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Notícias

Presidente do TJ-SP apresenta mecanismos de combate
à corrupção
08/08/2018 – SÃO PAULO – O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador Manoel de
Queiroz Pereira Calças, abriu, ontem, às 10h00, a programação do segundo dia da XVI Semana Jurídica do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo (TCESP).
Compuseram a mesa de trabalhos, ao lado do Presidente do TCESP,
palestrante, os Conselheiros Cristiana de Castro Moraes, Dimas Eduardo
Auditores-Substitutos de Conselheiro, Silvia Monteiro e Valdenir Antônio
Público de Contas, Rafael Neubern Demarchi Costa; e o Procurador-Chefe
Luiz Menezes Neto.

Conselheiro Renato Martins Costa, e do
Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo; os
Polizelli; o Procurador-Geral do Ministério
da Procuradoria da Fazenda junto ao TCE,

A palestra ainda foi prestigiada pelo Conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira Barros e pelo Conselheiro-Substituto
Jaylson Fabianh Lopes Campelo, ambos do TCE do Piauí; pelo Secretário-Diretor Geral, Sérgio Ciquera Rossi; e pelo
Chefe de Gabinete da Presidência, Olavo Silva Junior.
. Histórico
Ao proferir a palestra ‘O Judiciário e o combate à corrupção’, o Desembargador fez uma análise da evolução da
legislação que combate o delito, abordando desde o Direito Romano até os mecanismos atuais de punição, a exemplo
da Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção das Pessoas Jurídicas.
Em sua explanação, Pereira Calças falou sobre a importância de debater o assunto junto à sociedade, que, na opinião
do Desembargador, é um “câncer” que atinge todos os países do Mundo e precisa ser extirpado. “A corrupção é uma
chaga, um câncer, que assola a humanidade desde os tempos mais primitivos e continua pulsando firme e forte na
administração pública e privada”, afirmou.
. Imparcialidade
Segundo o Presidente do TJ-SP, o Poder Judiciário, quando chamado a julgar os crimes de corrupção, deve agir sempre
com rigor, observando a legislação brasileira e cumprindo a Constituição Federal de 1988.
“O papel do juiz é cumprir as leis e, no julgamento, deve examinar os fatos com imparcialidade, abstendo-se de
quaisquer preconceitos, pré-julgamentos, sendo vedado julgar de acordo com as conveniências do momento históricopolítico-social ou influenciado pelas manifestações da mídia e os anseios do povo, conhecidos como ‘a voz das ruas’”,
disse.
O Presidente do TCESP agradeceu a contribuição do Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças para os
debates promovidos durante a 16ª edição da Semana Jurídica do Tribunal. “Todos os elementos necessários à
compreensão da matéria (corrupção) foram apresentados e, com certeza, todos os que acompanharam a explanação
ganharam muito com a palestra”, afirmou o Conselheiro Renato Martins Costa.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-presidente-tj-sp-apresenta-mecanismos-combate-corrupcao

Promotor e advogado debatem ações da Lava-Jato
08/08/2018 – SÃO PAULO – Como parte da programação do segundo dia de atividades da Semana Jurídica do TCE, o
Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, Pedro Franco de Campos, e o Advogado e Especialista em Direito

1

INFORMATIVO CONTROLADORIA/SETOR DE CONTABILIDADE
Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste
Informativo nº 35 – agosto de 2018

