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Notícias

ARTIGO: Tribunal de Contas é filtro e radar da sociedade
- por Dimas Eduardo Ramalho
04/08/2016 - ARTIGO: Tribunal de Contas é filtro e radar da sociedade - Por Dimas Eduardo Ramalho - Presidente do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP).
Clique para ler a íntegra

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-artigo-tribunal-contas-e-filtro-e-radar-sociedade-por-dimaseduardo-ramalho

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministro do TCU participa de audiência e compartilha
experiências no TCESP
02/08/2016 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) recebeu na segunda-feira (1/8), às
15h30, a visita do Ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. pauta, tratada com o Presidente e
Conselheiros, versou sobre temas de interesse comum entre as instituições, com foco para a implantação do Índice de
Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), indicador concebido pela Corte de Contas paulista e que será adotado em nível
federal por meio dos Tribunais de Contas dos demais estados da Federação.
Na oportunidade, o Ministro Nardes, que esteve acompanhado pelo Secretário de Controle Externo do TCU em São
Paulo, Hamilton Caputo Delfino Silva, foi recepcionado pelo Presidente do TCE, Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho;
pelo Vice-Presidente, Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo; pelos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues e
Cristiana de Castro Moraes e pelo Secretário-Diretor Geral, Sérgio Ciquera Rossi.
Durante a audiência, o Ministro Augusto Nardes disse que sua presença no Tribunal de Contas paulista foi para
enaltecer e parabenizar o trabalho do TCESP na consolidação do IEGM – indicador composto por 7 (sete) índices
temáticos que reúne informações dos setores de Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente,
Proteção ao Cidadão e Governança da Tecnologia da Informação.
Nardes compartilhou a recente experiência desenvolvida no TCU, com o levantamento realizado que averiguou a
situação da governança do setor público brasileiro em âmbito nacional a fim de propiciar o melhor aproveitamento na
aplicação de recursos públicos.
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O trabalho feito no Tribunal de Contas da União estabeleceu um índice de governança pública (IGG) por meio de
metodologia que atribui pesos a cada um dos quesitos avaliados. O TCU, segundo o Ministro, coletou informações junto
a 380 organizações da administração pública federal, 893 organizações públicas estaduais e 6.497 organizações
municipais.
Ao final da reunião, o Ministro Augusto Nardes reforçou seu interesse em difundir o IEGM no território nacional, que,
segundo ele, ‘é uma ferramenta que dará uma alta capacidade de visualização da gestão municipal’ e contribui para o
fortalecimento dos órgãos de controle externo e pela melhoria na gestão municipal.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-ministro-tcu-participa-audiencia-e-compartilha-experienciastcesp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente do TCU aposta na tecnologia para combater
corrupção
11/08/16 - SÃO PAULO - O Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Ministro Aroldo Cedraz, encerrou na
quinta-feira (11/8), às 17h00, o penúltimo dia da XIV Semana Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(TCESP). Na ocasião, ao proferir a palestra com o tema ‘O Papel dos Tribunais de Contas no Combate à Corrupção’,
Cedraz ressaltou a importância da adaptação tecnológica para que os órgãos de controle consigam cumprir sua função.
Os debates tiveram como mediadores o Presidente do TCE, Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho e o Vice-Presidente,
Sidney Estanislau Beraldo.
Na Presidência do TCU desde 10 de dezembro de 2014, Cedraz falou dos seus trabalhos à frente do órgão que fiscaliza
o Governo Federal e sobre os constantes aperfeiçoamentos nas metodologias de fiscalização e análise das contas
públicas.
Segundo Cedraz, o TCU ampliou suas ações, sobretudo com a realização de auditorias operacionais, preditivas e
contínuas. “A sociedade e o Congresso nos dizem que não querem saber de auditorias do passado e daquilo que já
ocorreu. Precisamos respostas ‘on time’ a partir de avaliações de riscos”, afirmou.
