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Notícias
TCESP divulga balanço de atividades do terceiro trimestre de 2018
09/10/2018 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) divulgou, por meio do Comunicado
nº 32/2018, emitido pela Secretaria-Diretoria Geral, o resumo das atividades desenvolvidas pela Corte de Contas durante
o terceiro trimestre de 2018.
Veiculada no Caderno Legislativo do Diário Oficial do Estado de sexta-feira (5/10), a íntegra do levantamento pode ser
acessada por meio do link https://goo.gl/vU3QJc. No balanço são demonstradas as quantidades de processos
apreciados pelo Tribunal Pleno e pelas Câmaras, o valor das multas aplicadas em UFESPs, o número de condenações
para devolução de importâncias, comunicações ao Ministério Público, dentre outros indicadores.
- Câmaras
Os dados revelam que, durante o terceiro trimestre, as duas Câmaras do TCE analisaram o montante de 1.669
processos – entre contratos e prestações de contas de repasses ao Terceiro Setor, contas anuais de Prefeituras e
Câmaras Municipais, representações, embargos e agravos. Ao todo, na primeira instância de julgamento, foram
aplicadas multas indenizatórias correspondentes a 30.890 UFESPs.
Levantamento relativo à Primeira Câmara demonstra que, dos 844 processos que entraram em pauta, 753 foram
julgados, ou seja, mais de 89% deles. Em 10 (dez) autos foram feitas sustentações orais por parte do Ministério Público
de Contas (MPC) e em 11 (onze) houve manifestação de advogados. Foram aplicadas 35 multas no total de 13.790
UFESPs.
Já o resumo geral da Segunda Câmara mostra que 1.201 processos entraram em pauta e 916 receberam julgamento
(aproximadamente 76%). Ao todo, foram 34 sustentações orais, sendo 7 (sete) de autoria do MPC e 27 (vinte e sete) de
advogados das partes. Uma totalidade de 54 multas foi aplicada. Juntas, as penalidades chegaram a um valor de 17.100
UFESPs.
. Tribunal Pleno
No período, o Colegiado do Pleno teve 1.152 processos em pauta, sendo 376 deles relativos ao Exame Prévio de Edital.
Nessa instância, foram aplicadas multas que totalizaram 1.440 UFESPs. Excluindo-se os retirados de pauta, foram
julgados 811 processos. No terceiro trimestre deste ano, o TCE realizou 2.306 julgamentos singulares. Do total, 426
foram sentenças de Conselheiros e 1.880 sentenças do Corpo de Auditores, que também exarou 388 despachos de
diferimento.
Clique aqui para acessar a íntegra do Comunicado
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-divulga-balanco-atividades-terceiro-trimestre-2018

TCESP já aplicou multas de mais de 87.000 UFESPs no exercício de 2018
11/10/2018 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), ao longo dos nove primeiros
meses de 2018, aplicou multas aos ordenadores de despesas, gestores e responsáveis por bens e valores públicos –
conforme estabelecido na Constituição Estadual e na Lei Complementar nº 709/93 – que totalizaram 87.390 UFESPs.
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O valor, que corresponde a R$ 2.245.923,00, é resultante da apreciação de 6.509 processos pela Corte de Contas
paulista, responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de São
Paulo e de seus 644 municípios (exceto a Capital, que é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo).
De acordo com levantamento divulgado pelo TCESP, por meio do Comunicado SDG nº 32/2018, o montante de multas
aplicado no primeiro semestre deste exercício chegou a 55.060 UFESPs (R$ 1.415.042,00), sendo o Colegiado Pleno
responsável por 9,8% das penalidades (5.250 UFESPs), a Primeira Câmara por 37,7% (20.850 UFESPs) e a Segunda
Câmara por 52,5% (28.960 UFESPs).
Já no terceiro trimestre, foram estabelecidas sanções que contabilizaram 32.330 UFESPs ou R$ 830.881,00. Entre a 20ª
e a 30ª sessão ordinária da Primeira e da Segunda Câmaras foram estabelecidos os valores de 13.790 e 17.100
UFESPs, respectivamente. O Colegiado Pleno aplicou o total de 1.440 UFESPs entre 19ª e a 29ª sessão.
Ainda nesse período, os dados revelam que o valor médio da multa por processo julgado pela Primeira Câmara foi de
394 UFESPs, enquanto a média para a Segunda Câmara foi de 317 UFESP e para o Tribunal Pleno, 240 UFESPs.
Veiculada no Caderno Legislativo do Diário Oficial do Estado de sexta-feira (5/10), a íntegra do levantamento pode ser
acessada por meio do link https://goo.gl/vU3QJc. No balanço, são demonstrados, além do valor das multas aplicadas, as
quantidades de processos apreciados pelo Tribunal Pleno e pelas Câmaras, o número de condenações para devolução
de importâncias e o quantitativo de comunicações ao Ministério Público, dentre outros indicadores.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-ja-aplicou-multas-mais-87000-ufesps-exercicio-2018