Penal, Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, debateram, no período vespertino, os desdobramentos e ações promovidas no
âmbito da Operação Lava-Jato.
Durante as exposições, que versaram sob o tema ‘Os Instrumentos da Lava-Jato na Visão da Acusação e da Defesa’, os
palestrantes falaram – cada um dentro de sua área de atuação – sobre temas pontuais da operação – a exemplo dos
mandados de busca e apreensão, das prisões temporárias e preventivas, da condução coercitiva e dos acordos de
delação e leniência.
Ex-Secretário de Segurança do Estado de São Paulo, o Promotor Pedro Franco de Campos enalteceu os trabalhos que
estão sendo conduzidos pela força-tarefa da Lava-Jato e destacou que as investigações – que tiveram início em 2009 –
puderam avançar e tomar força a partir do apoio dos movimentos sociais.
Para ele, a Operação tem sido bem conduzida no sentido de apurar a presença de esquemas criminosos no Brasil que
vão desde crimes de corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, até situações que
evidenciam fraudes a licitações e contratos, formação de carteis e atos de improbidade administrativa.
“A corrupção prejudica, sobretudo, a quem mais precisa dos serviços públicos. Ela afeta a qualidade da escola pública,
do sistema de saúde e prejudica aqueles que mais dependem e possuem menos recursos”, argumentou Franco de
Campos. “O combate à impunidade não é, portanto, uma bandeira elitista. Deve ser uma prioridade para todos que
anseiam pela reconstrução do Brasil”, finalizou.
Considerado um dos principais críticos da Operação Lava-Jato, o advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira falou
sobre sua preocupação com os rumos da Operação e disse que, com o vazamento de informações e dados, teme que o
exercício da defesa e da presunção da inocência não sejam contemplados.
“Eu não acho que a Lava-Jato seja meio de combate à corrupção, como não acho que punição seja um instrumento de
combate à corrupção”, disse. “A punição é necessária, assim como a Lava-Jato também o é. O ideal é que se agisse
antes da prática delituosa. A punição é consequência da prática da corrupção. É preciso investigar as causas”,
argumentou.
Clique para acessar a galeria de fotos
Clique para assistia ao vídeo do evento
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-promotor-e-advogado-debatem-acoes-lava-jato

TCE lança novo site institucional com novos recursos e
mais interatividade
10/08/2018 – SÃO PAULO – Mais interatividade, transparência e acessibilidade. Foi com este propósito que o
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Conselheiro Renato Martins Costa, apresentou, na
última quarta-feira (8/8), a nova plataforma do site institucional do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP).
O ambiente repaginado, apresentado no encerramento da 16ª Semana Jurídica, foi desenvolvido em conjunto pelo
Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) e pela Coordenadoria de Comunicação Social (CCS), sob orientação
da Presidência do órgão, e prioriza a gestão de conteúdo e dos serviços prestados pela Corte de Contas a diversos
públicos: jurisdicionados, cidadãos, servidores.
A reformulação do portal teve como objetivo facilitar a rotina dos usuários, deixando o ambiente mais atrativo,
organizado e fácil de navegar. Para tanto, foram atualizados, reestruturados e reagrupados todos os conteúdos – desde
contatos, noticias, publicações e artigos, até comunicados e canais de interação com os setores da Casa.
“O novo portal está renovado, moderno, porém sóbrio como cabe às instituições, com um grau de informações
extraordinariamente enriquecido”, observou o Presidente ao destacar que a página eletrônica foi inteiramente
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desenvolvida pelo corpo funcional da Corte. “O mais interessante é que essa ampla gama de conteúdo e informações
está disponível para acesso de todo cidadão”, finalizou.
. Inovações
Dentre as principais melhorias implementadas, está o ‘MegaMenu’, que possibilita a utilização de recursos interativos
com vídeo e imagem e proporciona um acesso célere aos principais sistemas e serviços oferecidos pela instituição.
O site também adotou um novo sistema de busca com mais facilidades. Disponível na ‘Barra de Pesquisas’, a ferramenta
permite ao internauta acessar conteúdos específicos - processos, comunicados, jurisprudência, legislação e normas. O
campo ‘Transparência’ também foi reformulado e agora traz informações segmentadas – de forma clara e organizada sobre o Tribunal de Contas, Estado e municípios.
Outra funcionalidade adotada no novo portal permitiu condensar em um único local, informações sobre a realização das
sessões de julgamento das Câmaras e do Pleno (pautas, resultados, atas e vídeos). O campo ainda traz links
direcionados para todas as publicações da Corte de Contas – a exemplo das edições da Revista do TCE, Manuais de
Orientação e artigos.
O novo site, disponível para uso em todos os navegadores, é compatível com smartphones e tablets de todas as
plataformas (Android e IOS), proporcionando modernidade, interatividade e facilidade para o usuário.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-lanca-novo-site-institucional-com-novos-recursos-e-maisinteratividade

