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Notícias

Com 5 anos, e-TCESP proporciona tramitação mais
rápida no TCE
04/07/2018 – SÃO PAULO – Levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) indica que a
tramitação processual na Corte de Contas paulista está mais rápida e eficiente após a adoção do sistema de Processo
Eletrônico (e-TCESP).
O estudo inédito, feito a partir de solicitação do Presidente do TCE, Renato Martins Costa, abrange o período de 2012 –
ano em que o e-TCESP foi implantado – a 2017. Os dados utilizados na análise compreendem tanto a autuação de
processos impressos em papel quanto os eletrônicos.
Em 2012, de um total de 17.020 processos ativos na Corte de Contas paulista, 16.409 circulavam em papel enquanto
apenas 611 por via eletrônica. No ano seguinte, 15.300 autos tramitavam de forma física e 3.317 por meio do sistema
virtual, somando 18.617 processos. Em 2014, o número de processos eletrônicos subiu para 4.879, enquanto os
impressos caíram para 13.161, totalizando 18.040 processos em trâmite.
“Os dados demonstram uma inflexão de processos físicos para baixo e de eletrônicos para cima. E essa tendência se
manteve nos próximos anos”, destacou o Conselheiro-Presidente Renato Martins Costa.
. Matriz de risco
No ano de 2015, 18.582 autos tramitavam no Tribunal de Contas paulista, dos quais 10.582 em papel e 7.990
eletronicamente. Já em 2016, com a adoção do critério de matriz de risco pelo TCE, eram 17.404 processos autuados,
sendo que a quantidade daqueles físicos caiu bruscamente, somando apenas 2.353 autos. No ano passado, o
movimento de queda se confirmou, resultando em 12.964 processos eletrônicos e 1.200 circulando em papel.
A tendência é que, ao final deste ano, a diminuição no número de processos que tramitam no Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo seja ainda mais expressiva. Isso, segundo o Presidente do TCE, seria benéfico, uma vez que
possibilitaria uma análise com mais qualidade e profundidade dos processos que são de competência da Corte de
Contas.
“O levantamento demonstra que o Processo Eletrônico teve um resultado eficiente e positivo, pois mostra a consolidação
da automação do sistema e retrata a diminuição global do número de processos em função dos novos critérios
estabelecidos pela fiscalização”, finalizou o Presidente do TCE.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-com-5-anos-e-tcesp-proporciona-tramitacao-mais-rapidatce

TCE divulga relação de empresas impedidas de contratar
04/07/2018 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria-Diretoria Geral
(SDG), divulgou ontem (3/7), no Caderno Legislativo do Diário Oficial do Estado, relação com fornecedores que se
encontram impedidos ou foram proibidos de serem contratados para prestar serviços ou fornecer materiais ao Poder
Público.
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A listagem, atualizada todos os dias e publicada mensalmente pela Corte, apresenta os fornecedores – pessoas físicas e
jurídicas – que, por ordem judicial, não podem participar de licitações nem celebrar contratos com a administração
pública por estarem em situação irregular.
As punições estão previstas na Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) e na Lei de Pregões Públicos (Lei nº 10.520/02). Os
fornecedores que integram a relação – por descumprimento de obrigações ou por cometer irregularidades em licitações
e contratos – ficarão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos sem passar por novas contratações.
A íntegra da relação está disponibilizada no site do TCESP para consulta pública por meio do link http://migre.me/wn0Ku.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-tce-divulga-relacao-empresas-impedidas-contratar

Primeira Câmara aplica multas de 200 UFESPs
05/07/2018 – SÃO PAULO – A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, reunida na quinta-feira
(5/7), analisou 60 processos da Ordem do Dia, tendo julgado irregulares 9 contratos e negado provimento a 14 recursos.
A prestação de contas da Câmara de Lençóis Paulista (2014) foi julgada irregular e a da Prefeitura de Analândia, do
exercício de 2016, recebeu parecer desfavorável. A Câmara aplicou multa de 200 UFESPs. A sessão foi presidida pelo
Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues e integrada pelos Conselheiros Cristiana de Castro Moraes e Sidney Estanislau
Beraldo. A Procuradora Leticia Formoso Matuck Feres representou o Ministério Público de Contas e o procurador Carim
José Feres a Procuradoria da Fazenda Estadual.
Assista a íntegra da sessão
Confira a íntegra dos resultados
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-primeira-camara-aplica-multas-200-ufesps