Mais de 80% das creches municipais do Estado estão com AVCB vencido,
revela TCESP
Clique para acessar o relatório consolidado
17/10/2018 – SÃO PAULO – Em uma operação ordenada envolvendo 290 Agentes da Fiscalização, o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo (TCESP) fiscalizou creches da rede municipal de ensino de 215 cidades da região
metropolitana, do interior e do litoral do Estado. Turmas com quantidade de crianças de zero a três anos acima do
recomendado, brinquedos enferrujados, colchões de descanso mofados, caixas d’água sem limpeza e Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros vencido foram algumas das irregularidades encontradas.
Durante a ação, realizada em 27 de setembro, os fiscais do TCE checaram in loco aspectos como a quantidade de
crianças por turma, as condições dos equipamentos e brinquedos disponíveis, o nível de formação dos profissionais, as
instalações sanitárias, a acessibilidade, os cuidados com a higiene e a segurança do lugar.
A vistoria foi realizada em 253 creches municipais de todo o Estado (com exceção da Capital, que é fiscalizada pelo
Tribunal de Contas do Município) simultaneamente e de forma surpresa, ou seja, sem qualquer aviso prévio. O objetivo
foi fazer um levantamento sobre a demanda das unidades, identificar critérios de prioridade de atendimento das filas de
espera, avaliar a infraestrutura dos locais e a qualidade proporcionada para o desenvolvimento de crianças de zero a
três anos de idade.
Em 32,56% dos municípios vistoriados pelo Tribunal de Contas não havia lista de espera para matrícula das crianças e
em 58,14% das cidades os critérios de priorização de atendimento das filas não estavam divulgados.
Entre as 253 creches visitadas, 51,39% delas possuíam turmas com mais de oito crianças na faixa etária de zero a um
ano e 58,89% das classes de dois a três anos contavam com mais de 15 crianças por professor, contrariando as
recomendações do Ministério da Educação (MEC)
Ao analisar as características físicas das unidades, os Agentes da Fiscalização do TCE constataram que 25,30% das
creches não possuíam condições de acessibilidade (rampas, faixas de sinalização, banheiros para pessoas com
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deficiência, entre outros) e que 84,19% das creches estavam com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)
vencido.
Outro problema encontrado foi em relação à higienização das caixas d’água: 45,06% estavam há mais de seis meses
sem limpeza. Nas acomodações destinadas para o horário de descanso das crianças também foram flagradas situações
inadequadas, a exemplo de rachaduras no teto, colchões com mofo e salas sendo utilizados, simultaneamente, para o
depósito de equipamentos.
Rachaduras, trincas, goteiras, infiltrações, piso quebrado, vazamentos, presença de bolores, entre outras condições
precárias de conservação, foram detectadas em 52,57% das unidades vistoriadas pelos Agentes da Fiscalização. Em
42,69% das creches visitadas também foram encontradas situações que poderiam colocar em risco a segurança das
crianças, como brinquedos com ferrugem, pregos e parafuso aparentes, telhas caídas, fiação exposta, parquinhos sem
manutenção, presença de entulhos, formigueiros e até marimbondos.
. Relatório
Das ações realizadas pelas equipes do Tribunal de Contas foi elaborado um relatório gerencial parcial – para divulgação
de informações de interesse público – e outro relatório consolidado, com dados segmentados e regionalizados, que
foram encaminhados aos Conselheiros Relatores de processos ligados às unidades fiscalizadas.
A partir deste relatório será possível traçar um mapa da situação das creches municipais de todo o Estado que atendem
crianças de zero a três anos e permitir ao administrador que tome conhecimento e repare as possíveis falhas. Com
ações como essa, o Tribunal de Contas verifica não só a legalidade, mas também a qualidade do gasto dos recursos
públicos.
Clique para acessar o relatório consolidado
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-mais-80-creches-municipais-estado-estao-com-avcb-vencidorevela-tcesp

