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Notícias
TCESP lança novo Portal da Transparência Municipal
01/02/2019 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) lançou um novo Portal da
Transparência Municipal. Mais moderno e fácil de navegar, o site permite que os cidadãos fiscalizem, de forma simples e
rápida, como os recursos públicos estão sendo aplicados pelas Prefeituras de todo o Estado.
Desenvolvida pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) em software livre, a plataforma passa a seguir a
mesma identidade visual do site institucional do TCESP, que foi totalmente reformulado em agosto de 2018 para
proporcionar mais interatividade, transparência e acessibilidade aos cidadãos, órgãos jurisdicionados e servidores.
Pensando nisso, o Portal da Transparência Municipal do TCESP conta, agora, com uma ferramenta de busca logo na
página inicial. Para verificar como o dinheiro público está sendo empregado, basta digitar o nome da cidade desejada.
Dessa forma são exibidas informações sobre a receita e despesa total do município, além de dados acerca de
fornecedores que contrataram com os entes públicos.
Na mesma página é possível consultar a situação de entrega dos balancetes contábeis pelos órgãos municipais e ter
acesso aos relatórios de alerta – documentos que informam aos jurisdicionados situações desfavoráveis e/ou irregulares
relacionadas à gestão – e de instrução – uma avaliação da gestão fiscal, do ensino e da saúde do ente municipal, entre
outros. A ferramenta também viabiliza que os arquivos atualizados com as informações desejadas sejam baixados no
computador de quem fez a busca.
A nova plataforma disponibiliza, ainda, um menu de acesso rápido, que leva o cidadão às áreas de Conjunto de Dados
(arquivos em formato aberto que podem ser baixados na íntegra), APIs (interface que disponibiliza o acesso às
informações do Tribunal em formato legível por computadores), e Fornecedores (área que permite a busca de empresas
que prestaram serviço às Prefeituras).
O Portal da Transparência Municipal do TCESP pode ser acessado através de computadores, tablets e smartphones por
meio do link https://transparencia.tce.sp.gov.br/.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-lanca-novo-portal-transparencia-municipal

Segunda Câmara do TCE julga 13 contratos irregulares
15/02/2019 – SÃO PAULO – Reunida na terça-feira (12/2), a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo analisou 100 processos da Ordem do Dia, tendo julgado 13 contratos irregulares e negado provimento a 14
recursos. As prestações de contas das Câmaras Municipais de Balbinos (2015), Luiz Antonio (2015) e Iacri (2016) foram
julgadas irregulares. As contas da Prefeitura de Roseira (2017) recebeu parecer desfavorável.
No item 52 houve sustentação oral do Advogado Leonardo Barbosa Abib Nepomuceno após o Relator do processo,
Conselheiro Dimas Ramalho, retirá-lo de pauta para decisão posterior. A Segunda Câmara aplicou multas no total de
520 UFESPs.
A sessão foi presidida pelo Conselheiro Renato Martins Costa e integrada pelo Conselheiro Dimas Ramalho e pela
Auditora-Substituta de Conselheiro Silvia Monteiro. A Procuradora Élida Graziane Pinto representou o Ministério Público
de Contas (MPC) e o Procurador Carim José Feres, a Procuradoria da Fazenda Estadual.
Clique para assistir à sessão na íntegra
Clique para ler a íntegra dos julgamentos
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-segunda-camara-tce-julga-13-contratos-irregulares

Reprovação de contas de Prefeituras pelo TCESP dobrou em quatro
anos
19/02/2019 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) divulgou um levantamento que
aponta um crescente índice de reprovação nas contas dos municípios paulistas. Em um período de quatro anos – entre
2013 e 2016 –, a emissão de pareceres pela desaprovação das contas dos Prefeitos cresceu em 120%.
Em 2013, um percentual de 19% das Prefeituras tiveram suas contas reprovadas pela Corte de Contas. Em 2016, último
ano de mandato dos gestores, 264 Prefeitos – um total de 41% – tiveram suas prestações de contas rejeitadas pelo
TCESP.
. Principais motivos
O levantamento, que traz os processos de contas com trânsito em julgado – quando não resta mais espaço para recurso
–, mostra ainda os motivos que fundamentaram as decisões desfavoráveis.
As principais razões estão relacionadas a execução orçamentária, extrapolação do teto de gasto com despesas com
pessoal, pagamento a menor de precatórios e de recolhimento dos encargos com previdência.
Dentre outros fatores que ensejaram pareceres de reprovação das contas estão problemas com uso impróprio de
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) e falta de aplicação mínima na
área da Educação.
. LRF
No exercício consolidado relativo ao ano-fiscal de 2016 – o último ano da gestão dos Prefeitos –, 41% das Prefeituras
paulistas, 264, tiveram suas prestações de contas reprovadas pelos Conselheiros da Corte de Contas.
Em 2016, das 644 contas municipais analisadas no período, 59% das Prefeituras (380) receberam pareceres favoráveis
e 264 delas, um percentual de 41%, tiveram suas contas desaprovadas pelo TCE.
Parte da reprovação foi em função de infrações ao previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que veda ao titular
contrair, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, obrigações que não possa cumprir Integralmente ou para as
quais não tenha suficiente disponibilidade de caixa.
Clique e leia a íntegra do levantamento
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-reprovacao-contas-prefeituras-pelo-tcesp-dobrou-quatro-anos