TCE apresenta atualização de súmulas e jurisprudência
durante Congresso em Rio Preto
17/08/2018 – SÃO PAULO – O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Conselheiro Renato
Martins Costa, participou, ontem (16/8), em São José do Rio Preto, das atividades que integram a programação do XII
Congresso de Municípios do Noroeste Paulista.
Durante o encontro, o Presidente do TCE discorreu sobre o repertório de súmulas e as atualizações da jurisprudência da
Corte de Contas paulista. O conjunto de entendimentos do Tribunal de Contas se encontra disposto na forma da
Resolução nº 10, editada em 2016, e pode ser consultado por meio do link www.tce.sp.gov.br/sumulas.
.Alterações
As novas alterações, com base no disposto no artigo 131 do Regimento Interno, abrangem o cancelamento de 4 (quatro)
súmulas – de números 5, 7, 14 e 19 - e introduzem outros 20 (vinte) itens – de números 31 a 51, que dispõem
principalmente sobre atos pertinentes à elaboração de peças licitatórias.
Entre as súmulas suprimidas, encontram-se aquelas que dizem respeito a exigências de habilitação e laudos de
comprovação técnicas aos vencedores de licitações, bem como determinação de prazos e datas para apresentação de
amostras por parte dos proponentes.
As últimas alterações foram dispostas em 2016, por meio da Resolução nº 10/2016, quando foi constituída a Comissão
Permanente de Análise de Jurisprudência, cuja função é formular propostas de cancelamento, aperfeiçoamento ou
introdução de súmulas de jurisprudência no repertório do Tribunal.
Durante as atividades, o Presidente do TCE ainda falou sobre os novos regramentos que abrangem questões ligadas ao
repasse de recursos financeiros às entidades do Terceiro Setor, aquisições de gêneros alimentícios e concessão do
serviço público de transporte coletivo.
Coordenado pela Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA), o encontro, que teve início no último dia 15 e se
estende até amanhã, reúne Prefeitos, Vereadores, Secretários Municipais e agentes políticos a fim de debater aspectos
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da integração administrativa, econômica e social dos municípios da região. Mais informações podem ser obtidas por
meio do link www.congressoama2018.com.br.
. Súmula
Súmula é, no contexto jurídico, a síntese de uma interpretação jurisprudencial pacificada e majoritária visando a auxiliar
no julgamento de casos semelhantes aos que ela aborda. A função da súmula é similar à dos precedentes no direito
comum, onde a lei evolui segundo as práticas e os costumes da sociedade.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-apresenta-atualizacao-sumulas-e-jurisprudencia-durantecongresso-rio-preto

Segunda Câmara aplica multas no total de 1.520 EFESPs
17/08/2018 – SÃO PAULO – Reunida na terça-feira (14/8), a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo (TCESP) analisou 109 processos da Ordem do Dia, tendo julgado 25 contratos irregulares e negado provimento a
10 recursos. A Câmara aplicou multas no total de 1.520 UFESPs. A sessão foi presidida pelo Conselheiro Antonio Roque
Citadini e integrada pelo Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho e pelo Auditor-Substituto de Conselheiro Marcio Martins
de Camargo. As procuradoras Letícia Formoso Matuck Feres e Vera Wolf Moreira representaram o Ministério Público de
Contas e a Procuradoria da Fazenda Estadual, respectivamente.
Clique para assistir a íntegra da sessão
Clique para ver o resultado
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-segunda-camara-aplica-multas-total-1520-ufesps

Tribunal de Contas orienta gestores sobre importância da
gestão documental
20/08/2018 – SÃO PAULO – Com 250 participantes inscritos, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP),
em conjunto com o Arquivo Público do Estado e a Câmara Municipal de Campinas, promoveu, na quinta-feira (16/8), das
9h00 às 16h00, o XIX Encontro Paulista sobre a Gestão Documental e Acesso à Informação.
Voltado a gestores e servidores públicos, o evento, composto por 4 (quatro) palestras, buscou orientar os presentes
acerca
da
importância
estratégica
da
gestão
de
documentos
públicos
para
as
instituições.
Os trabalhos, que aconteceram no auditório da Câmara Municipal, reuniram representantes de 60 Prefeituras e 40
Casas Legislativas da região. Na oportunidade, a Corte de Contas foi representada pelo Diretor-Técnico da Secretaria
Diretoria Geral, Paulo Massaru Uesugi Sugiura. Integraram a mesa de abertura o Subsecretário de Assuntos
Institucionais de Campinas, Reinaldo Moretti; representando o Presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi; o Coordenador do
Arquivo Público do Estado, Fernando Padula Novaes; e o Coordenador do Arquivo da Câmara de Campinas, Kaiam
Bernardes.
.Orientações
Em sua exposição, Paulo Massaru falou sobre a importância da transparência nos atos de gestão e da participação da
população no acompanhamento e fiscalização dos gastos públicos. O encontro, segundo o Diretor-Técnico, serviu para
reforçar a orientação para que as instituições formulem e implantem suas políticas de arquivo, preservação e de gestão
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de documentos e de acesso à informação, como determinam a Constituição Federal, a Lei Nacional de Arquivos (nº
8.159/1991) e a Lei de Acesso à Informação (nº 12.527/2011).
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-orienta-gestores-sobre-importancia-gestaodocumental

