltada ao fomento e incentivo dos APLs com vistas ao fortalecimento e 

ordenamento da economia local? ) 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

[]30.2 Informe os indicadores: * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '63 [APL301]' (30.1 Há indicadores para 

avaliação do impacto desta política? ) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
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30.3 Especifique os principais intrumentos de incentivo: * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '62 [APL30]' (30. O Estado dispõe de política 

voltada ao fomento e incentivo dos APLs com vistas ao fortalecimento e 

ordenamento da economia local? ) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

  

 

31. O Estado dispõe de regulamentação para estimular os APLs? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

XII. Tratamento diferenciado e favorecido a MEI, ME e EPP 

 

32. O Estado utiliza compras públicas como instrumento de indução ao 

desenvolvimento econômico regional? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

 

32.1 Informe os mecanismos adotados: * 
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Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '67 [TD32]' (32. O Estado utiliza compras 

públicas como instrumento de indução ao desenvolvimento econômico 

regional? ) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

  

 

33. O Estado elabora e divulga Plano Anual de Compras? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

 

34. O Estado possui sistema eletrônico de gestão de compras e 

contratações? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

 

35. Qual valor total de aquisições do Estado no ano avaliado? * 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

  

Ex: R$ 500.000,00. 

[]35.1 Qual a variação em relação ao exercício anterior ao ano avaliado? * 
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Por favor, coloque sua resposta aqui: 

  

Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 

 

36. No ano avaliado, qual percentual de licitações realizadas nas modalidades 

pregão presencial e pregão eletrônico? * 

Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

Pregão presencial: 

  

Pregão eletrônico: 

  

Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 

 

37. O Estado dispõe política de apoio aos pequenos negócios (MEI, ME e 

EPP)? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

 

37.1 Há indicadores para avaliação do impacto desta política? * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '74 [TD37]' (37. O Estado dispõe política de 

apoio aos pequenos negócios (MEI, ME e EPP)? ) 
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

37.2 Informe os indicadores: * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '75 [TD371]' (37.1 Há indicadores para 

avaliação do impacto desta política? ) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

  

 

37.3 Informe as iniciativas e setores (CNAE) apoiados: * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '74 [TD37]' (37. O Estado dispõe política de 

apoio aos pequenos negócios (MEI, ME e EPP)? ) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

  

 

38. O Estado possui cadastro de fornecedores para identificação de seu porte 

(MEI, ME, EPP)? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 
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39. Nas aquisições públicas, o Estado observa o disposto nos artigos 42 a 45, 

47, 48 e 49 da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, quanto ao 

tratamento diferenciado aos pequenos negócios (MEI, ME, EPP)? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

 

39.1 O Estado dispõe de normas e/ou regulamentos adicionais aos previstos 

em âmbito federal? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

 

39.2 Especifique as normas e/ou regulamentos adicionais: * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '80 [TD391]' (39.1 O Estado dispõe de normas 

e/ou regulamentos adicionais aos previstos em âmbito federal? ) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

  

 

39.3 Do total geral de aquisições no ano avaliado, qual percentual de 

participação dos pequenos negócios (MEI, ME, EPP)? * 

Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
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MEI: 

  

ME: 

  

EPP: 

  

Ex: 0%, 10%, 20%, 30% 40%, 50%... , 100%. 

[] 

40. Nas aquisições com valor até R$80.000,00, qual percentual das licitações 

realizado com exclusividade para os pequenos negócios (MEI, ME, EPP)? * 

Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

MEI: 

  

ME: 

  

EPP: 

  

Artigos 47 e 48, inciso I, da 

LC 123/2006.                                                                                                         

                                                                                                                               

                                                                    Ex: 0%, 10%, 20%, 30% 40%, 50%... 

, 100%. 

[] 
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40.1 Qual valor liquidado das licitações acima em relação ao total das 

aquisições? * 

Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

MEI: 

  

ME: 

  

EPP: 

  

Ex: R$ 500.000,00. 

[] 

40.2 Do total das licitações com exclusividade para pequenos negócios, qual 

percentual de licitações desertas e/ou  fracassadas? * 

Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

MEI: 

  

ME: 

  

EPP: 

  

Ex: 10%; 20%, 50%, 100%. 

XIII. Empreendedorismo 
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[] 

41. O Estado possui programa e/ou ação articulada com parceiros para 

qualificação de empresários e trabalhadores, bem como para incentivar o 

empreendedorismo? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

[] 

41.1 Especifique estes programas e/ou ações:  * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '86 [E41]' (41. O Estado possui programa e/ou 

ação articulada com parceiros para qualificação de empresários e 

trabalhadores, bem como para incentivar o empreendedorismo? ) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

  

[] 

42. O Estado dispõe de política de capacitação dos empreendedores locais, 

inclusive micro e pequenos empresários, para desenvolver competências 

necessárias à participação no processo de compras públicas? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

[] 

42.1 Informe as iniciativas adotadas: * 
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Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '88 [E42]' (42. O Estado dispõe de política de 

capacitação dos empreendedores locais, inclusive micro e pequenos 

empresários, para desenvolver competências necessárias à participação no 

processo de compras públicas? ) 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

  

[] 

43. O Estado dispõe de espaço físico e/ou virtual que centraliza o atendimento 

necessário a empreendedores e a empresas para facilitar a gestão do negócio, 

da abertura ao encerramento das atividades? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

[] 

44. O Estado dispõe de mecanismos on line para fornecimento de licenças e 

autorizações a empreendedores e empresas? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

[] 

44.1 Em quais áreas? * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '91 [E44]' (44. O Estado dispõe de mecanismos 
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on line para fornecimento de licenças e autorizações a empreendedores e 

empresas? ) 

Escolha a(s) que mais se adeque(m) 

 

Por favor, escolha as opções que se aplicam: 

 Fazendária 

 Ambiental 

 Agrícola 

Outras:  

  

XIV. Institucional 

[] 

45. Existe unidade administrativa destinada à promoção do desenvolvimento 

econômico do Estado?* 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 

 Não 

Ex: Secretaria, agências de fomento ou equivalente. 

[] 

46. Os servidores responsáveis pela área de desenvolvimento econômico do 

Estado recebem capacitação específica para o desempenho da função? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim 
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 Não 

[] 

46.1 Qual a carga horária anual de capacitação? * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '94 [I46]' (46. Os servidores responsáveis pela 

área de desenvolvimento econômico do Estado recebem capacitação 

específica para o desempenho da função? ) 

Escolha uma das seguintes respostas: 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 ≥ 40 horas 

 < 40 horas 

  

                                  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

IEGE 2019 - Meio Ambiente 

 
 

 
I. Água 
[] 
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1.  O Estado possui programa e/ou ação de melhoria, controle e monitoramento 
da qualidade das águas? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não 

[] 
2. O Estado adota e publica o Índice de Qualidade das Águas – IQA?  * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[] 
2.1 Houve evolução no IQA em relação ao exercício anterior ao ano avaliado? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '3 [AGA02]' (2. O Estado adota e publica o 

Índice de Qualidade das Águas – IQA?  ) 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
3.  O Estado possui programa e/ou ação de melhoria, controle e monitoramento 

da quantidade das águas? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 

4.  O Estado adota e publica indicador de quantidade das águas?  * 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[]4.1 Informe o indicador: * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '6 [AGA04]' (4.  O Estado adota e publica 
indicador de quantidade das águas?  ) 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 

  
[] 
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4.2  Houve melhoria deste indicador em relação ao exercício anterior ao ano 
avaliado? * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '6 [AGA04]' (4.  O Estado adota e publica 
indicador de quantidade das águas?  ) 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não 
[] 

5.   O serviço de fornecimento de água tratada abrange qual percentual da 
população do Estado, com exceção da população atendida pelo serviço de 

distribuição de água tratada prestado pelos municípios (SAAE)? * 
 
Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

≥ 80% e ≤ 100% ≥ 80% e ≤ 100% 
≥ 50% e &lt; 80% ≥ 50% e < 80% 
≥ 20% e &lt; 50% ≥ 20% e < 50% 

&lt; 20% < 20% 
[] 

6. O Estado possui programa e/ou ação de preservação e incremento de fontes 
de água potável?  * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 

6.1  Existe avaliação da eficácia desses programas ou ações? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '10 [AGA06]' (6. O Estado possui programa e/ou 
ação de preservação e incremento de fontes de água potável?  ) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[] 
7. O Estado promove monitoramento da disponibilidade de recursos hídricos 

para consumo humano, apontando potenciais riscos de interrupção de 
fornecimento de água em casos de estiagem?  * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
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Sim  
Não  

[] 
7.1  Nestes casos, ações de contingenciamento e racionalização são 

implantadas para reduzir estes riscos? * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '12 [AGA07]' (7. O Estado promove 
monitoramento da disponibilidade de recursos hídricos para consumo humano, 

apontando potenciais riscos de interrupção de fornecimento de água em casos 
de estiagem?  ) 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[]7.2 Informe as ações: * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '13 [AGA071]' (7.1 Nestes casos, ações de 

contingenciamento e racionalização são implantadas para reduzir estes 
riscos?) 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 

  
[] 
8. Existe ação e/ou medida de contingenciamento e racionalização para 

provisão de água potável e de uso comum no Estado? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[]8.1 Informe as ações e medidas: * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '15 [AGA08]' (8. Existe ação e/ou medida de 
contingenciamento e racionalização para provisão de água potável e de uso 

comum no Estado? ) 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 
  

[] 
8.2 Existe avaliação da eficácia dessas ações e medidas? * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '15 [AGA08]' (8. Existe ação e/ou medida de 

contingenciamento e racionalização para provisão de água potável e de uso 
comum no Estado? ) 
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não 
[] 
8.3  Essas ações e medidas são direcionadas a todos os usuários (pessoa 

física e pessoa jurídica)? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '15 [AGA08]' (8. Existe ação e/ou medida de 
contingenciamento e racionalização para provisão de água potável e de uso 

comum no Estado? ) 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 

9.  Existe plano emergencial de ações para fornecimento à população de água 
potável, em caso de escassez?   * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
II. Solo 

[] 
10.  O Estado possui programa e/ou ação de melhoria, controle e 

monitoramento da qualidade do solo?   * 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
11.  O Estado adota e publica indicador para a qualidade do solo? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[]11.1 Informe o indicador: * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '21 [SLO11]' (11.  O Estado adota e publica 
indicador para a qualidade do solo? ) 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
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[] 

11.2 Houve melhoria deste indicador em relação ao exercício anterior ao ano 
avaliado?  * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '21 [SLO11]' (11.  O Estado adota e publica 

indicador para a qualidade do solo? ) 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 

12.  O Estado possui programa e/ou ação para redução do uso de agrotóxicos 
e de fertilizantes químicos? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 

13. O Estado possui programa e/ou ação para reabilitação de áreas 
degradadas e contaminadas?  * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[] 
13.1 Houve evolução em relação ao exercício anterior ao ano avaliado? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '25 [SLO13]' (13. O Estado possui programa 

e/ou ação para reabilitação de áreas degradadas e contaminadas?  ) 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
13.2  Qual percentual de áreas recuperadas em relação às áreas degradadas? 

* 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '25 [SLO13]' (13. O Estado possui programa 
e/ou ação para reabilitação de áreas degradadas e contaminadas?  ) 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
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Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
III. Ar 

[] 
14.  O Estado possui programa e/ou ação de melhoria, controle e 
monitoramento da qualidade do ar e emissões atmosféricas?   * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

 
15. O Estado avalia a qualidade do ar por meio de indicador? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[]15.1 Informe o indicador: * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '29 [AR15]' (15. O Estado avalia a qualidade do 

ar por meio de indicador? ) 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 
  

[] 
15.2 Houve melhoria deste indicador em relação ao exercício anterior ao ano 

avaliado?  * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '29 [AR15]' (15. O Estado avalia a qualidade do 
ar por meio de indicador? ) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[] 
16. O Estado possui programa e/ou ação de inspeção veicular e plano de 
controle de poluição veicular?  * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[]16.1 Informe o programa: * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
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A resposta foi 'Sim' na questão '32 [AR16]' (16. O Estado possui programa e/ou 
ação de inspeção veicular e plano de controle de poluição veicular?  ) 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  
[] 

17. O Estado possui programa e/ou ação de inspeção sobre as emissões 
poluentes das indústrias? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[]17.1 Informe o programa: * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '34 [AR17]' (17. O Estado possui programa e/ou 

ação de inspeção sobre as emissões poluentes das indústrias? ) 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 
  

IV. Biodiversidade 
[] 

18. O Estado possui programa e/ou ação para proteção das áreas 
ambientalmente conservadas, a fauna e a biodiversidade florestal?    * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 

19. O Estado controla suas áreas  ambientalmente conservadas por meio de 
indicador?  * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[]19.1 Informe o indicador: * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '37 [BIO19]' (19. O Estado controla suas áreas  

ambientalmente conservadas por meio de indicador?  ) 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 
  

[] 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: F8959-87099-FC4C3



 
   

SecexSES – Secretaria de Controle externo de Educação e Segurança Pública  

 

 

 

Proc. TC 1301/2019 

Fl. 66 

Rubrica _____________ 

Mat. 6666666 

 

19.2  Houve melhoria deste indicador em relação ao exercício anterior ao ano 
avaliado?  * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '37 [BIO19]' (19. O Estado controla suas áreas  
ambientalmente conservadas por meio de indicador?  ) 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 

 20. O Estado tem programa ou ação direcionados à sustentabilidade de 
propriedades rurais?  * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[] 
21. O Estado controla as propriedades rurais sustentáveis por meio de 
indicador? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[]21.1 Informe o indicador: * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '41 [BIO21]' (21. O Estado controla as 
propriedades rurais sustentáveis por meio de indicador? ) 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 

  
[] 
 21.2 Houve melhoria deste indicador em relação ao exercício anterior ao ano 

avaliado? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '41 [BIO21]' (21. O Estado controla as 
propriedades rurais sustentáveis por meio de indicador? ) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[] 
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21.3  Qual percentual das propriedades rurais sustentáveis em relação ao total 
de propriedades rurais? * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '41 [BIO21]' (21. O Estado controla as 
propriedades rurais sustentáveis por meio de indicador? ) 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 

  
Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
[] 

22.  O Estado possui programa e/ou ação para prevenir, de forma mais incisiva, 
incêndios florestais?  * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[] 22.1 Informe os programas:  * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '45 [BIO22]' (22.  O Estado possui programa 

e/ou ação para prevenir, de forma mais incisiva, incêndios florestais?  ) 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 
  

[] 
23. No ano avaliado, quantos hectares foram atingidos por incêndios florestais? 

