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Notícias
Tribunal realiza fiscalização quadrimestral em mais de 60%
dos municípios paulistas
09/01/2019 – SÃO PAULO – Durante o exercício de 2018, 432 municípios paulistas tiveram suas contas municipais
fiscalizadas com visitas quadrimestrais por parte dos fiscais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP)
para validar informações sobre a execução contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do ano corrente.
O número corresponde a 67% das cidades auditadas pela Corte de Contas.
O avanço na quantidade de cidades que receberam a análise in loco das equipes de fiscalização representa um
acréscimo de 33% em relação aos 324 municípios selecionados em 2017, tendo ficado a cargo de cada Conselheiro a
relatoria de 72 processos de contas municipais. A meta é incluir, até 2020, os 644 municípios jurisdicionados no novo
modelo de fiscalização.
A concomitância na fiscalização tem como principal benefício a correção de rumos da administração ao longo do
exercício. A medida tem ainda como efeito direto a melhoria das políticas públicas executadas nos municípios paulistas.
“O Tribunal desempenha um trabalho de aspecto preventivo e pedagógico. Queremos ser parceiros das Prefeituras para
ajudar na gestão, orientando no presente e fazendo as correções de rumos de eventuais erros que estejam sendo
cometidos”, afirmou o Presidente do TCESP, Conselheiro Renato Martins Costa.
.Evolução
A ampliação da fiscalização concomitante está alinhada com as diretrizes estratégicas da Corte de Contas paulista. Em
um primeiro momento, em 2014, a Corte implantou o sistema em 56 cidades do Estado. Na oportunidade, foram
escolhidas as Prefeituras com maior orçamento. No ano seguinte, 133 municípios já estavam sendo atendidos e, em
2016, o número chegou a 204.
Em 2017, ao alcançar 324 municipalidades, a Corte atingiu mais da metade (50,3%) do total de municípios. No ano
passado, 67% das cidades do Estado de São Paulo foram auditadas pelo TCESP. A expectativa é que até 2020, todas
as 644 prefeituras integrem a fiscalização quadrimestral.
“Essa avaliação é de grande aproveitamento dos gestores que conduzem a administração pública. Se forem detectadas
irregularidades e, posteriormente, as correções não forem feitas, isso trará consequências ao gestor, é claro, mas essa
não é a motivação do Tribunal. O nosso intuito é permitir que esses desvios sejam corrigidos”, explicou o ConselheiroPresidente Renato Martins Costa.
A relação das 432 Prefeituras que receberam o acompanhamento quadrimestral do TCESP em 2018 foi divulgada por
meio do Comunicado SDG nº 09/2018 e pode ser consultada por meio do link https://goo.gl/4ik9Ze.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-realiza-fiscalizacao-quadrimestral-mais-60-municipiospaulistas
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TCESP divulga lista com 1.500 entidades e órgãos impedidos
de receberem recursos públicos
11/01/2019 – SÃO PAULO – A Secretaria-Diretoria Geral (SDG) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
divulgou, na quarta-feira (9/1), relação atualizada de órgãos ou entidades que estão proibidos de receberem novos
auxílios, subvenções ou contribuições do Estado e de municípios até que regularizem suas pendências.
O Comunicado SDG nº 02/2019, veiculado no Caderno Legislativo do Diário Oficial do Estado, contempla 1.500
ocorrências, contendo o número do processo, beneficiário, concessor, data da sentença e do trânsito em julgado.
A publicação aponta situações a contar de junho de 2005, podendo constar casos anteriores à data mencionada e que
serão resolvidos mediante expedição de certidão.
A relação é atualizada mensalmente, com a exclusão dos órgãos e/ou entidades que regularizaram sua situação perante
o TCESP e com a inclusão daqueles que foram apenados, com decisões transitadas em julgado.
Para ter acesso a todos os dados relativos ao processo, basta acessar o Portal do TCE (www.tce.sp.gov.br), na aba
‘Serviços’, e acrescentar a devida numeração para obter informações a respeito de cada processo individualizado.
A relação completa e atualizada dos órgãos e entidades também está disponível para download por meio do link
https://goo.gl/omtNPX.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-divulga-lista-com-1500-entidades-e-orgaos-impedidosreceberem-recursos-publicos