Tribunal de Contas adota sistema de VLIBRAS no portal
institucional
06/07/2018 - SÃO PAULO - Com o intuito de ampliar o acesso à comunicação e promover a inclusão de pessoas com
deficiência auditiva aos conteúdos digitais, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) disponibiliza em seu
portal institucional (www.tce.sp.gov.br) o sistema VLIBRAS para tradução dos textos para a Língua Brasileira de Sinais.
O software público está disponível para download gratuito no cabeçalho do portal do TCESP e consiste em um conjunto
de ferramentas que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para LIBRAS. O aplicativo pode ser utilizado nas
versões para computadores, dispositivos móveis (smartphones e tablets, tanto no sistema Android quanto no iOS) e
navegadores Chrome, Firefox e Safari.
“Além de atender à uma exigência legal de acessibilidade digital, a ferramenta permite que o site do Tribunal possa
alcançar um segmento grande e importante da sociedade, minimizando dificuldades e tornando-o mais democrático”,
afirmou o Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), Fabio Correa Xavier
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De acordo com o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, existem no Brasil
cerca de 9,5 milhões de pessoas com algum nível de deficiência auditiva, o que representa aproximadamente 5% da
população.
.VLIBRAS
A Língua Brasileira de Sinais, que conta com mais de 11 mil símbolos, é um conjunto de formas gestuais utilizadas para
a comunicação e uma importante ferramenta de acessibilidade que ajuda a tornar conteúdos digitais compreensíveis a
deficientes auditivos sem capacidade de leitura.
O VLIBRAS foi desenvolvido em parceria entre o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), por meio
da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-adota-sistema-vlibras-portal-institucional

Canal do TCESP no YouTube ultrapassa 130 mil acessos
09/07/2018 – SÃO PAULO – Presente há 4 anos na maior plataforma de vídeos da internet, o canal oficial do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo (TCESP) no YouTube ultrapassou os 130 mil acessos. A ferramenta hoje concentra
quase 600 vídeos e conta com mais de 1.900 inscritos.
Criado para atender as diretrizes estratégicas para promover a transparência e a interação com a sociedade e os
jurisdicionados, o canal teve seu primeiro vídeo postado em 21 de janeiro de 2014 sobre a sessão extraordinária,
ocorrida no final de 2013, para a eleição da Mesa Diretora do ano seguinte. A partir daí, todas as sessões ordinárias das
Primeira e Segunda Câmaras e do Pleno passaram a ser transmitidas pela plataforma.
Em agosto de 2016, a Corte de Contas passou a utilizar LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais nas transmissões das
sessões de julgamento – sistema que é reconhecido pela Lei 10.436/2002 e utilizado pela maioria dos deficientes
auditivos dos centros urbanos. Dois meses depois, no dia 5 de outubro, o TCESP começou a transmitir em tempo real
todas as sessões ordinárias e alguns eventos importantes, que até então eram apenas transmitidos pela TVTCE,
via streaming.
Entre os vídeos mais acessados está o ‘Vídeo Institucional’ com mais de 5.400 visualizações. Nele, o Conselheiro
Edgard Camargo Rodrigues fala sobre as competências e as atividades exercidas pela Corte de Contas paulista. Em
seguida está a palestra da proferida pela Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Cármen Lúcia Antunes
Rocha, na 13ª Semana Jurídica, com mais de 3.000 acessos.
É possível acompanhar as sessões e eventos que acontecem ao vivo e também revê-los por meio
do link https://bit.ly/2tHAq7K. Para ser notificado a cada transmissão é só se inscrever no canal. A Primeira e a Segunda
Câmaras ocorrem às terças-feiras, às 14h30 e às 10h00. O colegiado se reúne às quartas, às 10h00.
.Mídias sociais
O Tribunal de Contas de um dos mais importantes estados do país também está presente nas principais mídias sociais.
Além do YoTube, as atividades da Corte podem ser acompanhadas pelo Facebook – plataforma que também transmite
em
tempo
real
as
sessões
ordinárias
–
pelo link https://www.fb.com/tcesp e
pelo
Twitter
no
endereço https://twitter.com/tcesp.
O TCESP também dispõe de um mural com mais de 10 mil fotos dos eventos promovidos pelo Tribunal no Flickr,
podendo ser acessado no linkhttps://www.flickr.com/tcesp/. Todas as sessões podem ser acompanhadas
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por smartphones e tablets por meio do aplicativo ‘TCESP - Áudios das sessões’ – compatível com as plataformas
Android e IOS.
Os trabalhos também contam com transmissão ao vivo pela TVTCE, disponível no http://streaming.tce.sp.gov.br/sessão.
Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas por meio do e-mail comunicação@tce.sp.gov.br.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-canal-tcesp-youtube-ultrapassa-130-mil-acessos