* 
 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  

[] 
24.  Informe o percentual de brigadas de incêndios florestais capacitadas no 
ano avaliado: * 

 
Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
≥ 80% e ≤ 100% ≥ 80% e ≤ 100% 

≥ 50% e &lt; 80% ≥ 50% e < 80% 
≥ 20% e &lt; 50% ≥ 20% e < 50% 

&lt; 20% < 20% 
[] 
25. O Estado possui programa e/ou ação para combater a desertificação, 

restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela 
desertificação, secas e inundações?  * 
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
25.1  Houve melhoria da situação em relação ao exercício anterior ao ano 

avaliado? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '49 [BIO25]' (25. O Estado possui programa 
e/ou ação para combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, 

incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações?  ) 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 

25.2  Qual percentual de cobertura terrestre das áreas susceptíveis à 
desertificação (ASD) em relação à área total do Estado? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '49 [BIO25]' (25. O Estado possui programa 

e/ou ação para combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, 
incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações?  ) 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 

  
Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
[] 

26. O Estado possui programa e/ou ação para implementar a gestão 
sustentável de florestas, de mitigação do desmatamento, de restauração de 

florestas degradadas?   * 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[]26.1 Houve melhoria da situação em relação ao exercício anterior ao ano 
avaliado?  * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '52 [BIO26]' (26. O Estado possui programa 

e/ou ação para implementar a gestão sustentável de florestas, de mitigação do 
desmatamento, de restauração de florestas degradadas?   ) 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
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Sim  
Não  

[] 
27.  Qual percentual da área em relação à área total do Estado de:  * 

 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 

a) Desmatamento anual: 
  

b) Cobertura vegetal nativa remanescente: 
  
c) Cobertura territorial das Unidades de Conservação (federais, estaduais e 

municipais): 
  

Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
[] 
28.  O Estado possui programa e/ou ação para combater a caça ilegal e o 

tráfico de espécies da flora e fauna protegidas?  * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 

28.1 Informe os programas ou ações: * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '55 [BIO28]' (28.  O Estado possui programa 
e/ou ação para combater a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora e fauna 

protegidas?  ) 
 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  

[] 
28.2 Houve melhoria da situação em relação ao exercício anterior ao ano 
avaliado? * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '55 [BIO28]' (28.  O Estado possui programa 
e/ou ação para combater a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora e fauna 
protegidas?  ) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[] 
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29. O Estado possui programa e/ou ação para promover a preservação 
completa dos rios, abarcando sua visão panorâmica e beleza cênica? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[]29.1 Informe os programas e/ou ações: * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '58 [BIO29]' (29. O Estado possui programa 
e/ou ação para promover a preservação completa dos rios, abarcando sua 
visão panorâmica e beleza cênica? ) 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  
[] 

29.2 Houve melhoria da situação em relação ao exercício anterior ao ano 
avaliado?  * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '58 [BIO29]' (29. O Estado possui programa 

e/ou ação para promover a preservação completa dos rios, abarcando sua 
visão panorâmica e beleza cênica? ) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

V. Saneamento e Resíduos 
[] 
30.  O Estado possui Plano Estadual de Saneamento Básico?   * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[]30.1 Qual a periodicidade de atualização deste Plano?   * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '61 [SR30]' (30.  O Estado possui Plano 
Estadual de Saneamento Básico?   ) 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 

  
[] 
31.  O serviço de coleta de esgotamento sanitário abrange qual percentual da 

população do Estado, com exceção da população atendida pelo serviço de 
coleta prestado pelos municípios (SAAE)?  * 
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Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

≥ 80% e ≤ 100%  ≥ 80% e ≤ 100% 
≥ 50% e &lt; 80% ≥ 50% e < 80% 
≥ 20% e &lt; 50% ≥ 20% e < 50% 

&lt; 20% < 20% 
[] 

32. Qual percentual de tratamento licenciado de esgotamento sanitário no 
Estado?  * 
 

Escolha uma das seguintes respostas: 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
≥ 80% e ≤ 100% ≥ 80% e ≤ 100% 
≥ 50% e &lt; 80% ≥ 50% e < 80% 

≥ 20% e &lt; 50% ≥ 20% e < 50% 
&lt; 20% < 20% 

[] 
33. Qual o número de municípios com destinação adequada de resíduos 
sólidos urbanos?  * 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  
[] 

34.  Qual o percentual da população atendida com destinação adequada de 
resíduos sólidos urbanos?  * 

 
Escolha uma das seguintes respostas: 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
≥ 80% e ≤ 100%  ≥ 80% e ≤ 100% 

≥ 50% e &lt; 80% ≥ 50% e < 80% 
≥ 20% e &lt; 50% ≥ 20% e < 50% 
&lt; 20% < 20% 

[] 
35.  O Estado possui programa e/ou ação para promover redução da geração 

de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso?   * 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
35.1 Houve melhoria da situação em relação ao exercício anterior ao ano 

avaliado?  * 
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Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '67 [SR35]' (35.  O Estado possui programa 

e/ou ação para promover redução da geração de resíduos por meio da 
prevenção, redução, reciclagem e reuso?   ) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

VI. Mudanças Climáticas 
[] 
36.  O Estado possui programa e/ou ação de mitigação das mudanças 

climáticas? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
Ações para reduzir o impacto antrópico nas causas das mudanças climáticas. 

[] 
37.  O Estado possui programa e/ou ação de adaptação às mudanças 
climáticas? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não 

Ações para se preparar para eventos climáticos extremos, de forma que o dano 
seja o menor possível. 

VII. Educação Ambiental 
[] 
38.  O Estado possui programa e/ou ação para promoção do uso racional de 

recursos em seus órgãos e entidades?  * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 

38.1  Informe o percentual de redução do consumo em prédios públicos: * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '71 [EDA38]' (38.  O Estado possui programa 
e/ou ação para promoção do uso racional de recursos em seus órgãos e 

entidades?) 
 
Por favor, coloque sua (s) resposta(s) aqui: 

 
a) energia: 
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b) água: 

  
c) papel: 

  
d) copo descartável: 
  

Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
[]38.2  Informe o percentual de resíduos gerados em prédios públicos 

destinados à reciclagem: * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '71 [EDA38]' (38.  O Estado possui programa 

e/ou ação para promoção do uso racional de recursos em seus órgãos e 
entidades?  ) 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 

  
Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 

[] 
39.  Na rede estadual de ensino, o Estado adota programa e/ou ação de 
educação ambiental?  * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[] 
39.1  Qual percentual da rede estadual de ensino que possui programa de 

educação ambiental na grade curricular? * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '74 [EDA39]' (39.  Na rede estadual de ensino, o 
Estado adota programa e/ou ação de educação ambiental?  ) 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 

  
Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 

VIII. Institucional 
[] 
40. O Estado tem órgão integrante do  Sistema Nacional do Meio Ambiente – 

SISNAMA, de acordo com a Lei 6.938/81?  * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 
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41. O Estado possui órgão colegiado, consultivo e deliberativo, para tratar 
sobre diretrizes, políticas, normas regulamentares, entre outros, para o meio 

ambiente?  * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim 

Não  
[] 

42. O Estado possui equipe multidisciplinar para análise dos processos de 
regularização ambiental?  * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 

42.1 Os servidores responsáveis pela análise recebem capacitação específica 
para o desempenho da função? * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '78 [IST42]' (42. O Estado possui equipe 

multidisciplinar para análise dos processos de regularização ambiental?  ) 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 

42.2 Qual a carga horária anual desta capacitação?  * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '78 [IST42]' (42. O Estado possui equipe 
multidisciplinar para análise dos processos de regularização ambiental?  ) e A 

resposta foi 'Sim' na questão '79 [IST421]' (42.1 Os servidores responsáveis 
pela análise recebem capacitação específica para o desempenho da função? ) 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 

  
IX. Governança 
[] 

43. Para o cálculo do Indicador de Avaliação do Planejamento - IAP, informe 
sobre a execução orçamentária das ações dos programas do PPA relativos às 

políticas públicas do meio ambiente: * 
 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
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a) A razão entre o número de ações cujo EFISi esteja entre 0,7 e 1,3 e o total 
de ações previstas, excluídas as não-orçamentárias*: 

  
b) A razão entre o número de ações cujo EFINi esteja entre 0,7 e 1,3 e o total 

de ações previstas, excluídas as não-orçamentárias*: 
  
c) A razão entre o número de ações cujo Índice de Equilíbrio da Execução 

Orçamentária (IEEOi) esteja entre 0,7 e 1,3  e o total de ações previstas, 
excluídas as não-orçamentárias*: 

  
*Ex: 0,7; 0,8; 1,3. 
EFISi  = Execução físicai/Previsão físicai iniciali 

EFINi = Execução financeirai/Previsão financeirai iniciali  
IEEOi = EFISi/EFINi 

onde i corresponde a cada uma das ações dos programas do PPA 
*total de ações que não têm execução financeira, ainda que tenham execução 
física. 
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IEGE 2019 - Segurança Pública 

 
 

  
I. Políticas de Segurança Pública 
[] 

1. O Estado possui uma política pública específica para a prevenção social à 
criminalidade? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[] 
1.1 Existe avaliação da eficácia desta política? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '2 [PSP01]' (1. O Estado possui uma política 

pública específica para a prevenção social à criminalidade? ) 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
1.2 Quem é a população-alvo? * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '2 [PSP01]' (1. O Estado possui uma política 
pública específica para a prevenção social à criminalidade? ) 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 

  
[] 
1.3 A política é abrangente o bastante para cobrir toda a população-alvo? * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '2 [PSP01]' (1. O Estado possui uma política 
pública específica para a prevenção social à criminalidade? ) 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 

2. O Estado possui política pública específica voltada ao acompanhamento de 
medidas socioeducativas a adolescentes infratores? * 
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
2.1 Existe avaliação da eficácia desta política? * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '6 [PSP02]' (2. O Estado possui política pública 
específica voltada ao acompanhamento de medidas socioeducativas a 
adolescentes infratores? ) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[] 
2.2 Quem é a população-alvo? * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '6 [PSP02]' (2. O Estado possui política pública 

específica voltada ao acompanhamento de medidas socioeducativas a 
adolescentes infratores? ) 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 

  
[] 

2.3 A política é abrangente o bastante para cobrir toda a população-alvo? * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '6 [PSP02]' (2. O Estado possui política pública 
específica voltada ao acompanhamento de medidas socioeducativas a 

adolescentes infratores? ) 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
3. O Estado possui política pública voltada para o combate ao tráfico de 

drogas? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 
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3.1 Existe avaliação da eficácia desta política? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '10 [PSP03]' (3. O Estado possui política pública 

voltada para o combate ao tráfico de drogas? ) 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
4. O Estado possui política pública voltada para o combate ao uso de drogas 

que contemple ações de: 
 

[] 
a) conscientização, informação e prevenção: * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 

b) acolhimento, tratamento, redução de riscos de usuários de drogas: * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 

4.1 Existe avaliação da eficácia desta política? * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '13 [PSP04a]' (a) conscientização, informação e 
prevenção: ) e A resposta foi 'Sim' na questão '14 [PSP04b]' (b) acolhimento, 

tratamento, redução de riscos de usuários de drogas: ) 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não 
[] 
5. O Estado possui política pública voltada à inclusão social de egressos do 

Sistema Prisional? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 
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5.1 Existe avaliação da eficácia desta política? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '16 [PSP05]' (5. O Estado possui política pública 

voltada à inclusão social de egressos do Sistema Prisional? ) 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
5.2 Existem ações de sensibilização dirigidas à sociedade visando a redução 

do preconceito e inclusão social? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '16 [PSP05]' (5. O Estado possui política pública 
voltada à inclusão social de egressos do Sistema Prisional? ) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[] 
5.3 Cite as ações: * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '18 [PSP52]' (5.2 Existem ações de 

sensibilização dirigidas à sociedade visando a redução do preconceito e 
inclusão social? ) 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 

  
II. Sistema Prisional 

[] 
6. O Estado possui registro do número da população prisional – presos 
condenados e provisórios – em seu território? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[] 
6.1 Qual o número total registrado em 31 de dezembro do ano avaliado: * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '20 [SP06]' (6. O Estado possui registro do 

número da população prisional – presos condenados e provisórios – em seu 
território? ) 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: F8959-87099-FC4C3



 
   

SecexSES – Secretaria de Controle externo de Educação e Segurança Pública  

 

 

 

Proc. TC 1301/2019 

Fl. 80 

Rubrica _____________ 

Mat. 6666666 

 

 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

 
 a) Presos Condenados: 

  
b) Presos Provisórios: 
  

[] 
7. O Estado possui registro do perfil da população prisional de condenados e 

provisórios? * 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
7.1 Informar a quantidade de presos por: * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '22 [SP07]' (7. O Estado possui registro do perfil 
da população prisional de condenados e provisórios? ) 
 

  Condenados: Provisórios: 
a) sexo (masculino):  

  
  
b) sexo (feminino):  

  
  

c) faixa etária (18-24):  
  
  

d) faixa etária (25-65):  
  

  
e) faixa etária (acima 65):  
  

  
f) cor (branca):  

  
  
g) cor (preta):  

  
  

h) cor (parda):  
  
  

i) grau de escolaridade (ensino fundamental):  
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j) grau de escolaridade (ensino médio):  

  
  

k) grau de escolaridade (superior):  
  
  

l) renda (até 2 salários mínimos):  
  

  
m) renda (2 a 4 salários mínimos):  
  

  
n) renda (4 a 10 salários mínimos):  

  
  
o) renda (10 a 20 salários mínimos):  

  
  

p) renda (acima de 20 salários mínimos):  
  
  

q) tipicidade de crime (Contra a Pessoa):  
  

  
r) tipicidade de crime (Contra o Patrimônio):  
  

  
s) tipicidade de crime (Contra a Dignidade Sexual):  

  
  
t) tipicidade de crime (Contra a Administração Pública):  

  
  

u) Outros tipos de crime:  
  
  

Caso não tenha registro para um campo específico preencher com 9999. 
 