Tribunal de Contas lança hotsite e aplicativo sobre Sistema Eletrônico de
Informação
19/10/2018 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) lançou o hotsite do Sistema
Eletrônico de Informação (SEI), que reúne em um só lugar todas as informações necessárias sobre a ferramenta de
gestão de documentos e processos eletrônicos administrativos, que está em fase de implantação na Corte paulista.
Disponível para acesso no site do TCESP, por meio do endereço eletrônico www.tce.sp.gov.br/sei, a página reúne um
manual completo sobre o uso do SEI, uma lista com as perguntas mais frequentes em relação ao sistema e instruções
para os usuários garantirem o melhor aproveitamento dos recursos do sistema e alcançarem os resultados pretendidos.
O hotsite traz, ainda, um vídeo institucional sobre o SEI, que esclarece, de forma simples e didática, o que é o sistema,
quais as funcionalidades, quais os benefícios da sua implantação para o Tribunal de Contas, como surgiu, entre outros.
- Aplicativo
Outra novidade sobre o Sistema Eletrônico de Informação é o lançamento do aplicativo ‘sei!’, que permite aos usuários
consultar, acompanhar, assinar e fazer os trâmites necessários dos documentos eletrônicos. O aplicativo, disponível
para as plataformas Android e IOS, facilita o acesso aos processos on-line e de forma remota.
Para fazer a instalação do aplicativo do SEI, de forma totalmente gratuita, basta acessar a loja virtual compatível com
seu smartphone ou tablet – Google Play ou Apple Store – e baixar o app no dispositivo móvel.
- Benefícios
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A ferramenta, desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) e cedida, sem nenhum custo, ao
TCESP, mediante um Acordo de Cooperação celebrado em 10 de agosto, já está sendo utilizada por 113 órgãos
federais, estaduais e municipais e está em fase de implantação em mais de 360 instituições.
O SEI visa à gestão de documentos e processos eletrônicos e tem como principal objetivo promover a eficiência
administrativa. O sistema também assegura a efetividade e a eficácia das ações administrativas, aumentando a
produtividade e promovendo a segurança, a transparência e a economicidade, uma vez que diminui o uso de papel.
Outros benefícios do sistema são o acompanhamento dos processos e documentos administrativos 100% on-line – por
meio do acesso remoto a partir de computadores, tablets ou celulares –, a integração de diversas áreas de um mesmo
órgão, a melhoria nos fluxos de trabalho e a agilidade na tramitação processual e documental.
No âmbito do TCESP, a implantação do SEI vem sendo feita de forma paulatina, com a realização de cursos, palestras e
worshops para treinamento dos servidores. A instituição formal e obrigatória do sistema será feita após o domínio do uso
da ferramenta pelos funcionários, com a edição de Resolução e Regulamento pelo Tribunal de Contas.
Em caso de dúvidas ou sugestões sobre o uso do Sistema Eletrônico de Informação no TCESP, basta enviar um e-mail
para falecomsei@tce.sp.gov.br.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link
da
notícia:
eletronico-informacao

https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-lanca-hotsite-e-aplicativo-sobre-sistema-