Em fiscalização ordenada, TCE vistoria almoxarifados da
saúde do Estado
18/07/2018 – SÃO PAULO – Em uma operação ordenada envolvendo 187 Agentes da Fiscalização, o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo (TCESP) fiscalizou almoxarifados da saúde – mais conhecidos como farmácias – de 162
municípios em todo o Estado. O objetivo foi verificar as condições de armazenamento, controle, manuseio e distribuição
de medicamentos armazenados em unidades públicas de saúde.
Durante a ação, realizada em 28 de junho, os fiscais do TCE checaram in loco a estrutura das farmácias – tanto no que
se refere aos recursos humanos quanto aos materiais – o acondicionamento dos medicamentos, as condições de
controle na aquisição, no armazenamento e na utilização dos remédios. A vistoria surpresa, realizada sem aviso prévio
ou utilização de viaturas identificadas, foi feita simultaneamente em 187 órgãos.
. Irregularidades
Remédios fora do prazo de validade, ausência de Farmacêutico Técnico, extintores de incêndio vencidos, condições de
higiene inadequadas, prédios sem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e locais sem Alvará da Vigilância Sanitária
foram algumas das irregularidades constatadas pela equipe do Tribunal de Contas.
Durante a fiscalização foram encontrados, ainda, remédios de uso controlado guardados sem medidas de segurança e
em contato direto com o solo, paredes com mofo e umidade, refrigeradores sendo utilizados com finalidade diversa ao
armazenamento exclusivo de medicamentos, inexistência de dados de estoque mínimo de segurança, além de
divergências na contagem física dos remédios em comparação aos registros de controle.
. Relatório
Todos os dados coletados – fotos, questionários e situações de irregularidade –, foram transmitidos em tempo real aos
Departamentos de Tecnologia da Informação e de Supervisão da Fiscalização do Tribunal de Contas. Das ações foi
elaborado um relatório gerencial parcial – para divulgação de informações de interesse público – e outro relatório
consolidado, com dados segmentados e regionalizados, que será encaminhado aos Conselheiros relatores de processos
ligados aos órgãos fiscalizados.
A partir deste relatório será possível traçar um mapa da situação dos almoxarifados de saúde de todo o Estado e permitir
ao administrador que tome conhecimento e possa reparar possíveis falhas na gestão.
Clique para acessar o relatório consolidado
Clique para ver quais municípios e almoxarifados foram vistoriados
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-fiscalizacao-ordenada-tce-vistoria-almoxarifados-saudeestado