Ainda em relação aos avanços tecnológicos do TCU, o Presidente citou o desenvolvimento de aplicativos cívicos
oferecidos ao cidadão para que a sociedade participe do trabalho de fiscalização e tenha acesso às informações
geradas pela Corte de Contas.
Ainda segundo Cedraz, que é Ministro do TCU desde 2007, é preciso integrar os órgãos de controle externo das
diferentes esferas de poder para que o sistema institucional de combate à corrupção se fortaleça e consiga melhores
resultados.
“Sem inteligência, não é possível combater a corrupção. Só com leis e com o aparelho do Estado, não vamos conseguir.
Olhamos para o horizonte e queremos chegar ao porto seguro que é ver o cidadão brasileiro mais respeitado e melhor
atendido pelos serviços públicos”, concluiu.
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Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-presidente-tcu-aposta-tecnologia-para-combater-corrupcao
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TCESP divulga lista de gestores que tiveram contas
julgadas irregulares
12/08/16 – SÃO PAULO –O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) divulgou uma listagem, que será
encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) uma lista com mais de 2.500 nomes de gestores
públicos e ordenadores de despesas que tiveram suas contas julgadas irregulares pelo colegiado (clique para acessar).
O período considerado são os 8 (oito) anos imediatamente anteriores a cada eleição, que, em 2016, terá o primeiro turno
realizado no dia 2 de outubro. A referida listagem abrange o período entre 2 de outubro de 2008 a 10 de agosto de 2016.
A divulgação da listagem é prevista pelo artigo 11, parágrafo 5º, da Lei nº 9.504/1997, c/c o artigo 1º, inciso I, alínea “g”,
da Lei Complementar nº 64/1990, alterada pela Lei Complementar nº 135/2010 (“Lei da Ficha Limpa”). Trata-se da
relação de pessoas físicas que tiveram contas julgadas irregulares por decisão contra a qual não cabe mais recurso.
A legislação prevê que a Justiça Eleitoral pode declarar inelegíveis aqueles que constarem da lista fornecida pelo
Tribunal de Contas.
A lista continuará sendo periodicamente atualizada para envio às autoridades envolvidas no processo eleitoral e para
publicação no site do TCESP, onde o cidadão pode acompanhar a situação do gestor de sua cidade.
Clique para acessar a listagem
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-divulga-lista-gestores-tiveram-contas-julgadasirregulares
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Tribunal de Contas divulga balanço de atividades do
segundo trimestre
29/08/16 - SÃO PAULO - O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) divulgou, na sexta-feira (26/8), por
meio do Comunicado nº 24/2016 emitido pela Presidência, o resumo das atividades desenvolvidas pela Corte de Contas
durante o segundo trimestre de 2016. Veiculado no Caderno Legislativo do Diário Oficial do Estado, a íntegra do
levantamento pode ser acessado por meio do link http://migre.me/uOfEG.
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No balanço, são demonstradas, dentre outros indicadores, as quantidades de processos apreciados pelas Câmaras e
Pleno, valor das multas aplicadas em Ufesp´s e o número de condenações para devolução de importâncias e de
comunicações ao Ministério Público.
As 2 (duas) Câmaras do TCE analisaram no segundo trimestre o montante de 1.745 processos – entre contratos e
prestações de contas de repasses ao Terceiro Setor, contas anuais de Prefeituras e Câmaras Municipais,
representações, embargos e agravos. No total, na primeira instância de julgamento, foram aplicadas multas
indenizatórias que totalizaram 36.000 Ufesp´s.
Até a data da publicação o colegiado do Pleno proferiu julgamento em 514 matérias. Nessa instância, onde também são
analisadas as condições dos editais de licitação, foram aplicadas multas que totalizaram 1.530 Ufesp´s.
No segundo trimestre o TCE realizou 3.216 julgamentos singulares. Do total, 439 foram sentenças de Conselheiros e
1.664 sentenças do Corpo de Auditores, que também exarou 1.113 despachos de deferimento.
Clique para acessar a íntegra do Comunicado
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia:http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-divulga-balanco-atividades-segundo-trimestre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------