[] 
8. O Estado possui registro do número de unidades prisionais em seu território? 
* 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[] 
8.1 Informe o número de unidades: * 
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Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '24 [SP08]' (8. O Estado possui registro do 
número de unidades prisionais em seu território? ) 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 

  
[] 

8.2 O Estado possui registro do perfil de vagas ofertadas no sistema prisional? 
* 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 

8.3 Informe o registro em número de vagas por perfil (masculino, feminino, 
interditadas e/ou ociosas) e tipo de regime penal: * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '26 [SP82]' (8.2 O Estado possui registro do 

perfil de vagas ofertadas no sistema prisional? ) 
 

  Segurança máxima: Fechado: Semiaberto: Casa de albergado:
 Prisão domiciliar sem tornozeleira eletrônica: Liberdade condicional 
sem tornozeleira eletrônica: Tornozeleira eletrônica: Total: 

a) vagas masculinas:   
  

  
b) vagas femininas:  
  

c) vagas interditadas e/ou ociosas:  
  

  
Caso não haja registro para um campo específico preencher com 9999. 
 

[] 
8.4 Informe a dispersão/distribuição de vagas no Estado: * 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 

  
Número de vagas por território de desenvolvimento. 

[]8.5 O Estado avalia formal e periodicamente* a adequação da oferta do 
sistema prisional ao perfil da população carcerária? * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
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Não  
Obs: *mínimo anualmente 

 
[] 

9. O Estado utiliza mecanismo de monitoramento de condenados em regime 
externo, por exemplo, tornozeleiras eletrônicas? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 

10. O Estado possui registro de presos condenados e provisórios: 
 

[] 
10.1 Trabalhando? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 

a) Informar o número de presos trabalhando: * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '32 [SP101]' (10.1 Trabalhando? ) 
 

Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 

Total: 
  
Condenados: 

  
Provisórios: 

  
[] 
10.2 Frequentando o ensino formal? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[] 
a) Informar o número de presos frequentando o ensino formal: * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '34 [SP102]' (10.2 Frequentando o ensino 

formal?) 
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Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 

Total: 
  

Condenados: 
  
Provisórios: 

  
[] 

10.3 Recebendo formação e/ou treinamento profissional? * 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

Sim  
Não  

[] 
a) Informar o número de presos recebendo formação e/ou treinamento 
profissional: * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '36 [SP103]' (10.3 Recebendo formação e/ou 
treinamento profissional? ) 
 

Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 

Total: 
  
Condenados: 

  
Provisórios: 

  
[] 
10.4 Recebendo assistência jurídica*? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

*mínimo anualmente. 
[] 

a) Informar o número de presos recebendo assistência jurídica periódica: * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '38 [SP104]' (10.4 Recebendo assistência 
jurídica*? ) 

 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 

Total: 
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Condenados: 
  

Provisórios: 
  

[] 
10.5 Recebendo assistência médica e/ou odontológica periódica*? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
* Considerar apenas consultas de atenção básica à saúde. 

[] 
a) Informar o número de presos recebendo assistência médica e/ou 

odontológica periódica: * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '40 [SP105]' (10.5 Recebendo assistência 
médica e/ou odontológica periódica*? ) 

 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 

Total: 
  

Condenados: 
  
Provisórios: 

  
Não incluir atendimento de urgência e/ou emergência – mínimo por ano. 

[] 
11. O Estado dispõe de regulamentação simplificada que facilite e incentive 
parcerias com a iniciativa privada e os órgãos públicos para absorção da força 

de trabalho dos presos e egressos do sistema prisional ao mercado de 
trabalho? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[] 
11.1 Há divulgação dessa oportunidade à iniciativa privada e aos órgãos 
públicos?  * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '42 [SP11]' (11. O Estado dispõe de 
regulamentação simplificada que facilite e incentive parcerias com a iniciativa 
privada e os órgãos públicos para absorção da força de trabalho dos presos e 

egressos do sistema prisional ao mercado de trabalho? ) 
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não 

[] 
12. Qual o percentual de presos ou egressos do sistema prisional absorvido no 
mercado de trabalho? * 

 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

 
a) na iniciativa privada: 
  

b) nos órgãos públicos: 
  

Ex: 0, 10, 20, 50, 100 
III. Sistema Socioeducativo 
[] 

13. O Estado possui registro do perfil da população adolescente que cumpre 
medida socioeducativa: * 

 
Escolha a(s) que mais se adeque(m) 
 

Por favor, escolha as opções que se aplicam: 
sexo sexo 

idade idade 
cor cor 
grau de escolaridade grau de escolaridade 

renda renda 
tipicidade do crime motivador da determinação de medida socioeducativa 

tipicidade do crime motivador da determinação de medida socioeducativa 
não possui registro não possui registro 
[] 

14. O Estado tem registro do número de adolescentes condenados ao 
cumprimento de medidas socioeducativas privativas de liberdade que estão: * 

 
Escolha a(s) que mais se adeque(m) 
 

Por favor, escolha as opções que se aplicam: 
cumprindo a medida em estabelecimento apropriado cumprindo a medida em 

estabelecimento apropriado 
cumprindo a medida fora das condições impostas, por falta de estruturação do 
serviço/oferta estatal cumprindo a medida fora das condições impostas, por 

falta de estruturação do serviço/oferta estatal 
não cumprindo a medida por falta de estruturação do serviço/oferta estatal não 

cumprindo a medida por falta de estruturação do serviço/oferta estatal 
não possui registro não possui registro 
[] 

15. O Estado tem registro do número de adolescentes condenados ao 
cumprimento de medidas socioeducativas de meio aberto que estão: * 
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Escolha a(s) que mais se adeque(m) 

 
Por favor, escolha as opções que se aplicam: 

cumprindo a medida adequadamente cumprindo a medida adequadamente 
cumprindo a medida fora das condições impostas, por falta de estruturação do 
serviço/oferta estatal cumprindo a medida fora das condições impostas, por 

falta de estruturação do serviço/oferta estatal 
não cumprindo a medida por falta de estruturação do serviço/oferta estatal não 

cumprindo a medida por falta de estruturação do serviço/oferta estatal 
não possui registro não possui registro 
[] 

16. O Estado calcula a superlotação e/ou ociosidade de vagas para 
cumprimento de medidas socioeducativas privativas de liberdade: * 

 
Escolha a(s) que mais se adeque(m) 
 

Por favor, escolha as opções que se aplicam: 
masculinas masculinas 

femininas femininas 
adequação do local de oferta com o local da demanda adequação do local de 
oferta com o local da demanda 

não possui registro não possui registro 
IV. Sistema de Informações de Segurança Pública 

[] 
17. O Estado possui sistema de videomonitoramento e/ou acessa o sistema 
dos municípios do seu território? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[]17.1 O uso das imagens é integrado / compartilhado entre as forças policiais 
para prevenção, repressão, investigação, e com o Poder Judiciário? * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '49 [SS17]' (17. O Estado possui sistema de 
videomonitoramento e/ou acessa o sistema dos municípios do seu território? ) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[]17.2 Qual percentual do território estadual está coberto pelo sistema de 
videomonitoramento? * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '49 [SS17]' (17. O Estado possui sistema de 
videomonitoramento e/ou acessa o sistema dos municípios do seu território? ) 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
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Ex: 10%, 20%, 50%, 100%. 
[]18. O Estado possui sistema automatizado de Identificação Civil (AFIS - 

Automated fingerprint identification system)? * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não 

[]18.1 Qual o percentual de cobertura da população cadastrada? * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '52 [SISP18]' (18. O Estado possui sistema 

automatizado de Identificação Civil (AFIS - Automated fingerprint identification 
system)?) 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 

  
Ex: 10%, 20%, 50%, 100%. 

[]18.2 Qual percentual de registros físicos digitalizados? * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '52 [SISP18]' (18. O Estado possui sistema 

automatizado de Identificação Civil (AFIS - Automated fingerprint identification 
system)?) 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 

  
Ex: 10%, 20%, 50%, 100%. 

[] 
19. O Estado sistematiza suas informações de segurança? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não 
[] 

19.1 O Estado possui sistema  integrado (informatizado ou não) de informações 
de segurança? * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '55 [SISP19]' (19. O Estado sistematiza suas 

informações de segurança? ) 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
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[]19.2 As informações de segurança são automatizadas / integradas com os 
sistemas de registro de: * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '56 [SISP191]' (19.1 O Estado possui sistema  

integrado (informatizado ou não) de informações de segurança? ) 
 
Escolha a(s) que mais se adeque(m) 

 
Por favor, escolha as opções que se aplicam: 

policiamento ostensivo e prevenção da ordem policiamento ostensivo e 
prevenção da ordem 
policiamento jurídico e investigação policiamento jurídico e investigação 

prevenção social prevenção social 
informações prisionais informações prisionais 

informações do Judiciário informações do Judiciário 
informações do Sistema Socioeducativo informações do Sistema 
Socioeducativo 

IV. Controle Social 
[]20. O Estado possui sistema de Disque-Denúncia que garanta o anonimato? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[]20.1 Informe o número de denúncias recebidas no ano avaliado: * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '58 [CS20]' (20. O Estado possui sistema de 
Disque-Denúncia que garanta o anonimato?) 

 
Apenas números podem ser usados nesse campo. 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  

[]20.2 O Estado tem registro do processo de classificação e sistematização das 
informações, de forma a promover maior aproveitamento da denúncia para 

esclarecimento de crimes e fenômenos de interesse da Segurança Pública? * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '58 [CS20]' (20. O Estado possui sistema de 

Disque-Denúncia que garanta o anonimato?) 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
VI. Guarda Municipal 

[]21. O Estado possui registro do número de municípios com mais de 50.000 
habitantes que possuem Guarda Municipal? * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
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Não  
[]21.1 Quantos municípios do Estado possuem a Guarda? * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '61 [GM21]' (21. O Estado possui registro do 

número de municípios com mais de 50.000 habitantes que possuem Guarda 
Municipal?) 
 

Apenas números podem ser usados nesse campo. 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
[]21.2 O Estado possui ações de apoio, articulação, capacitação e avaliação 

das Guardas Municipais? * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '61 [GM21]' (21. O Estado possui registro do 
número de municípios com mais de 50.000 habitantes que possuem Guarda 
Municipal?) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

VII. Defesa Civil 
[]22. O Estado possui Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – Cedec? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[]22.1 Esta Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – Cedec é devidamente 

estruturada? * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '64 [DC22]' (22. O Estado possui Coordenadoria 

Estadual de Defesa Civil – Cedec?) 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[]23. O Estado utiliza registro eletrônico para cadastramento de ocorrências de 

Defesa Civil? * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[]23.1 Esse registro eletrônico está integrado ao S2ID (Sistema Integrado de 
Informações sobre Desastres da União)? * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '66 [DC23]' (23. O Estado utiliza registro 
eletrônico para cadastramento de ocorrências de Defesa Civil?) 
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não 
[]23.2 Esse registro eletrônico está integrado aos outros sistemas de registro de 
ocorrências das demais unidades de segurança (REDS/BO, etc)? * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '66 [DC23]' (23. O Estado utiliza registro 

eletrônico para cadastramento de ocorrências de Defesa Civil?) 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[]24. O Estado possui levantamento para identificação de riscos em municípios 
os quais demandam intervenções do Poder Público? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[]24.1 O levantamento identifica riscos de: * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '69 [DC24]' (24. O Estado possui levantamento 

para identificação de riscos em municípios os quais demandam intervenções 
do Poder Público?) 
 

Escolha a(s) que mais se adeque(m) 
 

Por favor, escolha as opções que se aplicam: 
Incêndio e Pânico em edificações Incêndio e Pânico em edificações 
Riscos Geológicos (nos termos Lei 13.425/17) Riscos Geológicos (nos termos 

Lei 13.425/17) 
Riscos Hidrológicos (nos termos Lei 13.425/17) Riscos Hidrológicos (nos 

termos Lei 13.425/17) 
outros riscos de desastres naturais (meteorológicos, climatológicos, biológicos) 
ou tecnológicos (substâncias radioativas, produtos perigosos relacionados a 

obras civis e a transporte de passageiros, e cargas não perigosas). 
Especifique::   

[] 
25. O Estado possui registro do número de municípios que possuem 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil capacitada periodicamente para 

ações de resiliência? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 
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25.1 O Estado possui registro do número de municípios que formalizaram o 
Plano de Contingência de Defesa Civil? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[]25.2 O Estado avalia periodicamente os Planos Municipais de Contingência 
de Defesa Civil quanto ao alinhamento à política de resiliência adotada pelo 

Brasil no Marco Sendai? * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '72 [DC251]' (25.1 O Estado possui registro do 

número de municípios que formalizaram o Plano de Contingência de Defesa 
Civil? ) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[]25.3 O Estado realiza simulações dos Planos de Contingência? * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '72 [DC251]' (25.1 O Estado possui registro do 

número de municípios que formalizaram o Plano de Contingência de Defesa 
Civil? ) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[] 
25.4 Informe a periodicidade das simulações: * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '74 [DC253]' (25.3 O Estado realiza simulações 

dos Planos de Contingência?) 
 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  

[]25.5 Quantos municípios do território estadual possuem: * 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 

a) Plano de Contingência: 
  

b) Coordenadoria Municipal de Defesa Civil capacitada periodicamente para 
ações de resiliência: 
  

VIII. Institucional 
[]26. Informe o número de efetivos: * 
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Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 

a) Polícia Militar: 
  

b) Corpo de Bombeiros: 
  
c) Defesa Civil: 

  
d) Polícia Civil: 

  
e) Agentes penitenciários: 
  

f) Agentes socioeducativos: 
  

Caso não haja registro para um campo específico, preencher com 9999 
[]27. O Estado oferece cursos de capacitação periódicos aos agentes da 
Segurança Pública? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 

27.1 São alvo de capacitações: * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '78 [I27]' (27. O Estado oferece cursos de 
capacitação periódicos aos agentes da Segurança Pública?) 