TCE e MPSP assinam acordo para intensificar ações de
combate à corrupção
30/08/2018 – SÃO PAULO – Usar a inteligência, a tecnologia e o compartilhamento de dados e informações para
promover um melhor controle dos recursos públicos e gerar ações integradas para prevenir e reprimir a corrupção.
Fundamentalmente, foi com esse propósito que o Tribunal de Contas do Estado (TCESP) e o Ministério Público do
Estado de São Paulo (MPSP) formalizaram um acordo que, dentre outras metas, busca aprimorar o trabalho de
fiscalização e controle externo desempenhado por ambas as instituições.
Durante solenidade realizada no auditório do MPSP, na Capital, na quarta-feira (29/8), às 16H00, o Presidente do
Tribunal de Contas do Estado (TCESP), Conselheiro Renato Martins Costa, e o Procurador-Geral de Justiça, Gianpaolo
Smanio, assinaram termo de cooperação que aproxima o trabalho dos órgãos e institucionaliza as ações articuladas
entre a fiscalização da Corte de Contas e as investigações promovidas pelo Ministério Público.
Pelo acordo formalizado, o Tribunal de Contas e o MPSP se dispuseram a aperfeiçoar a ação articulada e integrada
entre os órgãos – o que resultará numa maior aproximação entre as Promotorias de Justiça e as Diretorias de
Fiscalização e Unidades Regionais do TCE em todo o Estado –, desenvolver procedimentos e sistemas para o
compartilhamento de dados e informações, e promover operações planejadas e preventivas para proporcionar mais
eficiência no controle nas administrações públicas.
. Informações
Segundo o disposto no termo de cooperação, TCESP e MPSP se comprometeram a desenvolver sistemas para o
compartilhamento bilateral de dados e informações que contribuam para o exercício das atividades de controle,
respeitadas as competências e prerrogativas institucionais de cada órgão, bem como situações que estejam sobre sigilo.
Os membros do Ministério Público terão acesso on-line 24 horas aos processos eletrônicos do Tribunal de Contas a
partir das decisões de primeira instância, e os Agentes de Fiscalização da Corte poderão tomar conhecimento das
investigações e trabalhos que estão sendo conduzidos pelo MPSP. O termo terá validade de 5 (cinco) anos.
Em seu discurso, o Presidente do TCESP falou sobre a importância da assinatura do termo para os órgãos e a
população. “Neste momento, duas instituições de Estado se unem para a realização mais completa e abrangente de
suas competências, permitindo que o resultado decorrente dessa união se apresente como algo promissor em prol da
sociedade de São Paulo”, ressaltou Renato Martins Costa.
Já o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Gianpaolo Smanio, avaliou que a medida facilitará o trabalho das
instituições, promovendo mais agilidade e qualidade nos atos de fiscalização e controle social, uma vez que os
Promotores poderão acessar informações do TCE sem a prévia necessidade de oficiar à Procuradoria-Geral de Justiça
(PGJ). "Para mim, hoje é um dia especial", afirmou Smanio ao dizer que a medida representa um avanço para o controle
externo e combate às ilicitudes e irregularidades nas administrações.
. Autoridades
Participaram do ato o Vice-Presidente do TCESP, Antonio Roque Citadini, os Conselheiros Dimas Ramalho e Sidney
Beraldo, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Rafael Neubern Demarchi Costa.