Tribunal começa a medir eficiência em cinco áreas do
Governo do Estado
20/07/2018 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), por meio de comunicado
endereçado aos jurisdicionados estaduais, informou os procedimentos que deverão ser observados pelas Secretarias,
órgãos e entidades para o envio de informações relativas à composição do Índice de Efetividade da Gestão Estadual
(IEG-E).
Concebido pela Corte de Contas paulista em 2017, o indicador foi desenvolvido para aferir os resultados de Políticas
Públicas implantadas pelo Governo Estadual em cinco áreas do Governo: Educação, Saúde, Planejamento, Gestão
Fiscal e Segurança.
Em 2018, primeiro ano de coleta de dados do indicador junto ao Estado, o recebimento eletrônico das informações
ocorrerá no período compreendido entre 9 de julho e 15 de outubro do corrente ano.
A relação de Secretarias, com mais de 250 órgãos e entidades estaduais, que deverão responder aos questionários do
IEG-E encontra-se em planilha disponibilizada pelo link https://goo.gl/vh4YtL.
. Cadastro
Emitido pela Secretaria-Diretoria Geral (SDG), o Comunicado SDG nº 22/2018, veiculado no Caderno Legislativo do
Diário Oficial, edição de sexta-feira (22/6), informa que o credenciamento dos responsáveis pela remessa de dados ao
TCE está em funcionamento desde 25 de junho. A íntegra do Comunicado está disponível para leitura no endereço
eletrônico https://goo.gl/EW8gtb.
O cadastramento deve ser executado pelo portal do Sistema de Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo (AUDESP),
pelo servidor do órgão indicado como ‘Gestor ou Responsável no Sistema de Delegações’. As instruções, disponíveis em
um manual, podem ser acessadas pelo link https://goo.gl/PizYih.
Caso não haja usuário cadastrado, será necessário encaminhar uma solicitação pelo canal ‘Fale Conosco’ do Sistema
AUDESP – na forma de um ofício digitalizado, assinado pela autoridade competente e contendo a documentação (nome,
CPF, cargo, data da admissão e e-mail institucional).
As credenciais necessárias para o acesso aos questionários eletrônicos para remessa de dados do IEG-E serão
encaminhadas por e-mail ao responsável designado.
Quaisquer dúvidas relacionadas ao envio das informações do IEG-E devem ser encaminhadas pelo canal ‘Fale Conosco’
do Sistema AUDESP, disponível na página https://www.tce.sp.gov.br/chamados.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-comeca-medir-eficiencia-cinco-areas-governoestado
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TCE disponibiliza sistema para o acompanhamento de
processos por e-mail
23/07/2018 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) disponibiliza em seu Portal
institucional uma ferramenta que possibilita o recebimento, via e-mail, de notificações sobre processos, relatórios de
instrução de gestão, alertas, informações, atualizações e resoluções.
Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), o Sistema de Acompanhamento e Notificações
(SisPush) permite que o próprio usuário – cidadão ou órgão fiscalizado – selecione filtros de dados, personalizando e
automatizando o recebimento de atualizações conforme interesses específicos.
Pelo mecanismo, qualquer pessoa pode se cadastrar para receber informações sobre despachos e decisões
relacionadas aos processos que tramitam no TCE, alertas de irregularidades em órgãos fiscalizados pela Corte de
Contas, relatórios de gestão fiscal e índices de investimento em educação e saúde (áreas com valores mínimos
estabelecidos pela Constituição).
Com a iniciativa, o Tribunal espera não só aproximar a sociedade à instituição, mas também incentivar o controle social,
oferecendo ao cidadão dados atualizados e confiáveis sobre instituições e recursos públicos.
. Balanço
Levantamento realizado pelo DTI mostra que já são 24.056 usuários inscritos no sistema. Dentre as quatro categorias
disponibilizadas, os interessados no acompanhamento processual são maioria, totalizando 14.707 registros. Em segundo
lugar aparecem aqueles que desejam receber relatórios de alerta sobre a gestão fiscal do Estado e municípios, 3.227
pessoas.
Na sequência, com 2.601 inscrições, estão os cadastrados para relatórios de instrução de gestão fiscal, seguidos pelos
interessados na Newsletter da Corte de Contas paulista (1.845 usuários). Já as inscrições para o recebimento de
comunicados relacionados à Divisão de Auditoria Eletrônica (Audesp) chegam a 1.616 pessoas.
. Cadastro
Para acessar o Sistema, basta entrar no link https://www6.tce.sp.gov.br/SisPush. Novos usuários podem se cadastrar,
clicando no campo ‘Não possuo uma conta’. Os que já estão registrados devem apenas informar, na tela de login, o email e a senha previamente escolhidos.
O Departamento de Tecnologia da Informação do TCE também elaborou um tutorial com detalhes sobre as
funcionalidades do Sistema. O passo a passo está disponível na página eletrônica www.tce.sp.gov.br/tutopush.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-tce-disponibiliza-sistema-para-acompanhamentoprocessos-por-e-mail-0