 
Escolha a(s) que mais se adeque(m) 

 
Por favor, escolha as opções que se aplicam: 
Polícia Militar Polícia Militar 

Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros 
Defesa Civil Defesa Civil 

Polícia Civil Polícia Civil 
Agentes penitenciários Agentes penitenciários 
Agentes socioeducativos Agentes socioeducativos 

[]27.2 O Estado faz avaliações periódicas das capacitações ofertadas? * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '78 [I27]' (27. O Estado oferece cursos de 
capacitação periódicos aos agentes da Segurança Pública?) 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 
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27.3 Os cursos de capacitação promovem compartilhamento de estruturas, 
bases de dados e informações entre os diversos agentes, de forma que todos 

tenham visão completa do ciclo da Segurança Pública*? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '78 [I27]' (27. O Estado oferece cursos de 
capacitação periódicos aos agentes da Segurança Pública?) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

*Prevenção, repressão, investigação, denúncia, condenação, cumprimento de 
pena, reintegração social. 

[] 
28. O Estado possui Conselhos de Segurança Pública nos municípios? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 

28.1 Conselhos instalados com reuniões periódicas? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '82 [I28]' (28. O Estado possui Conselhos de 
Segurança Pública nos municípios? ) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[] 
28.2 Informe a periodicidade: * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '83 [I281]' (28.1 Conselhos instalados com 

reuniões periódicas? ) 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 
  

[] 
28.3 Conselhos instalados com atribuições consultivas ou deliberativas? * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '82 [I28]' (28. O Estado possui Conselhos de 

Segurança Pública nos municípios? ) 
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

IX. Governança 
[]29. O Estado registra o número de crimes violentos ocorridos em seu 
território? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[]29.1 Informe o quantitativo apurado no ano avaliado CONTRA A PESSOA: * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '86 [G29]' (29. O Estado registra o número de 

crimes violentos ocorridos em seu território?) 
 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

 
a) Homicídios: 

  
b) Estupros: 
  

c) Lesão Corporal Grave: 
  

d) Tortura: 
  
e) Extorsão: 

  
[]29.2 Informe o quantitativo apurado no ano avaliado CONTRA O 

PATRIMÔNIO: * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '86 [G29]' (29. O Estado registra o número de 

crimes violentos ocorridos em seu território?) 
 

Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 
a) Roubo: 

  
b) Roubo à mão armada com arma de fogo: 

  
c) Roubo à mão armada com arma branca: 
  

d) Sequestro: 
  

e) Extorsão: 
  
[]30. Qual o quantitativo de ocorrências registradas no ano avaliado relativas a: 

* 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
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a) Violência doméstica: 

  
b) Homofobia: 

  
c) Racismo: 
  

d) Intolerância religiosa: 
  

e) Violência contra a população de rua: 
  
f) Violência policial: 

  
g) Violência contra crianças e adolescentes: 

  
[] 
30.1 O Estado utiliza registro eletrônico para cadastramento dessas 

ocorrências? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[]31. O Estado registra a taxa de letalidade dos agentes do Sistema de 

Segurança: * 
Escolha a(s) que mais se adeque(m) 
 

Por favor, escolha as opções que se aplicam: 
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Polícia Militar e Corpo de Bombeiros 

Polícia Civil Polícia Civil 
Sistema Prisional Sistema Prisional 
Sistema de medidas socioeducativas privativas de liberdade Sistema de 

medidas socioeducativas privativas de liberdade 
Não possui registro Não possui registro 

[]32. O Estado registra e calcula periodicamente a relação entre crimes 
violentos contra a pessoa e número de inquéritos concluídos de: * 
Escolha a(s) que mais se adeque(m) 

 
Por favor, escolha as opções que se aplicam: 

Homicídios Homicídios 
Estupros Estupros 
Lesão Corporal Grave Lesão Corporal Grave 

Tortura Tortura 
Não possui registro Não possui registro 

[]33. O Estado mede e registra o tempo de resposta do 190: * 
Escolha a(s) que mais se adeque(m) 
 

Por favor, escolha as opções que se aplicam: 
Tempo de espera da chamada Tempo de espera da chamada 
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Tempo de espera entre o início da chamada e a designação da força policial 
Tempo de espera entre o início da chamada e a designação da força policial 

Tempo entre o início da chamada e a chegada da força policial Tempo entre o 
início da chamada e a chegada da força policial 

Não possui registro Não possui registro 
[] 
34. O Estado realiza avaliação periódica da qualidade do atendimento policial e 

de custódia de apenados? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 

34.1 São alvo de avaliações periódicas: * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '94 [G34]' (34. O Estado realiza avaliação 
periódica da qualidade do atendimento policial e de custódia de apenados? ) 

 
Escolha a(s) que mais se adeque(m) 
 

Por favor, escolha as opções que se aplicam: 
Polícia Militar Polícia Militar 

Polícia Civil Polícia Civil 
Sistema Prisional Sistema Prisional 
Sistema de medidas socioeducativas Sistema de medidas socioeducativas 

Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros 
 Defesa Civil Defesa Civil 

[] 
34.2 As avalições consideram a opinião do púbico estratégico interessado*? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '94 [G34]' (34. O Estado realiza avaliação 

periódica da qualidade do atendimento policial e de custódia de apenados? ) 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
*População atendida, especialistas, outras instituições. 
 

[] 
34.3 As avaliações são feitas por institutos de pesquisa externos 

independentes? * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '94 [G34]' (34. O Estado realiza avaliação 
periódica da qualidade do atendimento policial e de custódia de apenados? ) 
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
34.4 Qual a periodicidade das avaliações: * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '94 [G34]' (34. O Estado realiza avaliação 
periódica da qualidade do atendimento policial e de custódia de apenados? ) 
 

Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 

a) Polícia Militar: 
  
b) Polícia Civil: 

  
c) Sistema Prisional: 

  
d) Sistema de medidas socioeducativas: 
  

e) Corpo de Bombeiros: 
  

f) Defesa Civil: 
  
[] 

35. O Estado pesquisa e/ou avalia periodicamente a sensação de segurança 
da população? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[]35.1 Qual a periodicidade? * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '99 [G35]' (35. O Estado pesquisa e/ou avalia 

periodicamente a sensação de segurança da população? ) 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 
  

[]35.2 Qual o resultado da pesquisa nas últimas edições? * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '99 [G35]' (35. O Estado pesquisa e/ou avalia 
periodicamente a sensação de segurança da população? ) 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
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Abrangência máxima de um período de 15 anos. 

[] 
36. O Estado realiza acompanhamento periódico de todo o ciclo de atividades 

de Segurança Pública para crimes violentos contra a pessoa? * 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
36.1 Indique os registros do acompanhamento: * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '102 [G36]' (36. O Estado realiza 
acompanhamento periódico de todo o ciclo de atividades de Segurança Pública 
para crimes violentos contra a pessoa? ) 

 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

 
a) Registro de ocorrências versus atuação policial preventiva/ostensiva 
(registros de ocorrências motivaram ações de flagrante/recuperação do bem/ 

resgate de pessoa/impedimento do crime tentado): 
  

b) Registro de flagrantes com número de prisões provisórias versus 
denunciadas: 
  

c) Registro de ocorrências versus abertura de inquéritos: 
  

d) Registro de ocorrências versus conclusão de inquéritos: 
  
e) Registro de ocorrências versus encaminhamento de inquéritos para o 

Ministério Público: 
  

f) Registro de ocorrências versus oferecimento de denúncia: 
  
g) Registro de ocorrências versus condenações: 

  
h) Registro de ocorrências versus cumprimento de sentença: 

  
i) Registro de ocorrência versus reincidência: 
  

j) Outros (especifique): 
  

[] 
37. Para o cálculo do Indicador de Avaliação do Planejamento - IAP, informe 
sobre a execução orçamentária das ações dos programas do PPA relativos às 

políticas públicas da segurança pública: * 
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Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 

a) A razão entre o número de ações cujo EFISi esteja entre 0,7 e 1,3 e o total 
de ações previstas, excluídas as não-orçamentárias*: 

  
b) A razão entre o número de ações cujo EFINi esteja entre 0,7 e 1,3 e o total 
de ações previstas, excluídas as não-orçamentárias*: 

  
c) A razão entre o número de ações cujo Índice de Equilíbrio da Execução 

Orçamentária (IEEOi) esteja entre 0,7 e 1,3  e o total de ações previstas, 
excluídas as não-orçamentárias*: 
  

*Ex: 0,7; 0,8; 1,3. 
EFISi  = Execução físicai/Previsão físicai iniciali 

EFINi = Execução financeirai/Previsão financeirai iniciali  
IEEOi = EFISi/EFINi 
onde i corresponde a cada uma das ações dos programas do PPA 

*total de ações que não têm execução financeira, ainda que tenham execução 
física. 
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IEGE 2019 - Saúde 

 
 
 

I. Promoção e Vigilância em Saúde 
[] 

1. O Estado dispõe de política de promoção da saúde para nortear as ações a 
serem executadas pelos municípios? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 

2. O Estado realizou campanha anual de prevenção ou incentivo no ano 
avaliado? * 

 
Escolha uma das seguintes respostas: 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
≥ 5 campanhas ≥ 5 campanhas 

&lt; 5 campanhas < 5 campanhas 
Ex: Aleitamento materno, combate ao tabagismo, hipertensão, diabetes,  
combate ao uso de drogas e álcool e outros.                                                                                                                           

A orientação passada durante as consultas não configura campanha anual ou 
incentivo. 

[] 
3. Informe a proporção de cobertura vacinal alcançada no ano avaliado, para 
crianças menores de 2 anos de idade: * 

 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

 
Pentavalente (3ª dose): 
 

  
Pneumocócica 10-Valente (2ª dose): 

 
  
Poliomielite (3ª dose): 

 
  

Tríplice Viral (1ª dose): 
 
  

Vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação.                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100% 
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[] 
4. Informe a proporção de cobertura vacinal alcançada no ano avaliado, para 

adolescentes: * 
 

Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 
HPV (meninas: 9 a 14 anos): 

 
  

HPV (meninos: 11 a 14 anos): 
 
  

Meningo C (12 a 13 anos reforço): 
 

  
Vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação.                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100% 

[] 
5. Informe a proporção de cobertura vacinal alcançada no ano avaliado, para 

adultos: * 
 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

 
Hepatite B (3ª dose): 

  
Tríplice Viral (2ª dose): 
  

Dupla Adulto: 
  

Vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação.                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ex: 0%, 10% , 20%, 50%, 100% 
[] 

6. Informe a proporção de cobertura vacinal alcançada do imunobiológico 
Influenza no ano avaliado para a população acima de 60 anos: * 

 
Escolha uma das seguintes respostas: 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
≥ 90% e ≤ 100% ≥ 90% e ≤ 100% 

≥ 70% e &lt; 90% ≥ 70% e < 90% 
≥ 50% e &lt; 70% ≥ 50% e < 70% 
&lt; 50% < 50% 

Proporção recomendada no Calendário Nacional de Vacinação. 
[] 

7. Informe o quantitativo, no Estado, de casos notificados, confirmados e de 
óbitos por dengue, bem como a proporção de redução ou evolução em relação 
ao exercício anterior ao ano avaliado: * 

 
Apenas números podem ser preenchidos nestes campos. 
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  Quantitativo: Redução (%): Evolução (%): 

casos prováveis:  
  

  
  
casos confirmados:  

  
  

  
óbitos confirmados:  
  

  
  

Preencher Redução (%) ou evolução (%). Nos campos sem preenchimento, 
colocar 9999 
[] 

8. Informe o quantitativo, no Estado, de casos notificados, confirmados e de 
óbitos por chikungunya, bem como a proporção de redução ou evolução em 

relação ao exercício anterior ao ano avaliado: * 
 
Apenas números podem ser preenchidos nestes campos. 

 
  Quantitativo: Redução (%): Evolução (%): 

casos prováveis:  
  
  

  
casos confirmados:  

  
  
  

óbitos confirmados:  
  

  
  
Preencher Redução (%) ou evolução (%). Nos campos sem preenchimento, 

colocar 9999. 
[] 

9. Informe o quantitativo, no Estado, de casos notificados, confirmados e de 
óbitos por zika, bem como a proporção de redução ou evolução em relação ao 
exercício anterior ao ano avaliado: * 

 
Apenas números podem ser preenchidos nestes campos. 

 
  Quantitativo: Redução (%): Evolução (%): 
casos prováveis:  
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casos confirmados:  

  
  

  
óbitos confirmados:  
  

  
  

Preencher Redução (%) ou evolução (%). Nos campos sem preenchimento, 
colocar 9999. 
[] 

10. Qual o coeficiente de incidência de tuberculose no Estado? * 
 

Escolha uma das seguintes respostas: 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

&gt; 0,1 > 0,1 
≤ 0,1 ≤ 0,1 

Incluir todas as formas de tuberculose. 
[]11. Qual o coeficiente de mortalidade de tuberculose no Estado? * 
Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

&gt; 0,1 > 0,1 
≤ 0,1 ≤ 0,1 
Incluir todas as formas de tuberculose. 

[]12. Qual o percentual de cura dos casos novos de tuberculose no Estado? * 
Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
≥ 85% ≥ 85% 

&lt; 85% < 85% 
Incluir todas as formas de tuberculose. 

[]13. Qual a proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados 
nos anos de corte? * 
Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

≥ 88% ≥ 88% 
&lt; 88% < 88% 
Coortes:2014 para Multibacilar e 2015 para Paucibacilar. 

[] 
14. Qual o número de casos autóctones de malária? * 

 
Apenas números podem ser usados nesse campo. 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
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[]14.1 Houve redução do número de casos em relação ao exercício anterior ao 
ano avaliado? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 

15. Qual o número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de 
idade? * 

 
Apenas números podem ser usados nesse campo. 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  

[] 
15.1 Houve redução do número de casos novos em relação ao exercício 
anterior ao ano avaliado?  * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[] 
16. Qual o número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos? * 

 
Apenas números podem ser usados nesse campo. 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  

[]16.1 Houve redução do número de casos novos em relação ao exercício 
anterior ao ano avaliado?  * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
17. Qual a taxa de mortalidade prematura na faixa etária de 30 a 69 anos no 

ano avaliado? * 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 
  

[] 
17.1 Houve redução da taxa em relação ao exercício anterior ao ano avaliado? 