TCE detecta problemas em transporte escolar na rede
municipal
Clique para acessar o Relatório Geral
16/01/2019 – SÃO PAULO – Em uma operação ordenada que mobilizou 279 Agentes da Fiscalização no interior e no
litoral do Estado, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) fiscalizou, simultaneamente, 216 cidades para
verificar as condições do transporte escolar oferecido aos alunos de 251 escolas municipais.
Dentre algumas das impropriedades encontradas estão falta de cinto de segurança, extintores de incêndio com prazo
vencido, pneus carecas e sem condições de uso e até mesmo um ônibus escolar que trafegava sem painel de
orientação do condutor.
. Dados
O relatório geral mostrou que mais da metade dos estudantes (57,49%) estavam circulando sem cinto de segurança e
21,05% dos veículos inspecionados não possuíam os equipamentos em boas condições de uso e em número compatível
com a lotação.
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Em mais de 20% dos ônibus, peruas e vans ainda foram encontrados pneus carecas. Além disso, 20,24% da frota
inspecionada não estava equipada com extintor de incêndio com carga de pó químico seco ou de gás carbônico, com
capacidade de acordo com o veículo, fixado na parte dianteira do compartimento destinado a passageiros e dentro do
prazo de validade.
Também houve flagrantes de veículos com vidros quebrados, assentos danificados, aparelhos de medição de velocidade
(cronotacógrafo) avariados, ônibus sem a pintura na cor amarela com o dístico ‘ESCOLAR’, veículos circulando com
excesso de lotação, sem estepe e com lanternas quebradas, dentre outras irregularidades.
. Prefeituras
A fiscalização revelou ainda que 24,7% das Prefeituras não possuem relação dos alunos que requereram o transporte
escolar no ano de 2018 e que 14,74% dos estudantes que solicitaram o serviço não foram atendidos.
As frotas fiscalizadas pela equipe do TCESP transportam mais de 300 mil alunos da rede municipal de ensino. De
acordo com o Art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 9.394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o
dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando, no
ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação
e assistência à saúde.
.Relatório Geral
A partir das informações coletadas, foi elaborado um relatório gerencial parcial com informações de interesse público e
outro consolidado, com dados segmentados e regionalizados, que será encaminhado aos Conselheiros-Relatores de
processos ligados às contas das entidades fiscalizadas.
Com iniciativas como essa, realizada em 30 de outubro de 2018, o Tribunal de Contas do Estado verifica não apenas a
legalidade, mas também a qualidade dos gastos públicos.
“Os fatos constatados durante as inspeções vão ser levados em consideração quando da apreciação das contas anuais
das Prefeituras. Caso os apontamentos feitos pelo TCE não sejam corrigidos, eles poderão ensejar a aplicação de multa
para o Administrador e contribuir para a emissão de parecer desfavorável da prestação de contas”, explica o Presidente
do TCESP, Conselheiro Renato Martins Costa.
Clique para acessar o Relatório Geral e municípios fiscalizados
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-detecta-problemas-transporte-escolar-rede-municipal

Sistema permite que cidadãos acompanhem processos do
Tribunal de Contas por e-mail
15/01/2019 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) disponibiliza, em seu Portal
institucional na internet, o ‘Sistema de Acompanhamento e Notificações (SisPush)’, que possibilita o recebimento, via email, de notificações referentes ao acompanhamento processual, relatórios de instrução da gestão, alertas, informações,
atualizações, resoluções e notícias.
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Balanço realizado pelo DTI mostra que já são 26.985 usuários inscritos no sistema. Dentre as cinco categorias
disponibilizadas, os interessados no acompanhamento processual são maioria, totalizando 15.180 registros.
Em segundo lugar aparecem aqueles que desejam receber relatórios de alerta sobre a gestão fiscal do Estado e
municípios: 3.506 pessoas. Na sequência, com 2.842 inscrições, estão os cadastrados para relatórios de instrução de
gestão fiscal, seguidos pelos interessados no recebimento de comunicados relacionados à Divisão de Auditoria
Eletrônica (AUDESP), que chegam a 2.151 pessoas.
Já as inscrições para o recebimento da newsletter da Corte de Contas paulista somam 2.064 usuários.
. Cadastro
Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), o SisPush permite que o próprio usuário – cidadão
ou órgão fiscalizado – selecione os filtros de dados, personalizando e automatizando o recebimento de atualizações
conforme interesses específicos.
Qualquer cidadão pode se cadastrar para receber informações sobre despachos e decisões relacionadas aos processos
que tramitam no TCE, alertas de irregularidades em órgãos auditados pela Corte, relatórios de gestão fiscal e índices de
investimento em educação e saúde (áreas com valores mínimos estabelecidos pela Constituição).
Para tanto, o interessado deve acessar o Portal Institucional do Tribunal de Contas (www.tce.sp.gov.br) e clicar no ícone
‘PUSH TCESP’, localizado em ‘Sistemas e Serviços’, na página inicial do site.
Com a iniciativa, o Tribunal espera não só aproximar a sociedade da Corte, mas também incentivar o controle social,
oferecendo ao público dados atualizados e confiáveis sobre instituições e recursos públicos.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia:
contas-por-e-mail

https://www.tce.sp.gov.br/6524-sistema-permite-cidadaos-acompanhem-processos-tribunal-