Ouvidoria realiza mais de 3 mil atendimentos no primeiro
semestre de 2018
24/07/2017 - SÃO PAULO - A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realizou um total de
3.032 atendimentos no primeiro semestre deste ano. No primeiro trimestre – período compreendido entre 1º de janeiro e
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31 de março – foram recebidas 1.604 solicitações, enquanto que no segundo trimestre (de 1º de abril a 30 de junho)
foram registrados 1.428 pedidos de informações. De acordo com levantamento realizado pelo órgão, janeiro foi o mês
com maior número de consultas, totalizando 575 solicitações.
Relatório elaborado pela Ouvidoria revelou ainda que, dos seis canais de relacionamento disponibilizados pelo Tribunal,
o Portal foi o que mais recebeu demandas – 1.275. O atendimento via aplicativo WhatsApp aparece em segundo lugar,
com 699 mensagens instantâneas. Em seguida, com 480 questionamentos, aparece o telefone 0800. O e-mail, o Serviço
de Informação ao Cidadão (SIC) e os atendimentos presenciais somaram 578 pedidos de informações.
“As pessoas vão tomando conhecimento do serviço, e isso é ótimo. Afinal, a Ouvidoria é o elo entre o cidadão e a
instituição”, diz Zilter Bonates da Cunha, Ouvidor do Tribunal.
Solicitações de esclarecimentos a respeito do Sistema de Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo (AUDESP),
concursos públicos e Certidões Negativas foram as mais recorrentes. Acompanhamento processual, Processo Eletrônico
(e-TCESP) e dúvidas relacionadas à Escola Paulista de Contas Públicas ‘Presidente Washington Luiz’ (EPCP) também
aparecem entre as questões encaminhadas.
. Função
Implantada em abril de 2015, a Ouvidoria do TCESP surgiu como um novo instrumento de comunicação entre a
sociedade e a Corte de Contas paulista. O órgão tem como missão assegurar, a todos os interessados, o direito a
informações, reclamações, sugestões e críticas relacionadas ao Tribunal de Contas.
Para entrar em contato com a Ouvidoria, basta abrir um protocolo por meio do site www.tce.sp.gov.br/ouvidoria, ligar
para o número 0800.8007575 ou encaminhar mensagem por meio do aplicativo WhatsApp para o (11) 99508.7638.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-ouvidoria-realiza-mais-3-mil-atendimentos-primeirosemestre-2018

Segunda Câmara aplica multas no total de 2.160 UFESPs
durante sessão
26/07/2018 – SÃO PAULO – Reunida na terça-feira (24/7), a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo (TCESP) analisou 79 processos da Ordem do Dia, tendo julgado 19 contratos irregulares e negado provimento a
seis recursos. As prestações de contas das Câmaras de Miguelópolis e Francisco Morato (2015) foram julgadas
irregulares. A Câmara aplicou multas no total de 2.160 UFESPs.
A sessão foi presidida pelo Conselheiro Antonio Roque Citadini e integrada pelo Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho e
pelo Auditor-Substituto de Conselheiro Samy Wurman. Os Procuradores João Paulo Giordano Fontes e Denis Dela
Vedova Gomes representaram o Ministério Público de Contas (MPC) e a Procuradoria da Fazenda Estadual (PFE),
respectivamente.
Assista a íntegra da sessão
Confira a íntegra dos resultados
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-ouvidoria-realiza-mais-3-mil-atendimentos-primeirosemestre-2018

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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