* 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
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Não  
[] 

17.2 Informe o percentual de redução: * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '22 [IVS171]' (17.1 Houve redução da taxa em 
relação ao exercício anterior ao ano avaliado? ) 

 
Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
≥ 2% ≥ 2% 

&lt; 2% < 2% 
[] 

18. Qual a proporção de registro de óbitos por causa básica definida no ano 
avaliado em relação ao total de óbitos não fetais? * 
 

Escolha uma das seguintes respostas: 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
≥ 95% ≥ 95% 
&lt; 95% < 95% 

[] 
19. Qual a proporção de exames citopatológicos do colo do útero realizados em 

mulheres de 25 a 64 anos em relação à população de mulheres com a mesma 
faixa etária? * 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 

  
Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
[] 

19.1 Houve ampliação do número de exames realizados em relação ao 
exercício anterior ao ano avaliado? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

20. Qual a proporção de exames de mamografia de rastreamento realizados 
em mulheres de 50 a 69 anos em relação à população de mulheres com a 
mesma faixa etária? * 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  
Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 

[] 
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20.1 Houve ampliação do número de exames realizados em relação ao 
exercício anterior ao ano avaliado? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

II. Saúde Materna e Infantil 
[] 

21. Qual a taxa de mortalidade infantil da faixa etária de 0 a menor de 1 ano? * 
 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  

Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
[] 
21.1 Houve redução da taxa de mortalidade em relação ao exercício anterior ao 

ano avaliado? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 

22. Houve redução, no Estado, no número de óbitos maternos em relação ao 
exercício anterior ao ano avaliado? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 

22.1 Informe o número de casos no ano avaliado: * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '31 [SMI22]' (22. Houve redução, no Estado, no 
número de óbitos maternos em relação ao exercício anterior ao ano avaliado? ) 

 
Apenas números podem ser usados nesse campo. 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  

[] 
22.2 Qual a proporção no Estado de mortalidade materna entre o último 

exercício e o ano avaliado? * 
 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
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Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
[] 

23. Qual a proporção de parto normal nas unidades da rede estadual de 
saúde? * 

 
Escolha uma das seguintes respostas: 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
&gt; 70% > 70% 

≤ 70% ≤ 70% 
[] 
24. Qual a proporção de gravidez na adolescência entre a faixa etária de 10 a 

19 anos? * 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 
  

Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
III. Atenção Primária 

[] 
25. O Estado dispõe de política de saúde voltada para os povos e comunidades 
tradicionais? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

IV. Assistência Ambulatorial e Hospitalar 
[] 

26. Qual o número de leitos credenciados pelo SUS no ano avaliado? * 
 
Apenas números podem ser usados nesse campo. 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

  
[] 
26.1 Houve ampliação do número de leitos credenciados pelo SUS no ano 

avaliado?  * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 

26.2 Qual a proporção da ampliação em relação ao exercício anterior? * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '38 [AAH261]' (26.1 Houve ampliação do 
número de leitos credenciados pelo SUS no ano avaliado?  ) 
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Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  

Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
[] 
27. O Estado dispõe de gestão de estoque dos insumos para 

operacionalização de unidades da rede própria estadual de assistência em 
saúde? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

Controle de estoque mínimo, variação de estoque dos produtos, tais como 
luvas, capotes, gorros, máscaras e seringas. 
[] 

28. O atendimento das unidades da rede própria estadual de assistência em 
saúde já foi interrompido? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

No mínimo 1 dia de fechamento da unidade. 
[] 
28.1 O atendimento foi interrompido por falta de: * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '41 [AAH28]' (28. O atendimento das unidades 
da rede própria estadual de assistência em saúde já foi interrompido? ) 
 

Escolha a(s) que mais se adeque(m) 
 

Por favor, escolha as opções que se aplicam: 
pessoal pessoal 
insumos insumos 

recursos financeiros recursos financeiros 
[] 

29. O Estado dispõe de gestão de descarte dos resíduos hospitalares? * 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
V. Média e Alta Complexidade 
[] 

30. Qual percentual de CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamentos 
para a atenção básica? * 
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Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

100% 100% 
≥ 70% e &lt; 100% ≥ 70% e < 100% 
≥ 40% e &lt; 70% ≥ 40% e < 70% 

&lt; 40% < 40% 
CAPS – Centro de Atenção Psicossocial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Matriciamento: suporte realizado por profissionais de diversas áreas 
especializadas dado a uma equipe interdisciplinar com o intui to de ampliar o 
campo de atuação e                       qualificar suas ações. 

VI. Urgência e Emergência 
[] 

31. Qual percentual da cobertura do SAMU ou outro serviço similar de 
atendimento de urgência sob a responsabilidade do Estado? * 
 

Escolha uma das seguintes respostas: 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
100% 100% 
≥ 80% e &lt; 100% ≥ 80% e < 100% 

≥ 40% e &lt; 80% ≥ 40% e < 80% 
&lt; 40% < 40% 

VII. Assistência Farmacêutica 
[] 
32. Qual o tempo médio entre o protocolo da solicitação e o primeiro 

fornecimento de medicamentos especializados? * 
 

Escolha uma das seguintes respostas: 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

&gt; 120 dias > 120 dias 
&gt; 80 e ≤ 120 dias > 80 e ≤ 120 dias 

&gt; 40 e ≤ 80 dias > 40 e ≤ 80 dias 
≤ 40 dias ≤ 40 dias 
VIII. Transplante de Órgãos 

[] 
33. O Estado dispõe de política estruturada de transplante de órgãos? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[] 
34. Qual o número de doações de múltiplos órgãos no ano avaliado? * 
 

Apenas números podem ser usados nesse campo. 
 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: F8959-87099-FC4C3



 
   

SecexSES – Secretaria de Controle externo de Educação e Segurança Pública  

 

 

 

Proc. TC 1301/2019 

Fl. 111 

Rubrica _____________ 

Mat. 6666666 

 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  

[] 
34.1 Houve aumento das doações em relação ao exercício anterior ao ano 

avaliado? * 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim 

Não  
[] 
34.2 Informe o percentual correspondente ao aumento: * 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  
Ex: 10%, 20%, 50%, 100%. 

[] 
34.3 Qual percentual de concretização de doação de múltiplos órgãos pós-

notificação? * 
 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  

Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
[] 
35. Qual o número de transplantes de córneas realizados no ano avaliado? * 

 
Apenas números podem ser usados nesse campo. 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  

[] 
35.1 Houve aumento de transplantes de córneas em relação ao exercício 

anterior? * 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
35.2 Informe o percentual correspondente ao aumento: * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '53 [TO351]' (35.1 Houve aumento de 
transplantes de córneas em relação ao exercício anterior? ) 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
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Ex: 10%, 20%, 50%, 100%. 

[] 
36. Qual o índice de aproveitamento dos múltiplos órgãos doados para 

transplante? * 
 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  

Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
IX. Banco de Sangue e Células-Tronco 
[] 

37. O Estado possui banco de sangue público? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 

37.1 O estoque de sangue no banco é suficiente para suprir a demanda 
necessária? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '56 [BSCT37]' (37. O Estado possui banco de 

sangue público? ) 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
38. O Estado promove campanhas para incentivar a doação de sangue? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[] 
38.1 Houve aumento das doações em relação ao exercício anterior? * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '58 [BSCT38]' (38. O Estado promove 

campanhas para incentivar a doação de sangue? ) 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 
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39. Qual o percentual de transfusões SUS, realizadas por hemocentro 
estadual, em relação ao total de transfusões SUS realizadas no Estado? * 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  
Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 

[] 
40. O Estado dispõe de banco público de células-tronco de sangue de cordão 

umbilical? * 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
X. Controle Social 
[] 

41. O Estado possui Ouvidoria de Saúde em funcionamento? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 

42. Qual o tempo médio de resposta da Ouvidoria de Saúde do Estado? * 
 
Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

≥ 10 dias ≥ 10 dias 
&lt; 10 dias < 10 dias 
XI. Conselho Estadual de Saúde 

[] 
43. Quantas reuniões foram realizadas pelo Conselho Estadual de Saúde no 

ano avaliado? * 
 
Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

≥ 6 reuniões ≥ 6 reuniões 
&lt; 6 reuniões < 6 reuniões 
Não considerar reuniões de nomeações/exclusão de membros ou outro 

assunto não relacionado à natureza do Conselho. 
[] 

44. Os instrumentos do Sistema de Planejamento do SUS foram enviados no 
prazo legal ao Conselho Estadual de Saúde? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: F8959-87099-FC4C3



 
   

SecexSES – Secretaria de Controle externo de Educação e Segurança Pública  

 

 

 

Proc. TC 1301/2019 

Fl. 114 

Rubrica _____________ 

Mat. 6666666 

 

Sim  
Não 

Plano de Saúde e Relatório de Gestão. 
[] 

45. Os instrumentos do Sistema de Planejamento do SUS do exercício anterior 
foram analisados pelo Conselho Estadual de Saúde? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de Gestão. 

XII. Índice Constitucional 
[] 

46. Qual percentual da receita vinculada aplicado em ações e serviços públicos 
de saúde a que se refere a EC n. 29/00? * 
 

Escolha uma das seguintes respostas: 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
≥ 12% ≥ 12% 
&lt; 12% < 12% 

[] 
47. Na apuração do percentual mínimo em ações e serviços públicos de saúde, 

determinado pela EC 29/00, estão sendo observadas as disposições contidas 
na LC 141/12? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
XIII. Gestão / Governança 

[] 
48. O Estado disponibiliza, em local acessível ao público nas unidades da rede 

própria estadual de assistência em saúde, escala atualizada de serviço 
incluindo nome e horário de entrada e saída dos profissionais de saúde? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 

49. Existe controle de tempo de atendimento aos pacientes, horário de entrada 
x horário de início do atendimento médico, nas unidades da rede própria 

estadual de assistência em saúde ? * 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
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Não  
[] 

50. Para o cálculo do Indicador de Avaliação do Planejamento - IAP, informe 
sobre a execução orçamentária das ações dos programas do PPA relativos às 

políticas públicas da saúde: * 
 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

 
a) A razão entre o número de ações cujo EFISi esteja entre 0,7 e 1,3 e o total 

de ações previstas, excluídas as não-orçamentárias*: 
  
b) A razão entre o número de ações cujo EFINi esteja entre 0,7 e 1,3 e o total 

de ações previstas, excluídas as não-orçamentárias*: 
  

c) A razão entre o número de ações cujo Índice de Equilíbrio da Execução 
Orçamentária (IEEOi) esteja entre 0,7 e 1,3  e o total de ações previstas, 
excluídas as não-orçamentárias*: 

  
*Ex: 0,7; 0,8; 1,3. 

EFISi  = Execução físicai/Previsão físicai iniciali 
EFINi = Execução financeirai/Previsão financeirai iniciali  
IEEOi = EFISi/EFINi 

onde i corresponde a cada uma das ações dos programas do PPA 
*total de ações que não têm execução financeira, ainda que tenham execução 

física. 
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IEGE 2019 - Planejamento 
 

 
1. O Estado possui Plano Estratégico de longo prazo (mínimo de 12 anos), no 
qual se vinculam os demais instrumentos de planejamento?   * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[] 
1.1 Existe participação da sociedade no processo de elaboração deste Plano 

Estratégico? * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '2 [PO01]' (1. O Estado possui Plano 
Estratégico de longo prazo (mínimo de 12 anos), no qual se vinculam os 

demais instrumentos de planejamento? ) 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim 

Não  
[] 
2.  O Estado elabora diagnóstico e levantamento de problemas, necessidades, 

deficiências, antecedentes ao planejamento? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 

2.1  As dimensões do IEGE (Planejamento, Fiscal, Saúde, Educação, Meio-
ambiente, Desenvolvimento Econômico e Segurança Pública) são 
diagnosticadas?  * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '4 [PO02]' (2.  O Estado elabora diagnóstico e 
levantamento de problemas, necessidades, deficiências, antecedentes ao 
planejamento? ) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[] 
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2.2 Os problemas e/ou demandas diagnosticados são contemplados nos 
instrumentos de planejamento e orçamento? * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '4 [PO02]' (2.  O Estado elabora diagnóstico e 
levantamento de problemas, necessidades, deficiências, antecedentes ao 
planejamento? ) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[] 
3.  O Estado disponibiliza ao Tribunal de Contas os instrumentos de 

planejamento e gestão (PPA, LDO e LOA)  antes do envio ao Poder 
Legislativo? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 

4. Os projetos de lei contendo os instrumentos de planejamento e orçamento 
(PPA, LDO, LOA) foram remetidos ao Poder Legislativo nos prazos legais 

estabelecidos?  * 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
5.  O Poder Legislativo aprovou os instrumentos de planejamento e orçamento 

(PPA, LDO, LOA) nos prazos constitucionais?  * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 

6.  Existe divulgação dos instrumentos de planejamento? * 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[]6.1 Informe o meio de divulgação: * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '10 [PO06]' (6.  Existe divulgação dos 
instrumentos de planejamento? ) 
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Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  

[]6.2  O PPA é divulgado com os programas e seus indicadores; e os projetos e 
atividades com metas físicas e financeiras?  * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '10 [PO06]' (6.  Existe divulgação dos 
instrumentos de planejamento? ) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

II. PPA 
[] 
7.  Qual percentual de programas do PPA com indicadores?   * 

 
Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
≥ 60%  ≥ 60% 

≥ 40% e &lt; 60%  ≥ 40% e < 60% 
≥ 20% e &lt; 40% ≥ 20% e < 40% 

&lt; 20% < 20% 
[]7.1 Todos os indicadores foram apurados? * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
8. Qual percentual dos indicadores de programas do PPA apurados que 

apresentou melhora em relação ao exercício anterior ao ano avaliado?  * 
 

Escolha uma das seguintes respostas: 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

≥ 60% ≥ 60% 
≥ 40% e &lt; 60% ≥ 40% e < 60% 

≥ 20% e &lt; 40% ≥ 20% e < 40% 
&lt; 20% < 20% 
[] 

9. Há monitoramento e avaliação da execução do PPA com emissão de 
relatórios periódicos e final?  * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
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[]9.1 Qual o conteúdo desses relatórios? * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '16 [PPA09]' (9. Há monitoramento e avaliação 
da execução do PPA com emissão de relatórios periódicos e final?  ) 

 
Escolha a(s) que mais se adeque(m) 
 

Por favor, escolha as opções que se aplicam: 
Programas previstos e executados Programas previstos e executados 

Projetos, atividades e operações especiais previstos e executados Projetos, 
atividades e operações especiais previstos e executados 
Outros (especificar)::   

[] 
10 Para o cálculo do Indicador de Avaliação do Planejamento – IAP, informe 

sobre a execução orçamentária das ações dos programas do PPA: * 
 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

 
a) A razão entre o número de ações cujo EFISi esteja entre 0,7 e 1,3 e o total 

de ações previstas, excluídas as não-orçamentárias*: 
  
b) A razão entre o número de ações cujo EFINi esteja entre 0,7 e 1,3 e o total 

de ações previstas, excluídas as não-orçamentárias*: 
  

c) A razão entre o número de ações cujo Índice de Equilíbrio da Execução 
Orçamentária (IEEOi) esteja entre 0,7 e 1,3 e o total de ações previstas, 
excluídas as não-orçamentárias*: 

  
*Ex: 0,7; 0,8; 1,3. 

