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ORGANOGRAMA

PLENÁRIO

Conselheiros Presidência Auditoria

DGS

CGA CGT

CTs 9ª CT

Gestão do Estado Engenharia

ATRIBUIÇÕES

Atividades operacionais de fiscalização, 

orientação e controle dos recursos 

públicos, relacionados a obras e 

serviços de engenharia
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HISTÓRICO
� Até 1994 ���� 2 engªs. civis, cedidas DEO/DER

� 1994 ���� Concurso Público

� 1995 ���� 4 engºs. civis / 1 engº. eletricista / 1 
engº. mecânico / 1 arquiteto

� 1997 ���� Núcleo de Engenharia – NUE

� 2000 ���� Distribuição dos engºs entre as CTs

HISTÓRICO
� 2004 ���� Concurso Público ���� 11 engºs. civis / 
2 engºs. eletricistas / 2 engºs. sanitaristas

� Out/2004 ���� Institucionalização da 9ª CT-Eng 
(Res. TC nº 199/2004, alterando o Regimento 
Interno)
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CORPO TÉCNICO
32 Servidores:

• 22 engenheiros civis

• 2 engenheiros eletricistas

• 1 engenheiro sanitarista

• 2 arquitetos

• 1 administrativo

• 4 estagiários

SUPORTE TÉCNICO
� Microcomputadores e “notebooks”

� Software CAD

� Impressoras formatos até “A1”

� Estação Total

� Trenas comuns / eletrônicas / com rodas

� GPSs e Câmaras fotogr. convencs. / digitais
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PROCEDIM. DE AUDITORIA

���� Fase Interna

���� Fase Externa

���� Planejamento

Planejamento

� Plano Anual de Auditorias ���� Elaborado pela 

Área Técnica, seguindo a PCE e o Manual de 

Auditoria ���� Aprovação pelo Plenário

� Programa de Auditoria ���� Elaborado pela 

Área Técnica, seguindo o Manual de Auditoria 

���� Aprovação pela Chefia
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Planejamento

� Plano de Auditoria ���� Para cada auditoria ����

Elaborado pela Área Técnica ���� Aprovação 

pelas CGT / DGS 

� Base ���� SISAUD / SIAFEM / PCBs / histórico / 

publicações / outras informações

Fase Externa

� Coleta de dados processuais e documentais:

���� Projetos

���� Especificações Técnicas

���� Edital

���� Contrato e aditivos

���� Pagamentos e escrituração contábil
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Fase Externa

� Levantamentos de campo:

���� Serviços executados

���� Dimensões / quantitativos / qualidade

���� Fotos

� Entrevistas e declarações

Fase Interna

� Process. das informações ���� Confrontação 

“coleta de dados X levantamento de campo X 

padrões e normas técnicas”

� Estudos técnicos

� Orçamentação ���� Quantificação X valoração 

���� Base na Res. TC nº 180/2002



13

Fase Interna

� Orçamentação pela Res. TC nº 180/2002:

���� Obras rodoviárias: DERTES, atualiz. FGV

���� Demais obras: ITUFES / EMOP / PINI

���� BDI padrão: 35%

Obs.: Não obriga o Jurisdicionado

DIAGNÓSTICO
Fatos:

� Projetos básicos e executivos precários 

ou inexistentes

� Editais cerceativos ou direcionais

� Contratos sub ou superfaturados

� Fiscalização precária ou inexistente
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DIAGNÓSTICO
Fatos:

� Pagamentos irregulares ou indevidos

� Qualidade ruim

� Inexecução da garantia

� Obras paralisadas

DIAGNÓSTICO
Causas:

� Lei nº 8.666/93 complexa:

���� Extensa

���� Muitas alterações

���� Eclética

���� Muitas combinações, incl. outras leis
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DIAGNÓSTICO
Causas:

� Comissões de Licitações tecnicamente 

incompetentes

� Estrutura de engenharia inadequada –

despreparada / desprovida de recursos / 

sobrecarregada – ou inexistente

DIAGNÓSTICO

Conseqüências:

� Má aplicação dos recursos públicos

� Insatisfação da sociedade
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DIAGNÓSTICO

Conseqüências:

� Ações promovidas pelo “TC” e pelo 

“MP” para responsabilizações civis e 

criminais dos Ordenadores de Despesas.

CONCLUSÃO

� Obras e serviços de engenharia são de 

importância capital para as Administrações 

Públicas, quer seja do ponto de vista 

SOCIAL, ECONÔMICO ou POLÍTICO.
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CONCLUSÃO

� O controle social é cada vez mais 

atuante, reclamando e denunciando 

qualidade, fraude, enriquecimento ilícito e 

obras incabadas.

CONCLUSÃO

� Obras e serviços de engenharia são de 

natureza complexa, regulada, de mercado 

reservado, expondo o Gestor Público a 

riscos e responsabilidades nem sempre ao 

seu alcance de controle.
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CONCLUSÃO

� Faz-se mister estrutura técnica de 

ENGENHARIA adequada / qualificada e 

controles internos eficazes, afim de garantir 

a boa aplicação dos recursos públicos e a 

segurança dos próprios Gestores.

MENSAGEM

Corpo técnico de ENGENHARIA 

competente, capacitado, habilitado, 

aparelhado, controlado, exigido e, claro, 

bem remunerado ���� Relação “benefício / 

custo” MAIOR que “1”
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APRESENTADORES

mauricio@tce.es.gov.brMaurício Faria Dame Manzano

marcelofedeszen@tce.es.gov.brMarcelo Lima Fedeszen

holdar@tce.es.gov.brHoldar de Barros Figueira Netto

fernando.rocha@tce.es.gov.brFernando Antônio Siqueira Rocha

andreng@tce.es.gov.brAndré Mainardes Berezowski

9ª CT-Eng.: (27) 3334.7722