TCESP realizará acompanhamento quadrimestral de contas em 540
prefeituras em 2019
22/02/2019 – SÃO PAULO – No exercício de 2019, a grande maioria dos municípios paulistas – 83% das Prefeituras –
passará a ter o acompanhamento de suas contas a cada 4 (quatro) meses por parte das equipes de fiscalização do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP).
A nova sistemática prevê que os fiscais analisem in loco, ao menos 3 (três) vezes ao ano, os atos de execução
orçamentária, financeira e patrimonial dos jurisdicionados. Antes do novo modelo, os Agentes da Fiscalização do
Tribunal verificavam as contas dos municípios apenas no ano seguinte, quando o exercício já estava encerrado.
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A expectativa do Tribunal de Contas paulista é alcançar 540 Prefeituras no exercício-fiscal de 2019, cabendo a cada
Conselheiro a responsabilidade de relatoria de 90 (noventa) processos de contas municipais. A relação de cidades será
divulgada pela Secretaria-Diretoria Geral do TCE, por meio de comunicado direcionado aos jurisdicionados.
A abrangência das ações da fiscalização quadrimestral, estipulada pelos Departamentos de Fiscalização da Corte de
Contas, segue em alinhamento com as diretrizes estabelecidas por meio do Comitê de Gestão Estratégica e faz parte
das metas previstas pelo Presidente do TCE, Conselheiro Antonio Roque Citadini.
.
Metodologia
x
Benefícios
O modelo de fiscalização quadrimestral, em seu quinto ano de implantação, segundo informou o Diretor do
Departamento de Supervisão de Fiscalização I, Antonio Bento de Melo, possibilita ao gestor a correção de rumos na
administração ao longo do exercício.
“Algumas impropriedades e possíveis irregularidades apontadas pelo TCE podem ser sanadas pelos Prefeitos durante a
gestão/exercício. Além de evitar possíveis problemas na aprovação na prestação de contas, a medida tem como efeito
direto a melhoria das políticas públicas das administrações municipais”, explicou o Diretor.
Pela nova metodologia, cujo objetivo é contribuir para a fiscalização com foco na efetividade da aplicação do dinheiro
público, as informações serão captadas a partir da Divisão de Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos de São Paulo
(AUDESP). Após análises de dados cruzados em matriz de risco, são apontados os municípios que integrarão o
universo a ser fiscalizado nesta modalidade.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia:
prefeituras-2019

https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-realizara-acompanhamento-quadrimestral-contas-540-