EFISi  = Execução físicai/Previsão físicai iniciali 
EFINi = Execução financeirai/Previsão financeirai iniciali  
IEEOi = EFISi/EFINi 

onde i corresponde a cada uma das ações dos programas do PPA 
*total de ações que não têm execução financeira, ainda que tenham execução 

física. 
 
[] 

11.  Há revisão anual do PPA para atualização e inclusão de novas demandas?  
* 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

III. LDO 
[] 
12.  A LDO estabelece as prioridades e metas do governo?  * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
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Sim  

Não  
[] 

13.  A LDO prevê, ao final de cada bimestre, critérios para limitação de 
empenho e movimentação financeira quando a execução da receita não 
comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

14.  A LDO prescreve condições e exigências para transferências de recursos a 
entidades públicas e privadas? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[] 
15. A LDO define critérios de contingenciamento? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 

16.  A LDO dispõe normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos 
resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

Art. 4º, LRF. 
[] 
17.  O Anexo de Metas Fiscais integra a LDO nos termos exigidos pela LRF?   * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

Art. 4º, § 1º e 2º, LRF. 
[] 

18. O Anexo de Riscos Fiscais integra a LDO nos termos exigidos pela LRF, 
com a avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar 
as contas públicas? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
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Sim  

Não  
Art.4º, § 3º, LRF. 

[] 
18.1 O Anexo foi elaborado em conformidade com o Manual de Demonstrativos 
Fiscais – MDF estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN? * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '26 [LDO18]' (18. O Anexo de Riscos Fiscais 
integra a LDO nos termos exigidos pela LRF, com a avaliação dos passivos 
contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas? ) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

Art. 50, §2º, LRF. 
IV. LOA 

[] 
19.  A LOA foi elaborada de forma compatível com o PPA e a LDO?  * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 

20. O conteúdo da lei orçamentária é desdobrado até o nível de elemento 
econômico da despesa?  * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[] 
21. Na lei orçamentária, qual percentual para abertura de créditos adicionais 
por decreto? * 

 
Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
&gt; 20% > 20% 

&gt; 10% e ≤ 20%  > 10% e ≤ 20% 
≤ 10% ≤ 10% 

Não há previsão Não há previsão 
[] 
22.  As alterações orçamentárias decorrentes de remanejamento, transposição 

e transferência são realizadas mediante prévia autorização legislativa?  * 
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim 
Não  

[]23.  Qual percentual de emendas parlamentares incluídas no projeto de lei da 
LOA em relação ao total do orçamento? * 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  

Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
V. Execução Orçamentária 
[] 

24. Qual o percentual, no ano avaliado, de alteração dos créditos 
orçamentários previstos na LOA? * 

 
Escolha uma das seguintes respostas: 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
&gt; 40% > 40% 

&gt; 20% e ≤ 40% > 20% e ≤ 40% 
≤ 20% ≤ 20% 
Alteração (%) = créditos adicionais - créditos anulados 

 
[] 

25.  Qual percentual de execução financeira das emendas parlamentares no 
orçamento do ano avaliado? * 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 

  
Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
VI. Participação Social 

[] 
26.  Para a elaboração das peças orçamentárias (PPA/LDO/LOA), é garantida 

a participação social por meio de audiências públicas?  * 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
27. Há margem no orçamento destinada aos programas e/ou ações de projetos 

originários de participação popular? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '35 [PS26]' (26.  Para a elaboração das peças 
orçamentárias (PPA/LDO/LOA), é garantida a participação social por meio de 

audiências públicas?  ) 
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[]27.1 Informe o percentual da margem de participação popular no orçamento 
do ano avaliado: * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '36 [PS27]' (27. Há margem no orçamento 
destinada aos programas e/ou ações de projetos originários de participação 

popular? ) 
 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  

Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
[]27.2 Informe o percentual da execução financeira relativa aos programas e/ou 
projetos de participação popular no orçamento do ano avaliado: * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '36 [PS27]' (27. Há margem no orçamento 

destinada aos programas e/ou ações de projetos originários de participação 
popular? ) 
 

Escolha uma das seguintes respostas: 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
≥ 70% ≥ 70% 
&lt; 70% < 70% 

[] 
28.  Qual a forma de realização das audiências públicas para a elaboração das 

peças orçamentárias?  * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '35 [PS26]' (26.  Para a elaboração das peças 
orçamentárias (PPA/LDO/LOA), é garantida a participação social por meio de 

audiências públicas?  ) 
 
Escolha a(s) que mais se adeque(m) 

 
Por favor, escolha as opções que se aplicam: 

 Presencial Presencial 
Internet Internet 
Outros (especificar)::   

[] 
29.  Quais canais de comunicação são utilizados pelo Estado para divulgação e 

anúncio dos resultados das audiências públicas e das coletas de sugestões? * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
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A resposta foi 'Sim' na questão '35 [PS26]' (26.  Para a elaboração das peças 
orçamentárias (PPA/LDO/LOA), é garantida a participação social por meio de 

audiências públicas?) 
 

Escolha a(s) que mais se adeque(m) 
 
Por favor, escolha as opções que se aplicam: 

Internet Internet 
Diário Oficial Diário Oficial 

Jornal de grande circulação Jornal de grande circulação 
Outros (especificar)::   
[] 

30.  As audiências públicas são realizadas de forma regionalizada? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '35 [PS26]' (26.  Para a elaboração das peças 
orçamentárias (PPA/LDO/LOA), é garantida a participação social por meio de 

audiências públicas?  ) 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 

31.  Informe o número de audiências públicas realizadas no ano avaliado: 
 
a) audiências públicas de planejamento: * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '35 [PS26]' (26.  Para a elaboração das peças 
orçamentárias (PPA/LDO/LOA), é garantida a participação social por meio de 
audiências públicas?  ) 

 
Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
≥ 5 audiências de planejamento ≥ 5 audiências de planejamento 

≥ 1 e &lt; 5  audiências de planejamento ≥ 1 e < 5 audiências de planejamento 
&lt; 1 audiência de planejamento < 1 audiência de planejamento 

[] 
b) audiências públicas de monitoramento: * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '35 [PS26]' (26.  Para a elaboração das peças 

orçamentárias (PPA/LDO/LOA), é garantida a participação social por meio de 
audiências públicas?  ) 
 

Escolha uma das seguintes respostas: 
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
≥ 5 audiências de monitoramento  ≥ 5 audiências de monitoramento 

≥ 1 e &lt; 5 audiências de monitoramento ≥ 1 e < 5 audiências de 
monitoramento 

&lt; 1 audiência de monitoramento < 1 audiência de monitoramento 
[] 
32.  Existem mecanismos que permitem o monitoramento da inclusão e da 

implementação das demandas levantadas nas audiências públicas pelos 
órgãos de controle e pela sociedade?  * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '35 [PS26]' (26.  Para a elaboração das peças 

orçamentárias (PPA/LDO/LOA), é garantida a participação social por meio de 
audiências públicas?  ) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

32.1 Especificar: * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '44 [PS32]' (32.  Existem mecanismos que 

permitem o monitoramento da inclusão e da implementação das demandas 
levantadas nas audiências públicas pelos órgãos de controle e pela 

sociedade?) 
 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  

VII. Institucional 
[] 
33. No Estado, existe órgão responsável pelo controle interno criado por lei?  * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[]33.1 O controle interno é independente e tem acesso a todas as informações 
da administração?  * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '46 [INST33]' (33. No Estado, existe órgão 
responsável pelo controle interno criado por lei?  ) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[] 
33.2  As atribuições do controle interno são formalmente definidas?   * 
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Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '46 [INST33]' (33. No Estado, existe órgão 
responsável pelo controle interno criado por lei?  ) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[] 
33.3 O controle interno monitora os indicadores (metas) e avalia os resultados 
quanto à eficácia e eficiência e à efetividade da gestão orçamentária, financeira 

e patrimonial? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '46 [INST33]' (33. No Estado, existe órgão 
responsável pelo controle interno criado por lei?  ) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[] 
33.4  O controle interno apoia o controle externo na sua missão institucional e 

dá ciência ao TCE quando toma conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '46 [INST33]' (33. No Estado, existe órgão 

responsável pelo controle interno criado por lei?  ) 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
 34. Em cada órgão e entidade de governo existe setor estruturado para efetuar 

e monitorar a execução do seu planejamento? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não 
[] 

35.  Existe carreira específica para servidores com habilidade técnica de 
planejamento gestão e orçamento?  * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
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Sim  
Não  

 
35.1  Não havendo carreira específica, os servidores responsáveis ou que 

cuidam dessas atividades têm dedicação exclusiva à matéria?  * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Não' na questão '52 [INST35]' (35.  Existe carreira específica 
para servidores com habilidade técnica de planejamento gestão e orçamento?  

) 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
36.  Há capacitação específica para os servidores responsáveis pelo 

planejamento? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 

36.1  Qual a carga horária anual da capacitação? * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '54 [INST36]' (36.  Há capacitação específica 
para os servidores responsáveis pelo planejamento? ) 

 
Escolha uma das seguintes respostas: 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 ≥ 40 horas ≥ 40 horas 

≥ 20 e &lt; 40 horas ≥ 20 e < 40 horas 
&lt; 20 horas < 20 horas 
[] 

37.  O Estado adota manual/tutorial para o planejamento e sua execução, 
objetivando a gestão do conhecimento?  * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não 

Manual/tutorial físico e/ou virtual. 
[] 
38.  Há sistema informatizado para auxiliar na elaboração, monitoramento e 

avaliação do planejamento? * 
 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: F8959-87099-FC4C3



 
   

SecexSES – Secretaria de Controle externo de Educação e Segurança Pública  

 

 

 

Proc. TC 1301/2019 

Fl. 128 

Rubrica _____________ 

Mat. 6666666 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[] 
38.1 O sistema informatizado é multiusuário?  * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '57 [INST38]' (38.  Há sistema informatizado 

para auxiliar na elaboração, monitoramento e avaliação do planejamento? ) 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
Sistema que permite acesso simultâneo por múltiplos usuários. 
[] 

39.  Na estrutura administrativa central do Estado, há órgão voltado para 
consolidação, monitoramento e avaliação do planejamento e sua execução 

(PPA, LDO e LOA)?  * 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
40.  Na estrutura administrativa do Estado, há unidade de Centro de Governo, 

responsável pela governança?  * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
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IEGE 2019 - Fiscal 

 
 

I. Metas Fiscais 
[] 
1.  As metas estabelecidas na LDO para receitas, despesas, resultados 

primário e nominal e montante da dívida pública foram alcançadas?   * 
 

Escolha uma das seguintes respostas: 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

sim  
parcialmente  

não  
[] 
1.1  Descrever as metas que não foram alcançadas:  * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'não' ou 'parcialmente' na questão '2 [MF01]' (1.  As metas 
estabelecidas na LDO para receitas, despesas, resultados primário e nominal e 
montante da dívida pública foram alcançadas?   ) 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  
II. Relatório Resumido da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal 

[] 
2. O Poder Executivo publicou, em até trinta dias após o encerramento de cada 

bimestre, Relatório Resumido da Execução Orçamentária dos Poderes do 
Estado incluídos os órgãos e entidades da administração direta e indireta? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
Art. 165, § 3º, CR/88 e art. 52, LRF. 

[] 
3.  Os titulares dos Poderes e órgãos publicaram, em até trinta dias após o 

encerramento do quadrimestre, Relatório de Gestão Fiscal? * 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
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Não  
Art. 54, LRF. 

III. Resultado Fiscal 
[] 

4. O total das receitas primárias suplantou o total das despesas primárias no 
ano avaliado? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
Resultado Primário. 

[] 
5. Quanto ao Resultado Nominal, o Estado cumpriu a meta estabelecida na 

LDO para o ano avaliado? * 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
IV. Execução da Receita 
[] 

6.  Foram implementadas medidas para a melhoria da capacidade de 
arrecadação de impostos e outras receitas com vistas a: * 

 
Escolha a(s) que mais se adeque(m) 
 

Por favor, escolha as opções que se aplicam: 
combate à evasão e sonegação fiscal de receitas combate à evasão e 

sonegação fiscal de receitas 
evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança 
administrativa evolução do montante dos créditos tributários passíveis de 

cobrança administrativa 
aumento da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida 

ativa aumento da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da 
dívida ativa 
não foram implementadas medidas para a melhoria da capacidade de 

arrecadação não foram implementadas medidas para a melhoria da 
capacidade de arrecadação 

Art. 13, LRF. 
[] 
7. As receitas previstas foram desdobradas em metas bimestrais de 

arrecadação? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
Art. 13, LRF. 
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[] 
7.1 O Estado monitora a execução orçamentária da receita prevista na LOA, 

visando a correção de possíveis desvios em relação ao planejado? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[]8.  Consta na LDO meta para arrecadação do ICMS?  * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 

8.1 Qual o percentual de execução no ano avaliado da meta prevista na LDO 
para a arrecadação do ICMS? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '11 [ER08]' (8.  Consta na LDO meta para 

arrecadação do ICMS? ) 
 
Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

≥ 70%  ≥ 70% 
 ≥ 50% e &lt; 70% ≥ 50% e < 70% 
&lt; 50% < 50% 

[]9. Consta na LDO meta para arrecadação do IPVA? * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[] 
9.1  Qual o percentual de execução no ano avaliado da meta prevista na LDO 

para a arrecadação do IPVA? * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '13 [ER09]' (9. Consta na LDO meta para 
arrecadação do IPVA?) 