Maratona Hacker terá como desafio criar game para
combater a corrupção
– SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) será palco de muitas ideias, criatividade e
inovação na 2ª edição da maratona Hacker. O evento acontecerá no dia 8 de outubro na Escola Paulista de Contas
Públicas ‘Presidente Washington Luís’ (EPCP), do TCESP, reunindo programadores, designers gráficos, profissionais e
estudantes ligados ao desenvolvimento de jogos. As inscrições estão disponíveis no hotsite http://migre.me/uHInr e
podem ser feitas até às 23h59 do dia 5 de setembro.
Sob o formato de ‘Game Jam’, o desafio dessa edição tem o propósito de desenvolver um jogo eletrônico e educativo ao
público infantil entre 7 a 12 anos, sobre o tema ‘Combate à corrupção’. O objetivo é apresentar às crianças o que é e
como identificar atos de corrupção em seu cotidiano. “Mostraremos que devem agir honestamente e de forma correta
desde cedo, com amigos, professores, colegas, familiares e pessoas com as quais convivem”, afirma o Diretor de
Tecnologia do TCE, Fábio Xavier.
.Hackathon
Além de desafios com premiações no final, a maratona de programação, conhecida como Hackathon, também traz a
oportunidade de adquirir experiências como por exemplo o trabalho em equipe e mostra o quão importante pode ser o
papel da tecnologia a serviço da sociedade. “Elaborar uma idéia, a partir das ferramentas que a tecnologia proporciona e
desenvolver algo que pode ser capaz de resolver problemas e contribuir para o bem estar social, gera uma enorme
satisfação”, destaca Guilherme Uezima, participante do Hackathon 2015.

4

INFORMATIVO CONTROLADORIA/SETOR DE CONTABILIDADE
Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste
Informativo nº 18 – setembro de 2016

O evento teve sua primeira edição em 2015, estimulada pela Presidência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(TCESP). O termo Hackathon é a conseqüência de uma combinação de palavras inglesas ‘hack’, que quer dizer
programar de forma excepcional, e ‘marathon’ que significa maratona. O evento deu início no final dos anos 90 a fim de
reunir programadores e profissionais da área de informática para desenvolver softwares que atendam um fim específico
ou projetos que sejam inovadores e utilizáveis.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-maratona-hacker-tera-como-desafio-criar-game-paracombater-corrupcao
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tribunal de Contas discute papel de cargos
comissionados no setor público
24/08/2016 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), representado pelo DiretorTécnico de Divisão, Sidney Sarmento de Souza, a convite da Unidade Central de Recursos Humanos (UCRH),
vinculada a Secretaria de Gestão Pública paulista, participou, na quarta-feira (24/8), das 9h30 às 12h30, no
auditório da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), em São Paulo, da exposição da
palestra com o tema ‘Cargos em Comissão: Experiências e Reflexões’.
Direcionada a um público de gestores, servidores e profissionais da área de Recursos Humanos, a exposição feita
pelo Diretor-Técnico, além de enfatizar a atuação da Corte de Contas no tocante ao tema, fez um comparativo
entre os Poderes Legislativo e Executivo em relação à quantidade de cargos comissionados.
Intermediada por Sandra Souza Pinto, da Escola de Governo e de Administração Pública, a palestra teve como
objetivo discutir a importância dos cargos comissionados na administração pública, a ambivalência entre cargo em
comissão e função de confiança e abordou o perfil, competências e responsabilidades que cabem ao servidores
comissionados.
O evento contou com a presença de cerca de 200 (duzentos) participantes oriundos de diversas áreas da
administração direta, autárquica, fundacional e integrantes de empresas públicas do Estado. Na oportunidade
também foi debatida a questão da interação entre comissionados e servidores de carreira, com foco na busca de
resultados mais eficientes, e abordadas as tendências em relação aos cargos e funções de confiança na
Administração Pública.