5

INFORMATIVO CONTROLADORIA/SETOR DE CONTABILIDADE
Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste
Informativo nº 35 – agosto de 2018

Pelo empenho no estabelecimento do acordo entre as instituições, assinaram o termo como testemunhas o SecretárioDiretor Geral, Sérgio Ciquera Rossi, e o Secretário-Executivo da PGJ, Fábio Bechara.
Clique para ler a íntegra do termo
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-e-mpsp-assinam-acordo-para-intensificar-acoescombate-corrupcao

TCE apresenta principais motivos que geram problemas
em editais
31/08/2018 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) participou, na quinta-feira (30/8),
da programação do I Seminário de Gestão e Fiscalização de Contratos, evento promovido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP) com apoio da Escola Paulista da Magistratura (EPM).
Além do Presidente do TJSP, Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças, compuseram a mesa solene de
abertura o Presidente do TCESP, Conselheiro Renato Martins Costa, o Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU),
Benjamin Zylmer, e o Diretor da EPM, Desembargador Francisco Eduardo Loureiro.
Ao saudar os palestrantes do dia e agradecer a presença dos cerca de 150 participantes que acompanharam as
atividades do Seminário, o Presidente do TJSP falou sobre a importância da discussão de temas afetos à gestão e à
fiscalização de contratos.
“Este Seminário veio para suprir uma carência de cursos relacionados com a gestão de contratos. A realização deste
evento é um momento especial, porque marca o primeiro passo que damos em uma caminhada no sentido de melhorar
a capacitação de todos os nossos servidores”, afirmou o Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças.
. TCU
Abrindo os painéis temáticos do primeiro dia de programação do Seminário, o Ministro do TCU, Benjamin Zylmer,
apresentou o tema ‘Os sete principais erros e falhas indicados pelos Tribunais de Contas que impedem o bom uso de
recursos públicos’.
“Eventos deste tipo são uma oportunidade de ouro para que os Tribunais de Contas possam explicitar as suas funções
constitucionais e legais e a relação que deve ser estabelecida entre as Cortes de Contas e os órgãos fiscalizados”,
afirmou o Ministro do TCU.
“Ações sancionatórias é claro que têm que ser utilizadas diante de casos ilícitos, mas a função fundamental dos
Tribunais de Contas é o controle preventivo e corretivo. Temos como missão principal ser uma bússola, uma referência,
para o gestor público, que exerce uma função dificílima”, frisou o Ministro Benjamin Zylmer.
. Entendimentos
Encerrando as atividades da abertura do I Seminário de Gestão e Fiscalização de Contratos, o Presidente do TCE
proferiu a palestra ‘As súmulas do TCE e seus efeitos’ e destacou a relevância da apresentação do tema aos servidores
do Tribunal de Justiça.
“A presença do Tribunal de Contas do Estado em eventos como este é muito importante, uma vez que temos a
oportunidade de expor os entendimentos da nossa Corte àqueles que têm a responsabilidade da contratação e gestão
dentro de órgãos que integram o Poder Judiciário de São Paulo”, ressaltou o Conselheiro Renato Martins Costa.
Disposto na forma da Resolução nº 10/2016, o repertório de súmulas demonstrado pelo Conselheiro-Presidente
englobou os novos enunciados que foram incorporados pela Corte e que versam sobre contratações de natureza
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continuada, obras e engenharia, elaboração de modelos de editais, repasses para o Terceiro Setor, aquisição de
gêneros alimentícios, concessão de serviços de transporte público, entre outros.
O Presidente do TCE ainda apresentou aos participantes um levantamento com informações sobre os erros mais
recorrentes, ao longo do primeiro semestre de 2018, aos entendimentos sumulados pelo TCE em Exames Prévios de
Edital.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-apresenta-principais-motivos-geram-problemas-editais

Cursos
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO:
CURSOS A DISTÂNCIA TCE/SP (CLICAR EM “ACESSAR COMO VISITANTE”)
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO
 PCM - O PODER DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
SENADO FEDERAL:
 CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO
 CONHECENDO O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
 ÉTICA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO
 INTRODUÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL
 INTRODUÇÃO AO ORÇAMENTO PÚBLICO
 LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
 O PODER LEGISLATIVO
 O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO BRASIL
 OUVIDORIA NO AMBIENTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

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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