Interior receberá cursos de capacitação do Tribunal de Contas em
novembro
24/10/2018 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), dentro do calendário previsto pela
Escola Paulista de Contas Públicas (EPCP) para o mês de novembro, realizará no interior paulista cursos voltados para
a orientação e a capacitação de servidores e gestores públicos.
As atividades estão programadas para ocorrer nos municípios de Itupeva, Marília, Campinas, São Caetano do Sul e
Araçatuba, contemplando: Conselhos Municipais de Saúde, licitações, contratos, Exame Prévio de Edital, gestão
documental, Lei de Acesso à Informação (LAI) e a Fase IV do Sistema de Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos do
Estado de São Paulo (Audesp).
Em Itupeva, no dia 8 de novembro, será realizada capacitação direcionada aos integrantes dos Conselhos Municipais de
Saúde da região. O curso, organizado para aperfeiçoar os controles sociais e colaborar no aprimoramento da qualidade
do serviço público prestado à sociedade, acontece das 13h30 às 17h30, no Espaço HTPC.
Em Marília, no dia 9, no Anfiteatro da Reitoria da Universidade de Marília (Unimar), será oferecido o curso ‘Licitações,
Contratos e Exame Prévio de Edital’. As atividades, que acontecem das 9h00 às 17h00, são direcionadas a gestores e
servidores estaduais e municipais que trabalham com licitações e contratações públicas.
- Gestão
Gestão de contratos será o tema do treinamento ministrado pelas instrutoras do TCESP, Cristina Del Pilar Busquets e
Maira Coutinho Giroto, em Campinas, no dia 12, em dois períodos: das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. O
conteúdo programático inclui normatização, fiscalização, responsabilização do gestor, entre outros assuntos.
No dia 13, São Caetano do Sul sediará o XX Encontro Paulista sobre Gestão Documental e Acesso à Informação. O
evento ocorrerá no Anfiteatro do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação Dra. Zilda Arns (CECAPE), das
9h00 às 16h00. O objetivo é estimular a reflexão a respeito das diferentes perspectivas do acesso à informação e
orientar os participantes sobre a importância estratégica da gestão de documentos públicos para as instituições.
- Audesp
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Dúvidas relativas à prestação de informações de Licitações e Contratos que devem ser encaminhadas no módulo da
Fase IV do Sistema Audesp poderão ser esclarecidas em Araçatuba, também no dia 13 de novembro, das 9h00 às
12h00. Gestores e servidores públicos que atuam nos Departamentos de Licitações e Contratos das entidades
jurisdicionadas municipais e estaduais de toda a região estão convidados a participar do evento.
Os cursos promovidos pelo TCESP no interior do Estado contam com o apoio logístico da Escola Paulista de Contas
Públicas ‘Presidente Washington Luís’ (EPCP). As inscrições estão abertas e podem ser feitas, gratuitamente, pelo link
http://www4.tce.sp.gov.br/epcp/cursos. A programação completa dos eventos está disponível no mesmo endereço
eletrônico.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-interior-recebera-cursos-capacitacao-tribunal-contas-novembro