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-discute-papel-cargos-comissionados-setorpublico
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
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Tribunal de Contas reprova prestação de contas de 2013
da USP
17/08/16 - SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, durante realização da 25ª sessão ordinária da
Segunda Câmara, na terça-feira (16/8), às 10h00, votou pela desaprovação da prestação de contas, referente ao
exercício de 2013, da Universidade de São Paulo (USP).
O relator da matéria, Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, apontou, dentre outros motivos, irregularidades quanto ao
pagamento de despesas de pessoal, aumento dos gastos da instituição com a formação dos alunos aliada à queda da
qualidade de ensino, e falhas quanto à transparência dos recursos financeiros utilizados.
No voto, o Conselheiro Relator aponta que houve, durante o exercício fiscal, o pagamento de salários a servidores,
diretores e dirigentes, em valores que extrapolam o teto constitucional do Poder Executivo estadual, o que contraria a
legislação em vigor.
O relatório de fiscalização apontou que houve o descumprimento do limite legal de 75% do orçamento da instituição para
as despesas com pessoal em 2013. Segundo o TCE, a partir dos atos tomados no exercício, os reflexos se estenderam
por toda a universidade que atualmente possui um comprometimento de 105,5% das receitas oriundas do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) com despesa de pessoal e encargos.
Segundo a fiscalização do TCE, 911 servidores possuem acúmulo de cargo na universidade ou no setor público. Os
fiscais ainda detectaram que houve, no caso destes servidores, pagamentos de hora extra e remunerações pelas duas
funções desempenhadas.
O Conselheiro classificou como grave a falta de comprometimento da instituição com a prestação de contas ao sistema
SIAFEM (Sistema integrado de Administração para Estados e Municípios), em claro descumprimento aos artigos 1º, 2º,
inciso III, e 20º do Decreto estadual nº 58.841/13, que retratam a execução orçamentária, financeira, patrimonial e
contábil dos órgãos públicos do Estado.
“Não há identificação dos adiantamentos concedidos pela universidade, no exercício de 2013 e, nas notas de empenho
emitidas pelo sistema SIAFEM, constam como credora a própria USP”, atentou o relator ao citar o descumprimento do
artigo 61 da Lei nº 4.320/64. “As divergências apuradas comprometem a fidedignidade das informações contidas nas
demonstrações contábeis e contrariam os princípios da transparência”, finalizou.
Uma das preocupações demonstradas pelo relator em plenário foi em relação a piora da avaliação da qualidade de
ensino na universidade. Beraldo destacou a queda da USP no ranking universitário medido em todos os países, a
exemplo do ‘Times Higher Education (THE)’, onde a instituição passou da 158ª posição, em 2012, para o grupo de
universidades entre 201ª a 250ª posição.
Aos responsáveis pela reitoria à época foi determinada aplicação de multa indenizatória no valor de 500 (quinhentos)
Ufesp´s. O Conselheiro Relator ainda determinou o encaminhamento de cópia da decisão para o Governador, Ministério
Público Estadual e para a Assembleia Legislativa para que tomem as devidas providências de sua alçada.
Leia a íntegra do voto
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Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-reprova-prestacao-contas-2013-usp