Tribunal de Contas edita Manual de Gestão Sustentável
25/02/2019 – SÃO PAULO – Com o objetivo de estruturar um modelo de gestão interna de práticas sustentáveis em
suas rotinas administrativas, implantando o consumo consciente, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP)
lançou o Manual de Gestão Sustentável.
Elaborado e editado pelo Observatório do Futuro – núcleo criado pelo TCE para monitorar a evolução dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Estado – sob orientação da Presidência, o guia pretende, ainda, ser um
instrumento de conscientização dos órgãos jurisdicionados à Corte de Contas paulista, direcionando mudanças de
comportamento.
A leitura do guia proporciona o conhecimento dos princípios e das normas constitucionais e federais sobre o tema, das
práticas indicadas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e pela Organização das Nações Unidas (ONU), bem como
do intuito do TCESP ao lançar o material, que, dentre outros aspectos, busca sensibilizar os gestores públicos para as
questões socioambientais e reduzir o impacto negativo causado pela execução das atividades de caráter administrativo
e operacional.
O Manual também elenca e explica as ações a serem aderidas pelo Tribunal de Contas, englobando quatro eixos
(compras, contratações e usos sustentáveis de recursos; prevenção de resíduos e sua gestão; construções sustentáveis
e sensibilização dos servidores e fomento ao controle social).
Com 41 páginas, o Manual foi dividido em seis partes para facilitar a consulta: introdução, fundamentação, objetivos,
ações, divulgação e bibliografia. O guia está disponível para leitura e download no site do Observatório do Futuro do
TCESP, por meio do link https://goo.gl/4fMYgu.
.Concurso
O Observatório do Futuro do TCESP está com as inscrições abertas para um novo concurso de fotografias. Após a
disputa em 2018, que teve a Educação como tema, este ano o assunto escolhido foi “Lixo: obstáculo ao
desenvolvimento sustentável?”.
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Com a iniciativa, o Tribunal pretende sensibilizar os servidores para assuntos relacionados aos ODS 6 (Água Limpa e
Saneamento),
11
(Cidades
e
Comunidades
Sustentáveis)
e
12
(Consumo
Responsável).
Assim como ocorreu no ano passado, os três primeiros colocados serão homenageados em sessão solene. O edital do
concurso está disponível para consulta no link https://goo.gl/nvkDKk.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-edita-manual-gestao-sustentavel

TCE fiscaliza entrega de material e uniforme em 252 escolas:
acompanhe
Clique para acessar a central de monitoramento
28/02/2019 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realiza, nesta quinta-feira (28/2),
mais uma fiscalização ordenada (surpresa) em 252 (duzentas e cinquenta e duas) escolas municipais e estaduais para
vistoriar a entrega de material e uniforme escolar aos alunos da rede pública. A ação, com inicio às 9h00, ocorre
simultaneamente em 215 (duzentos e quinze) municípios nas 20 (vinte) regiões administrativas localizadas no interior e
litoral do Estado e da região metropolitana de São Paulo.
Durante, aproximadamente, 5 (cinco) horas, as equipes do TCE, que envolvem mais de 250 Agentes da Fiscalização,
checarão ‘em tempo real’ o fornecimento de materiais didáticos, livros e uniformes em escolas. Do total de unidades
vistoriadas, 172 são de responsabilidade municipal e 80 (oitenta) pertencem à rede pública estadual.
Uma Central de Monitoramento disponibilizada pelo Tribunal de Contas transmite ‘on-line’ a ação de fiscalização que
ocorre em todo o Estado (clique para acessar). Ao final, após tabulados os resultados, o TCESP produzirá um relatório
gerencial parcial das atividades que trará as principais informações de interesse público.
Clique para acompanhar em tempo real
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-fiscaliza-entrega-material-e-uniforme-252-escolas-acompanhe

Fórum discutirá compliance no Brasil e Lei Anticorrupção
28/02/2019 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) e os órgãos que integram o Fórum
de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro no Estado de São Paulo (FOCCO-SP) se reúnem, na terça-feira
(12/3), das 14h30 às 18h00, para debater o compliance no Brasil.
As atividades, que ocorrerão no Auditório da Superintendência da Receita Federal do Brasil, têm como público alvo
membros e funcionários das 34 instituições municipais, estaduais e federais que compõem o FOCCO-SP.
A programação do evento contará com palestras ministradas pelo Procurador da Fazenda Nacional, André Martinez, que
abordará o tema compliance, e pela Corregedora-Geral do Município de São Paulo, Luciana Russo, que discutirá a Lei
Anticorrupção.
Criado em dezembro de 2013 e formado por instituições das três esferas de poder, o FOCCO-SP desenvolve atividades
por meio de grupos de trabalhos com o objetivo de discutir e propor ações no combate à corrupção e à lavagem de
dinheiro.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www.tce.sp.gov.br/6524-forum-discutira-compliance-brasil-e-lei-anticorrupcao
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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
 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 VITUAL GOV
ORÇAMENTO E FINANÇAS
 BÁSICO EM ORÇAMENTO PÚBLICO
 GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL
 PRINCIPAIS ASPECTOS DAS MUDANÇAS DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR
PÚBLICO
 FEDERALISMO E FEDERALISMO FISCAL NO BRASIL
 INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO
 INTRODUÇÃO AO ORÇAMENTO PÚBLICO
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA MUNICÍPIOS
LOGÍSTICA E COMPRAS PÚBLICAS
 NOÇÕES INTRODUTÓRIAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
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 LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS - LEI Nº 8.666/93, PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS
 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

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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