 
Escolha uma das seguintes respostas: 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 ≥ 70% ≥ 70% 

 ≥ 50% e &lt; 70% ≥ 50% e < 70% 
&lt; 50% < 50% 
[]10.  Consta na LDO meta para arrecadação do ITCD? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
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Sim  
Não 

[] 
10.1 Qual o percentual de execução no ano avaliado da meta prevista na LDO 

para a arrecadação do ITCD?  * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '15 [ER10]' (10.  Consta na LDO meta para 
arrecadação do ITCD?) 

 
Escolha uma das seguintes respostas: 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 ≥ 70%  ≥ 70% 

 ≥ 50% e &lt; 70% ≥ 50% e < 70% 
&lt; 50% < 50% 
[] 

11. Em relação à receita corrente líquida do ano avaliado, informe o percentual 
de:  

 
[]a) renúncias consolidadas e novas: * 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  

Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
[]b) benefícios heterônomos: * 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  

Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
[] 
12. Quanto à concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de natureza 

tributária da qual decorra renúncia de receita, responda: 
 

[] 
12.1 O Demonstrativo do Anexo de Metas Fiscais da LDO, que objetiva apontar 
a estimativa e compensação da renúncia de receitas, 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? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 

12.2 Há publicidade e transparência dos valores dos benefícios concedidos por 
segmento econômico e por modalidade de renúncia? * 
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
12.3 A administração tributária avalia, formalmente, o custo-benefício da 

abertura de programas de recuperação de créditos, adota indicadores para 
avaliação e avalia tais indicadores de resultado periodicamente?  * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[] 
12.4 Os registros contábeis da renúncia de receita decorrentes da concessão 
ou ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária estão em 

conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público e as orientações e manuais da Secretaria do Tesouro Nacional? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[] 
12.5 Existem relatórios ou outro documento formal de avaliação quanto à 
eficiência e ao alcance do retorno e resultados esperados da política de 

renúncia fiscal, que objetiva atrair investimentos e proporcionar o 
desenvolvimento econômico? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

V. Execução da Despesa 
[] 
13. O Estado monitora a execução orçamentária da despesa fixada na LOA, 

visando a correção de possíveis desvios em relação ao planejado?  * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 

14.  O Estado estabeleceu a programação financeira e o cronograma de 
execução mensal de desembolso? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
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Sim  
Não  

Art. 8º, LRF e arts. 47 a 50, Lei Federal 4.320/64. 
[] 

15.  O Estado realiza limitação de empenho e movimentação financeira, 
segundo os critérios fixados pela LDO, caso verifique, ao final de um bimestre, 
que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de 

resultado primário ou nominal estabelecido no Anexo de Metas Fiscais? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
Art.9º, LRF. 

[] 
16.  A abertura de créditos adicionais se deu nos limites fixados em lei e com 
indicação dos recursos e justificativas correspondentes?   * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

Art. 42 e 43, Lei 4.320/64. 
VI. Execução de Investimento 

[] 
17. A execução orçamentária dos investimentos do orçamento fiscal ocorreu de 
forma regionalizada? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

CE/89 e LDO. 
[] 

18. Qual foi a taxa de investimento observada na execução do orçamento em 
relação à receita corrente líquida no ano avaliado? * 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 

  
Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
VII. Despesa com Pessoal e Terceiros 

[] 
19. Qual percentual da despesa com pessoal do Poder Executivo em relação à 

receita corrente líquida?  * 
 
Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
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≥ 49% ≥ 49% 
&gt; 46,4% e &lt; 49% > 46,4% e < 49% 

≤ 46,4% ≤ 46,4% 
[] 

20. Qual o percentual da despesa com pessoal do Poder Legislativo 
(Assembleia e TCE) em relação à receita corrente líquida? * 
 

Escolha uma das seguintes respostas: 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
≥ 3% ≥ 3% 
&gt; 2,84% e &lt; 3% > 2,84% e < 3% 

≤ 2,84% ≤ 2,84% 
[] 

21. Qual o percentual da despesa com pessoal do Poder Judiciário em relação 
à receita corrente líquida? * 
 

Escolha uma das seguintes respostas: 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
≥ 6% ≥ 6% 
&gt; 5,60% e &lt; 6% > 5,60% e < 6% 

≤ 5,60% ≤ 5,60% 
[] 

22. Qual o percentual da despesa com pessoal do Ministério Público em 
relação à receita corrente líquida?  * 
 

Escolha uma das seguintes respostas: 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
≥ 2% ≥ 2% 
&gt; 1,89% e &lt; 2% > 1,89% e < 2% 

≤ 1,89% ≤ 1,89% 
[]23. Qual o percentual da despesa com pessoal consolidada do Estado em 

relação à receita corrente líquida? * 
Escolha uma das seguintes respostas: 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
≥ 60% ≥ 60% 

&gt; 56,9%  e &lt; 60% > 56,9% e < 60% 
≤ 56,9% ≤ 56,9% 
[] 

24.  Em relação à receita corrente líquida, qual o percentual de despesas com 
contratação de:  * 

 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 

a) serviços de consultoria: 
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b) mão de obra temporária: 
  

c) mão de obra terceirizada: 
  

Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
VIII. Previdência 
[] 

25. Existe equilíbrio financeiro entre despesas e receitas do RPPS?  * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 

26.  Existe equilíbrio atuarial do RPPS? * 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[] 
27.  O Estado criou e implementou Previdência Complementar?  * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[] 
28.  Nos aportes para cobertura do déficit atuarial do RPPS, o Estado observa 

a Portaria MPS 746/2011, que determina a aplicação financeira desses 
recursos por no mínimo 5 anos? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
IX. Dívida Ativa 

[]29.  Com relação ao total da dívida ativa, no ano avaliado, informe o 
percentual de: 

  
[] 
a) recebimento: * 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  
Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 

[]b) demais modalidades de extinção e exclusão: * 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
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Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
[] 

30. Qual o percentual de prescrição de processos judiciais referentes à 
cobrança de dívida ativa no ano avaliado, em relação ao valor total dos créditos 
de dívida ativa extintos? * 

 
Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 ≥ 10% ≥ 10% 

&gt; 0% e &lt; 10%  > 0% e < 10% 
0%  0% 

X. Dívida Pública 
[] 
31. O montante do Serviço da Dívida Estadual (amortização, juros e encargos) 

respeitou os 11,5% da receita corrente líquida, conforme Resolução do Senado 
Federal? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não 

Art. 7º, inciso II, Resolução 43/01, observando as exclusões fixadas no § 8º do 
mesmo artigo. 
[] 

32. O Estado realizou as metas e os compromissos definidos no Programa de 
Reestruturação e Ajuste Fiscal – PAF?   * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[] 
32.1 A avaliação feita pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN sobre o 
cumprimento dessas metas tem sido positiva? * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '47 [DP32]' (32. O Estado realizou as metas e 
os compromissos definidos no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal – 
PAF?   ) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

Art. 26, Medida Provisória 2.192-70 de 24/08/01. 
[] 
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33. O montante da Dívida Pública Estadual respeitou os limites estabelecidos 
na Resolução do Senado Federal? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

Arts. 3º e 4º, Resolução 40/01. 
XI. Restos a Pagar (Dívida Flutuante) 

[] 
34. Informe o percentual do valor inscrito em restos a pagar no exercício 
anterior pago no ano avaliado: * 

 
Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
100% 100% 

≥ 75% e ≤ 99% ≥ 75% e ≤ 99% 
&lt; 75% < 75% 

[] 
35. Os restos a pagar do ano avaliado foram inscritos com a correspondente 
disponibilidade de caixa? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[]35.1 Informe o montante dos restos a pagar inscritos: * 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  
Ex: R$ 500.000,00. 

XII. Operações de Crédito 
[] 

36. As operações de crédito realizadas no ano avaliado foram inferiores ao 
montante das despesas de capital realizadas pelo Estado?   * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
Art. 12, § 2º, LRF; art. 167, inciso III, CF - Regra de Ouro. 

[] 
37. Os limites e as condições para a realização de operações de crédito, bem 

como o saldo global das garantias concedidas, ficaram de acordo com o 
estabelecido na Resolução do Senado Federal? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
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Sim  
Não  

Art. 7º, inciso I, e art; 9º, caput, Resolução 43/01; art. 59, § 1º, inciso III, LRF. 
XIII. Precatórios 

[] 
38.  Existe suficiência financeira para quitação dos precatórios inscritos no ano 
avaliado?  * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[]39. Foi observado o prazo de 5 anos para pagamento do estoque de 
precatórios, a contar de 1/1/16? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
Art. 97, ADCT da CR/88. 

XIV. Alienação de Bens e Direitos 
[] 
40. Houve aplicação de recursos oriundos da alienação de bens e direitos em 

despesas correntes, ressalvadas as destinadas por lei aos regimes de 
previdência social, geral e próprio dos servidores públicos?  * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
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IEGE 2019 - Educação 

 

 
 

 
 
I. Organização Escolar 

[] 
1.  Quantas instituições estaduais destinadas aos ensinos fundamental e médio 

estão em funcionamento? * 
 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

 
EF: 

  
EM: 
  

[] 
2. O Estado promoveu levantamento da existência de acesso (vagas 

disponíveis) para toda população em idade escolar dos ensinos fundamental e 
médio da rede estadual? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
 

2.1 Informe: * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '3 [OE02]' (2. O Estado promoveu levantamento 
da existência de acesso (vagas disponíveis) para toda população em idade 

escolar dos ensinos fundamental e médio da rede estadual? ) 
 

              EF:             EM: 
a) Número de vagas:  
  

  
b) Percentual de vagas em relação à demanda:  

  
  
c) Número de matrículas:  
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d) Percentual de matrículas em relação à demanda:  
  

  
[] 

3.  Existem parâmetros para enturmação dos estudantes?  * 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não 
[] 
3.1 Informe os parâmetros para enturmação no ensino fundamental e os 

respectivos dados da enturmação efetiva: * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '5 [OE03]' (3.  Existem parâmetros para 
enturmação dos estudantes?  ) 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  
[] 

3.2 Informe os parâmetros para enturmação no ensino médio e os respectivos 
dados da enturmação efetiva: * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '5 [OE03]' (3.  Existem parâmetros para 

enturmação dos estudantes?  ) 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 
  

[] 
3.3  Os parâmetros estão sendo seguidos?  * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '5 [OE03]' (3.  Existem parâmetros para 

enturmação dos estudantes?  ) 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
II. Infraestrutura Escolar 

[] 
4. Existem laboratórios de informática em funcionamento (utilizados pelos 
alunos) ou salas de aula com computadores nas instituições estaduais 

destinadas aos ensinos fundamental e médio? * 
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[] 
4.1  Qual percentual com relação ao total de escolas? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '9 [IE04]' (4. Existem laboratórios de informática 

em funcionamento (utilizados pelos alunos) ou salas de aula com 
computadores nas instituições estaduais destinadas aos ensinos fundamental e 
médio? ) 

 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

 
EF: 
  

EM: 
  

Ex: 0, 10, 50, 100 
[] 
4.2 Qual percentual com conexão à internet em relação ao total de escolas? * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '9 [IE04]' (4. Existem laboratórios de informática 
em funcionamento (utilizados pelos alunos) ou salas de aula com 
computadores nas instituições estaduais destinadas aos ensinos fundamental e 

médio? ) 
 

Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 
EF: 

  
EM: 

  
Ex: 0, 10, 50, 100 
[] 

5. Informe o percentual de instituições estaduais destinadas aos ensinos 
fundamental e médio que fornecem água filtrada, própria para consumo: * 

 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 

EF: 
  

EM: 
  
Ex: 0, 10, 50, 100 

[] 
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6. Informe o percentual de instituições estaduais destinadas aos ensinos 
fundamental e médio que possuem rede de coleta de esgoto ou fossa: * 

 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

 
EF: 
  

EM: 
  

Ex: 0, 10, 50, 100 
[] 
7.  Informe o percentual de instituições estaduais destinadas aos ensinos 

fundamental e médio que promovem acessibilidade para pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida: * 

 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 

EF: 
  

EM: 
  
Ex: 0, 10, 50, 100 

[] 
8. Informe o percentual de instituições estaduais destinadas aos ensinos 

fundamental e médio que possuem bibliotecas em funcionamento: * 
 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

 
EF: 

  
EM: 
  

Ex: 0, 10, 50, 100 
III. Alimentação Escolar 

[] 
9.  O Estado complementa, com recursos próprios, o valor repassado pelo 
Governo Federal para a alimentação escolar?  * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

[] 
9.1 Informe o percentual do complemento em relação ao valor recebido do 

Governo Federal: * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
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A resposta foi 'Sim' na questão '16 [AE09]' (9.  O Estado complementa, com 
recursos próprios, o valor repassado pelo Governo Federal para a alimentação 

escolar?  ) 
 

Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 
EF: 

  
EM: 

  
Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
[] 

10. Informe o percentual de compra da alimentação escolar oriunda da 
agricultura familiar: * 

 
Escolha uma das seguintes respostas: 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
≥ 30% ≥ 30% 

&lt; 30% < 30% 
[] 
11.  Há nutricionista responsável pela elaboração e acompanhamento do 

cardápio da alimentação escolar em todas as instituições da rede estadual de 
ensino? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[] 
11.1  Qual percentual das instituições da rede estadual de ensino que tem o 
serviço de nutricionista?  * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '19 [AE11]' (11.  Há nutricionista responsável 
pela elaboração e acompanhamento do cardápio da alimentação escolar em 
todas as instituições da rede estadual de ensino? ) 

 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

 
EF: 
  

EM: 
  

Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
IV. Transporte Escolar 
[] 

12. Informe o percentual de atendimento do serviço de transporte escolar em 
relação ao total de alunos residentes em zona rural: * 
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Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

≥ 80% ≥ 80% 
≥ 50% e &lt; 80% ≥ 50% e < 80% 
≥ 10% e &lt; 50% ≥ 10% e < 50% 

&lt; 10% < 10% 
[] 