TCESP implanta sistema de tradução em libras nas
sessões de julgamento
Clique aqui para acessar o Canal do TCESP no Youtube.
24/08/16 – SÃO PAULO - O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) implantou o sistema de Libras (Língua
Brasileira de Sinais) nas transmissões das sessões de julgamento realizadas no auditório nobre. Reconhecida pela Lei
10.436/2002, o sistema é utilizado e reconhecido pela maioria dos deficientes auditivos dos centros urbanos.
A inovação, implantada na terça-feira (23/8), durante a realização das sessões ordinárias das Câmaras, partiu de
sugestão do Presidente do TCE, Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, no sentido de estreitar a relação da Corte de
Contas e a população paulista, que poderá acompanhar semanalmente as atividades do colegiado.
“Implantamos esta ferramenta no sentido de promover acessibilidade e assegurar o direito de todos ao acesso às
informações”, destacou o Presidente. “Queremos que todos os cidadãos tenham amplo acesso as decisões e
julgamentos do Tribunal”, ressaltou Ramalho. A tradução em libras será realizada por (2) dois técnicos que foram
contratados para atuar durante as transmissões das sessões plenárias.
Há dois anos e meio no ar, a TV TCE se estabeleceu como um canal de rápido e fácil acesso a disposição do cidadão
no acompanhamento das contas públicas. A programação conta com a transmissão das sessões de julgamento - das
Câmaras e do Pleno - que ocorrem sempre as terças e quartas-feiras, bem como transmite cursos de capacitação,
palestras e outros eventos do gênero. Após as transmissões, todo o conteúdo é disponibilizado para acesso pelo canal
do Youtube pelo linkhttp://www.youtube.com/tcespoficial.
. Libras
O sistema de tradução em libras surgiu da necessidade dos portadores de necessidades especiais auditivas se
comunicarem e serem compreendidos pela sociedade. No Brasil a estruturação de uma linguagem própria teve início
ainda no Império, no ano de 1857, com a implantação do Imperial Instituto de Surdos Mudos, atual Instituto Nacional de
Educação de Surdos (INES). Em 2002 foi promulgada uma nova legislação reconhece a Língua Brasileira de Sinais
como forma de comunicação dos portadores de necessidades especiais auditivos.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-implanta-sistema-traducao-libras-sessoes-julgamento-0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TCESP adere à campanha Coração Azul contra o tráfico
de pessoas
29/07/16 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), em alusão ao Dia Mundial do
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, comemorado neste sábado (30/7) em diversos países, aderiu à campanha
‘Coração Azul’, criada pela ONU (Organização das Nações Unidades) e desenvolvida pelo Escritório das Nações Unidas
sobre Drogas e Crime (UNODC).
A ação, que a exemplo de diversos órgãos paulistas que iluminaram com tons de azul suas fachadas, tem como objetivo
conscientizar e promover um debate público sobre o enfrentamento e o combate ao tráfico de pessoas.
De acordo com o Diretor Geral de Administração do TCE, Carlos Malek, a iniciativa partiu de solicitação da Presidência e
tem como meta propagar a mensagem da campanha Coração Azul que busca sensibilizar, despertar a solidariedade
com as vítimas e encorajar a sociedade a participar do combate ao crime de tráfico de pessoas.
As luminárias e refletores do prédio sede do Tribunal de Contas, na capital, foi adaptada com ‘gelatinas’ azuis na tarde
de quinta-feira (28/7) e ficarão dispostas durante todo o período em que a campanha é veiculada em todos os países
que aderiram à campanha.
. Tráfico de pessoas
São considerados crimes de tráfico de pessoas toda forma de recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou
acolhimento de seres humanos mediante o uso da força, de formas de coação, de fraude ou engano, ou de abuso de
autoridade, incluindo a aceitação de pagamentos ou benefícios pela entrega da pessoa sobre a qual tenha autoridade.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-adere-campanha-coracao-azul-contra-trafico-pessoas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cursos
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO:
CURSOS A DISTÂNCIA TCE/SP (CLICAR EM “ACESSAR COMO VISITANTE”)
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO
 AUDESP
 PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCESP
 LICITAÇÕES E CONTRATOS

CURSOS E EVENTOS TCE/SP (GRAVAÇÕES DISPONÍVEIS NO YOUTUBE)
 LICITAÇÕES E CONTRATOS - GESTÃO DE CONTRATOS - PARTE 1 (28/07/2016)
 LICITAÇÕES E CONTRATOS - GESTÃO DE CONTRATOS - PARTE 2 (28/07/2016)

SENADO FEDERAL:
INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO (ILB)
ESCOLA DE GOVERNO DO SENADO FEDERAL
 ÉTICA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 INTRODUÇÃO AO ORÇAMENTO PÚBLICO
 O PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO:

 PALESTRA: INTRODUÇÃO A LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (AULA 1)
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 PALESTRA: INTRODUÇÃO A LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (AULA 2)
 PALESTRA: TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS EM COMPRAS E CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS

Dúvidas, sugestões, elogios e reclamações: envie e-mail
para contabilidade@camarasantabarbara.sp.gov.br ou controladoria@camarasantabarbara.sp.gov.br
Quer receber nosso informativo por e-mail? Entre em contato através do endereço
contabilidade@camarasantabarbara.sp.gov.br
 Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.
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