Com STF e TCU, Tribunal de Contas discute paralisação de obras públicas
26/10/18 – BRASÍLIA – O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Conselheiro Renato
Martins Costa, participou, ontem (25/10), às 10h00, no Salão Branco do Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília,
de reunião com o Presidente do STF, Ministro Dias Toffoli.
O encontro, que contou com a presença de integrantes do Colegiado do TCU, foi realizada a convite do Presidente do
STF, e teve como propósito estabelecer um ‘diálogo institucional’ entre os Ministros e mais de 30 integrantes das Cortes
de Contas nos Estados e municípios.
Na oportunidade, ao integrar a comitiva – formada por Presidentes das Cortes de Contas estaduais e municipais de todo
o Brasil e por representantes da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) –, o Presidente
Renato Martins Costa ouviu as propostas do Ministro Dias Toffoli para sua gestão à frente da Corte Suprema.
- Obras paralisadas
Um dos temas abordados, diz respeito à preocupação do Supremo com a questão de obras públicas paralisadas em
todo o Brasil. Em auditoria recente realizada pelo TCU, foi registrado que um percentual de 30% de um universo de 40
mil empreendimentos no território nacional se encontram em situação de paralisação – cerca de 12 mil obras.
A auditoria ainda apontou que pelo menos 2,8 mil obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em diversos
setores, estão suspensas ou interrompidas. Dentre as paralisações se encontram obras de saneamento, mobilidade
urbana, construção de creches e de Unidades Básicas de Saúde, e melhorias na rede ferroviária e nas matrizes de
energia elétrica, petróleo e gás.
A pauta, segundo o Presidente Renato Martins Costa, já havia chamado a atenção dos Conselheiros paulistas. O
TCESP está desenvolvendo um levantamento preliminar e que abrange o território paulista, envolvendo obras dos
governos estaduais e municipais. O documento disponibilizará dados sobre os ajustes, como valores, cronogramas,
prazos e principais causas de atrasos.
“A esse respeito, mesmo que não concluído integralmente, o relatório possui aspectos que já foram sistematizados e
dados consolidados, colhidos a partir do levantamento de informações da Fase IV da Auditoria Eletrônica, que trata
sobre contratos e licitações públicas”, informou o Presidente do TCESP.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-com-stf-e-tcu-tribunal-contas-discute-paralisacao-obras-publicas
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TCE e Arquivo Público promovem encontro sobre gestão documental e
acesso à informação em São Caetano
30/10/2018 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), em parceria com o Arquivo
Público do Estado, promove, na terça-feira (13/11), das 9h00 às 16h00, em São Caetano do Sul, o XX Encontro Paulista
sobre Gestão Documental e Acesso à Informação.
O evento ocorrerá no Anfiteatro do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação ‘Dra. Zilda Arns’ (CECAPE) e é
direcionado a gestores e servidores públicos com o objetivo de estimular as reflexões das diferentes perspectivas do
acesso à informação. As palestras têm também como intuito orientar sobre a importância estratégica da gestão de
documentos públicos para as instituições.
- Programação
Com início previsto para as 9h30, a abertura do evento contará com a presença do Coordenador do Arquivo Público do
Estado, Fernando Padula Novaes; do Diretor-Técnico do TCESP, Paulo Massaru Uesugi Sugiura; e do Prefeito
Municipal de São Caetano do Sul, José Auricchio Junior, dentre outras autoridades.
A programação contará com quatro palestras que serão divididas entre os períodos matutino e vespertino. Às 10h00, os
debates serão conduzidos pelo 1º Promotor de Justiça de Franca, Paulo César Correa Borges, que abordará o tem
‘Ministério Público: Controle Externo da Gestão Documental e Acesso à Informação nos Municípios’.
Em seguida, às 10h50, a Subsecretária de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Praia Grande, Erika Picolo, fará
uma apresentação sobre portal da transparência e acesso à informação.
Durante o período vespertino, das 14h00 às 16h00, as palestras ficarão a cargo do Diretor-Técnico do Centro de Gestão
Documental do Arquivo Público do Estado, Alexandre Bianchi, e do Diretor do Arquivo Público Municipal da Prefeitura de
São Caetano do Sul, Marcelo Henrique de Assis.
Enquanto o primeiro palestrante abordará a gestão documental e a elaboração da tabela de temporalidade de
documentos, o segundo falará sobre as metodologias para gestão de projetos arquivísticos.
A participação é aberta ao público. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do link
tce.sp.gov.br/epcp/cursos. Para outras informações, basta enviar e-mail para epcp@tce.sp.gov.br.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-e-arquivo-publico-promovem-encontro-sobre-gestaodocumental-e-acesso-informacao-sao

TCESP promove palestra internacional sobre contratações públicas
30/10/2017 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) promove, na quarta-feira (7/11),
das 15h00 às 17h00, no Auditório Nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, na Capital, palestra internacional, com
tradução simultânea, com o tema ‘Contratações Públicas e Combate à Corrupção’.
O Presidente do TCESP, Conselheiro Renato Martins Costa, fará a abertura do evento, às 15h00, e, em seguida, a
Conferencista Sênior da Universidade de Sussex, na Inglaterra, PhD e Mestre em Direito Comercial Internacional e
Mestre em Governo Comparado, Kamala Dawar, abordará os principais desafios para os países em desenvolvimento e
apresentará as melhores práticas internacionais.
As atividades contam com o apoio logístico da Escola Paulista de Contas Públicas ‘Presidente Washington Luís’ (EPCP).
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do link https://www4.tce.sp.gov.br/epcp/cursos. Para outras
informações, basta enviar e-mail para epcp@tce.sp.gov.br
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Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-promove-palestra-internacional-sobre-contratacoespublicas

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
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA – ESAF
 GESTÃO PESSOAL - BASE DA LIDERANÇA
 ESOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS - RPPS
 PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
(PLD/FT)
 CURSO BÁSICO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS - ENFRENTANDO (E VENCENDO) TABUS
 EDUCAÇÃO FISCAL: ESTADO E TRIBUTAÇÃO (CURSO 1)
 EDUCAÇÃO FISCAL: ORÇAMENTO E COESÃO SOCIAL (CURSO 2)
 EDUCAÇÃO FISCAL: TRIBUTAÇÃO, ORÇAMENTO E COESÃO SOCIAL (CURSO 1 +
CURSO 2)
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 CIDADANIA FISCAL: UMA RECEITA PARA O BRASIL
 NOÇÕES BÁSICAS EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
 EDUCAÇÃO FINANCEIRA – GESTÃO DE FINANÇAS PESSOAIS

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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