13.  O Estado tem registro da rota e/ou do tempo gasto nas viagens pelos 
veículos do transporte escolar? * 
 

Escolha uma das seguintes respostas: 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
Sim, rota e tempo  
Sim, somente rota  

Sim, somente tempo  
Não  

[]13.1 Informe a idade média da frota escolar:  * 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 

Idade média: 
  

V. Corpo Docente 
[] 
14. O Estado possui Plano de Cargos e Salários para seus professores em 

conformidade com o Plano Nacional de Educação – PNE? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não 
 

15. O Estado cumpre o piso salarial nacional (jornada de 40horas/semanal) 
para todos os professores?  * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 

16. Qual a quantidade de professores efetivos e de temporários/designados 
destinados aos ensinos fundamental e médio? * 

 
  Professores efetivos Professores temporários/designados 
Anos iniciais EF:  
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Anos finais EF:  
  

  
EM:  

  
  
[]16.1  Informe o percentual de temporários em relação ao total de professores: 

* 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

 
Anos iniciais EF: 
  

Anos finais EF: 
  

EM: 
  
Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 

[] 
 17. Qual a quantidade de professores efetivos com Especialização, Mestrado, 

Doutorado nos ensinos fundamental e médio? * 
 
  Especialização Mestrado Doutorado 

Anos iniciais EF:  
  

  
  
Anos finais EF:  

  
  

  
EM:  
  

  
  

[] 
17.1  Informe o percentual de professores efetivos com Especialização, 
Mestrado, Doutorado em relação ao total de professores:  * 

 
  Especialização Mestrado Doutorado 

Anos iniciais EF:  
  
  

  
Anos finais EF:  

  
  
  

EM:  
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Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
[] 

18. Qual valor aplicado na capacitação do corpo docente estadual? * 
 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

 
EF: 

  
EM: 
  

[] 
18.1 O valor aplicado no ano avaliado foi maior em relação ao exercício 

anterior? * 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim Sim 

Não Não 
[]18.2  Informe o percentual aplicado em relação ao total dos recursos gastos 
em MDE:  * 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 

  
Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
[] 

19.  Qual o número de professores e de diretores capacitados da rede 
estadual? * 

 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 

Professores: 
  

Diretores: 
  
Participação no ano avaliado de professores e diretores em cursos, palestras, 

seminários e congressos para atualização. 
 

[] 
19.1  Informe o percentual de professores capacitados em relação ao total de 
professores: * 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  
Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 

[] 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: F8959-87099-FC4C3



 
   

SecexSES – Secretaria de Controle externo de Educação e Segurança Pública  

 

 

 

Proc. TC 1301/2019 

Fl. 148 

Rubrica _____________ 

Mat. 6666666 

 

19.2 Informe o percentual de diretores capacitados em relação ao total de 
diretores:  * 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  
Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 

[] 
19.3  Há programa estadual estruturado para reconhecimento e incentivo à 

capacitação dos profissionais da Educação? * 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  

Não  
[]20.  Existem medidas a serem adotadas para substituição de profissionais em 
caso de ausência? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[]20.1 Informe quais são estas medidas: * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '37 [CD20]' (20.  Existem medidas a serem 

adotadas para substituição de profissionais em caso de ausência?) 
 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 
  

VI. Políticas Educacionais 
[] 
21.  O Estado elaborou Plano Estadual de Educação em conformidade com o 

Plano Nacional de Educação – PNE? * 
 

Escolha uma das seguintes respostas: 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

Plano elaborado e implementado Plano elaborado e implementado 
Plano elaborado e em implementação Plano elaborado e em implementação 

Plano não elaborado. Informar prazo para elaboração: Plano não elaborado. 
Informar prazo para elaboração:   
[]21.1  Qual a vigência do Plano? * 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Plano elaborado e em implementação' ou 'Plano elaborado e 

implementado' na questão '39 [PE21]' (21.  O Estado elaborou Plano Estadual 
de Educação em conformidade com o Plano Nacional de Educação – PNE? ) 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
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[] 

22. O Estado dispõe de política estruturada para desenvolver competências de 
leitura e escrita de alunos com dificuldade de aprendizado? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[]22.1 Existem metas traçadas? * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '41 [PE22]' (22. O Estado dispõe de política 

estruturada para desenvolver competências de leitura e escrita de alunos com 
dificuldade de aprendizado? ) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[] 
22.2 Das metas traçadas, qual percentual alcançado? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '42 [PE221]' (22.1 Existem metas traçadas?) 

 
Escolha uma das seguintes respostas: 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
≥ 80%  ≥ 80% 

≥ 50% e &lt; 80% ≥ 50% e < 80% 
&lt; 50%  < 50% 
[] 

22.3   Qual percentual de escolas atendidas com esta política? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '41 [PE22]' (22. O Estado dispõe de política 
estruturada para desenvolver competências de leitura e escrita de alunos com 

dificuldade de aprendizado? ) 
 

Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 
EF: 

  
EM: 

  
Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
[] 

23.  O Estado oferta educação integral? * 
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

 
23.1  Quantas instituições ofertam educação integral? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '45 [PE23]' (23.  O Estado oferta educação 

integral? ) 
 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

 
EF: 

  
EM: 
  

[] 
23.2 Informe o percentual das instituições que ofertam a educação integral em 

relação ao total de escolas: * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '45 [PE23]' (23.  O Estado oferta educação 
integral? ) 

 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 

EF: 
  

EM: 
  
Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 

[] 
23.3 Informe o número de alunos atendidos pela educação integral: * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '45 [PE23]' (23.  O Estado oferta educação 

integral? ) 
 

Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 
EF: 

  
EM: 

  
[] 
24.  O Estado oferta educação especial sob perspectiva inclusiva?  * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
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Sim  

Não  
[] 

24.1 Quantas instituições possuem condições (profissionais e infraestrutura) de 
prover educação especial sob perspectiva inclusiva? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '49 [PE24]' (24.  O Estado oferta educação 

especial sob perspectiva inclusiva?  ) 
 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

 
EF: 

  
EM: 
  

[] 
24.2 Informe o percentual das instituições que ofertam educação especial sob 

perspectiva inclusiva em relação ao total de escolas: * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '49 [PE24]' (24.  O Estado oferta educação 
especial sob perspectiva inclusiva?  ) 

 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 

EF: 
  

EM: 
  
Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 

[] 
24.3 Informe o número de alunos atendidos pela educação especial sob 

perspectiva inclusiva: * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '49 [PE24]' (24.  O Estado oferta educação 
especial sob perspectiva inclusiva?  ) 

 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 

EF: 
  

EM: 
  
[] 

25. O Estado oferta educação profissional?  * 
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[] 
25.1 Quantas instituições ofertam educação profissional? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '53 [PE25]' (25. O Estado oferta educação 

profissional?  ) 
 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

 
EJA: 

  
EM: 
  

[] 
25.2 Informe o percentual das instituições que ofertam educação profissional 

em relação ao total de escolas: * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '53 [PE25]' (25. O Estado oferta educação 
profissional?  ) 

 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 

EJA: 
  

EM: 
  
Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 

[] 
25.3 Informe o número de alunos atendidos pela educação profissional: * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '53 [PE25]' (25. O Estado oferta educação 

profissional?  ) 
 

Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 
EJA: 

  
EM: 

  
[] 
26.  O Estado monitora a aplicação das Leis 10.639/03 e 11.645/08 nas 

escolas estaduais? * 
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

Ensino de “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 
VII. Conselhos e Colegiados Escolares 
[] 

27.  Existe Conselho Estadual de Educação estruturado e atuante no Estado? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 
Sim  

Não  
[] 

27.1  Quantas reuniões foram realizadas pelo Conselho Estadual de Educação 
durante o ano avaliado? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '58 [CCE27]' (27.  Existe Conselho Estadual de 

Educação estruturado e atuante no Estado? ) 
 
Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 ≥ 6 reuniões ≥ 6 reuniões 
 ≥ 4 e &lt; 6 reuniões ≥ 4 e < 6 reuniões 
 &lt; 4 reuniões < 4 reuniões 

Não considerar reuniões de nomeações/exclusão de membros ou outro 
assunto não relacionado à natureza do Conselho. 

 
[] 
28.  Existe Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais (ConsFUNDEB) estruturado e atuante no Estado? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[] 
28.1 Quantas reuniões foram realizadas pelo ConsFUNDEB durante o ano 
avaliado? * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '60 [CCE28]' (28.  Existe Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

(ConsFUNDEB) estruturado e atuante no Estado? ) 
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Escolha uma das seguintes respostas: 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 ≥ 6 reuniões ≥ 6 reuniões 

 ≥ 4 e &lt; 6 reuniões ≥ 4 e < 6 reuniões 
 &lt; 4 reuniões < 4 reuniões 
Não considerar reuniões de nomeações/exclusão de membros ou outro 

assunto não relacionado à natureza do Conselho. 
[] 

29.  Existem colegiados escolares formais e atuantes nas escolas da rede 
estadual de ensino?  * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 

29.1  Informe o percentual de escolas com colegiado escolar formal e atuante 
em relação ao total de escolas: * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '62 [CCE29]' (29.  Existem colegiados escolares 

formais e atuantes nas escolas da rede estadual de ensino?  ) 
 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 
  

Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 
VIII. Indicadores Educacionais 

[] 
30.  Durante o ano letivo, houve interrupção por greve ou por outros motivos? * 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  
[] 

30.1  Quantos dias durou a interrupção?  * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '64 [IDE30]' (30.  Durante o ano letivo, houve 
interrupção por greve ou por outros motivos? ) 

 
Apenas números podem ser usados nesse campo. 

 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  

[] 
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31.  O Estado aplicou programas de avaliação de rendimento escolar nos 
níveis fundamental e médio da rede estadual de ensino? * 

 
Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
Sim  

Parcialmente  
Não  

[] 
32. O Estado utilizou indicador de aprendizado para análise do desempenho 
nos ensinos fundamental e médio da rede estadual de ensino? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não 

[]32.1 Informe o resultado do IDEB da rede estadual de ensino: * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '67 [IDE32]' (32. O Estado utilizou indicador de 
aprendizado para análise do desempenho nos ensinos fundamental e médio da 
rede estadual de ensino? ) 

 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

 
IDEB EF anos iniciais: 
  

IDEB EF anos finais: 
  

IDEB EM: 
  
[] 

32.2 Informe outros indicadores de aprendizado utilizados pelo Estado e seus 
respectivos resultados: * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '67 [IDE32]' (32. O Estado utilizou indicador de 

aprendizado para análise do desempenho nos ensinos fundamental e médio da 
rede estadual de ensino? ) 

 
  Indicadores Resultados 
EF anos iniciais:  

  
  

EF anos finais:  
  
  

EM:  
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[] 

33. O Estado monitora a taxa de abandono dos estudantes dos ensinos 
fundamental e médio da rede estadual de ensino?  * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

 
33.1  Existem metas traçadas para redução da taxa de abandono? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '70 [IDE33]' (33. O Estado monitora a taxa de 

abandono dos estudantes dos ensinos fundamental e médio da rede estadual 
de ensino?  ) 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
Sim  

Não  
[] 
33.2   Qual percentual alcançado das metas traçadas? * 

 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '71 [IDE331]' (33.1  Existem metas traçadas 
para redução da taxa de abandono? ) 
 

Escolha uma das seguintes respostas: 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
≥ 80% ≥ 80% 
≥ 50% e &lt; 80% ≥ 50% e < 80% 

&lt; 50% < 50% 
[] 

34.  Qual a taxa de aprovação e de abandono dos alunos da rede estadual? * 
 
  Taxa de aprovação Taxa de abandono 

EF anos iniciais:  
  

  
EF anos finais:  
  

  
EM:  

  
  
Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%. 

[] 
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35.  O Estado possui levantamento da distorção idade-série para os ensinos 
fundamental e médio? * 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 
Sim  
Não  

 
35.1  Existem metas traçadas para redução da distorção idade-série para os 

ensinos fundamental e médio?  * 
 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão '74 [IDE35]' (35.  O Estado possui levantamento 
da distorção idade-série para os ensinos fundamental e médio? ) 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
 

Sim  
Não  

[] 
35.2  Qual percentual alcançado das metas traçadas? * 
 

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
A resposta foi 'Sim' na questão '75 [IDE351]' (35.1  Existem metas traçadas 

para redução da distorção idade-série para os ensinos fundamental e médio?  ) 
 
Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

≥ 80% ≥ 80% 
≥ 50% e &lt; 80% ≥ 50% e < 80% 
&lt; 50% < 50% 

IX. Índice Constitucional /Legal 
[] 

36.  Qual percentual da receita vinculada aplicado na manutenção e 
desenvolvimento do ensino? * 
 

Escolha uma das seguintes respostas: 
 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
≥ 25%  ≥ 25% 
&lt; 25% < 25% 

[] 
37.  Qual percentual dos recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB) foi aplicado com remuneração de profissionais do 
magistério em efetivo exercício?  * 

 
Escolha uma das seguintes respostas: 
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

≥ 60% ≥ 60% 
&lt; 60% < 60% 

X. Governança 
[] 
38. Para o cálculo do Indicador de Avaliação do Planejamento – IAP, informe 

sobre a execução orçamentária das ações dos programas do PPA relativos às 
políticas públicas da educação: * 

 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 
 

a) A razão entre o número de ações cujo EFISi esteja entre 0,7 e 1,3 e o total 
de ações previstas, excluídas as não-orçamentárias*: 

  
b) A razão entre o número de ações cujo EFINi esteja entre 0,7 e 1,3 e o total 
de ações previstas, excluídas as não-orçamentárias*: 

  
c) A razão entre o número de ações cujo Índice de Equilíbrio da Execução 

Orçamentária (IEEOi) esteja entre 0,7 e 1,3 e o total de ações previstas, 
excluídas as não-orçamentárias*: 
  

*Ex: 0,7; 0,8; 1,3. 
EFISi  = Execução físicai/Previsão físicai iniciali 

EFINi = Execução financeirai/Previsão financeirai iniciali  
IEEOi = EFISi/EFINi 
onde i corresponde a cada uma das ações dos programas do PPA 

*total de ações que não têm execução financeira, ainda que tenham execução 
física. 
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