TCESP divulga relatório de atendimento do Serviço de
Informação ao Cidadão
23/01/2019 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), em face do disposto na Lei
Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, tornou público o relatório anual de atividades do Serviço de Informação
ao Cidadão (SIC) relativo aos atendimentos prestados no exercício de 2018.
O levantamento mostra o total e a classificação dos pedidos e identifica os assuntos aos quais as informações
requeridas estão relacionadas.
Todos os atendimentos prestados pelo SIC foram contabilizados e classificados para permitir um melhor entendimento
dos processos e serviços prestados pela Corte de Contas paulista. A contabilização compreende a quantidade de
solicitações recebidas por período, prazo médio para atendimento, além da distinção entre pedidos deferidos, em
andamento, inaptos ao processamento, parcialmente deferidos e indeferidos.
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Apresentados no formato de gráficos e números, o relatório traz o volume de solicitações e os tipos de assuntos mais
procurados por áreas (administrativa e fiscalização) e meses do ano. A íntegra do levantamento foi publicada na edição
de quinta-feira (17/1) do Caderno Legislativo do Diário Oficial do Estado.
. Números
No período entre janeiro e dezembro de 2018, o SIC registrou um total de 325 pedidos de acesso a informações com
base na Lei Federal nº 12.527/11, popularmente conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI). O prazo médio para
atendimento das solicitações foi de 4,06 dias. O tempo de resposta do Tribunal foi mais rápido comparado ao exercício
de 2017, quando a espera era de 4,1dias.
A maior demanda foi em relação ao acesso a processos, decisões e relatórios de ações fiscalizatórias junto aos entes
jurisdicionados. Na área de fiscalização, sob responsabilidade da Secretaria-Diretoria Geral do TCE, foram 221
solicitações no período.
O segundo maior motivo de procura foi sobre os atos administrativos da Corte, da alçada do Departamento Geral de
Administração (DGA), registrou 104 solicitações.
Entre as informações mais procuradas estão solicitações de acesso aos autos que tramitam no TCESP, Processo
Eletrônico (e-TCESP), serviços de Auditoria Eletrônica (AUDESP), pesquisa e acompanhamento de processos,
legislação, Portal da Transparência, denúncias e representações, além de outras atividades do Tribunal.
Do total de 325 solicitações, 14 pedidos apresentaram-se inaptos ao processamento, nos termos do artigo 4º do Ato GP
nº 006/2012, e um encontra-se em andamento. Das 310 solicitações atendidas, cinco foram parcialmente deferidas e 21
(vinte) indeferidas na íntegra. No período analisado, foram apresentados três recursos.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-divulga-relatorio-atendimento-servico-informacao-aocidadao

TCESP disponibiliza nova ferramenta no Sistema de Processo
Eletrônico
30/01/2019 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo disponibilizou aos usuários do Processo
Eletrônico (e-TCESP) uma nova ferramenta que torna mais fácil a utilização do sistema. Denominada de ‘Resultado de
Decisão’, a inovação permite uma consulta mais ágil e objetiva de todas as decisões proferidas pela Corte paulista,
sejam elas monocráticas ou colegiadas.
Desenvolvida pela equipe do Centro de Gestão do e-TCESP, a funcionalidade possibilita que os resultados dos
julgamentos sejam registrados nos autos eletrônicos em campo específico e estruturado, proporcionando pesquisas
mais detalhadas, inclusive aquelas relacionadas aos Exames Prévios de Edital.
A ferramenta permite ainda que sejam efetuados levantamentos estatísticos mais precisos e abrangentes, uma vez que
os resultados passam a ser organizados em tabelas processuais padronizadas, de acordo com a natureza das matérias
em julgamento.
“Esse é um passo a mais que se dá no Sistema de Processo Eletrônico, tendo em vista que a utilização dessa
ferramenta ficará mais fácil e proporcionará uma fonte ampla de consulta e de elaboração de relatórios e estatísticas que
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antes não estava disponível. Com essa implantação, a pesquisa ficará facilitada”, afirmou o Presidente do TCESP,
Conselheiro Renato Martins Costa.
Em operação desde 2011, quando iniciou sua fase de testes, com implantação definitiva em janeiro de 2012, o Sistema
de Processo Eletrônico permite que os usuários e partes interessadas acessem remotamente os autos – 24 horas por
dia por meio da internet – bastando efetuar o login pelo link https://e-processo.tce.sp.gov.br/e-tcesp.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-disponibiliza-nova-ferramenta-sistema-processo-eletronico

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)
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 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)
 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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