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Notícias

Para presidente do TCESP, desvios de recursos em
Ribeirão poderiam ter sido evitados com controle interno
04/08/2017 – SÃO PAULO – O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Sidney Beraldo,
afirmou ontem, durante encontro da 21ª edição do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, em
Ribeirão Preto, que os escândalos de corrupção envolvendo a antiga administração da cidade poderiam ter sido evitados
se houvesse um controle interno eficiente no município.
“Desde 2012, o Tribunal alerta para a necessidade da implementação do controle interno aqui. Sempre dissemos que os
prefeitos também devem levar em conta os alertas e as recomendações feitas pelo Tribunal”, declarou.
Ribeirão Preto vem sendo alvo de uma investigação sobre fraudes e desvios de recursos públicos durante a gestão da
ex-prefeita Dárcy Vera. Além dela, são acusados de envolvimento no suposto esquema de corrupção vários secretários
e vereadores eleitos em 2012. Vera, que está presa desde maio deste ano,mas nega envolvimento no caso, foi
denunciada pela Procuradoria-Geral de Justiça por desviar R$ 45 milhões dos cofres públicos.
“Nossa experiência mostra que, onde existe um controle interno bom, os problemas diminuem. Se tivessem isso aqui
antes, tenho absoluta certeza de que muito do que aconteceu aqui poderia ter sido evitado”, declarou ele.
O TCESP detectou irregularidades na administração já em 2012, quando as contas da prefeitura receberam parecer
desfavorável. O mesmo ocorreu em 2013 e 2014.
O atual Prefeito da cidade, Duarte Nogueira, anunciou que já existe um Projeto de Lei para criar a Controladoria do
Município. Ele ainda ressaltou a importância do Ciclo de Debates promovido pelo TCESP. “Aqui teremos a oportunidade
de perguntar ao Tribunal como fazer para atingir índices acima da média. Queremos ficar acima dessa média até o final
do mandato”, declarou o Prefeito.
Além do controle interno, temas referentes às áreas de planejamento, transparência e repasses ao terceiro setor foram
discutidos durante o encontro. Dados inéditos sobre fiscalizações-surpresa e gastos das Câmaras Municipais também
foram apresentados a um público de mais de 500 pessoas entre elas, 38 prefeitos e 20 vereadores.
Clique para acessar a galeria de fotos
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-para-presidente-tcesp-desvios-recursos-ribeirao-poderiamter-sido-evitados-com-controle-interno

TCE divulga relação de entidades impedidas de receber
recursos públicos
07/08/2017 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) divulgou ontem uma lista com
1.328 órgãos e entidades que estão impedidos de receber novos auxílios, subvenções e contribuições do poder público
estadual e municipal.
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Os vetos são decorrentes de irregularidades detectadas pelo Tribunal nas prestações de contas dos acordos firmados
entre as entidades e as administrações. Entre os problemas mais comuns estão a aplicação de recursos fora da
finalidade previamente estabelecida e a cobrança de taxas administrativas, o que é proibido. O impedimento é mantido
até que os órgãos listados regularizem sua situação junto ao TCESP.
A lista _que pode ser consultada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Poder Legislativo, Seção Tribunal
de Contas (pág. 14 a 29)_ indica o número do processo, beneficiário, concessor e a data da sentença.
Punições desse tipo estão previstas no artigo 103 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 1993, que regulamenta a
atuação do TCE no julgamento de convênios, aplicação de auxílios, subvenções ou contribuições concedidos a
entidades de caráter assistencial ou que exerçam atividades de relevante interesse público.
Clique para acessar a lista
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-tce-divulga-relacao-entidades-impedidas-receber-recursospublicos

TCESP auxiliará Justiça Eleitoral na análise de prestação
de contas de partidos
08/08/2017 – SÃO PAULO – O presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sidney Beraldo, assina hoje,
em Brasília, uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para auxiliar no exame da contabilidade anual dos
partidos políticos.
Em um termo de adesão ao convênio entre a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e o
TSE, o TCESP assumirá o compromisso de ceder auditores para a análise de peças contábeis e comprovantes de
movimentação financeira apresentados pelas legendas entre os anos de 2013 e 2015. O acordo, que envolve também
outros Tribunais de Contas de Estados e Municípios, prevê a capacitação dos servidores pelo TSE.
No ano passado, o TCESP já havia colaborado com Justiça Eleitoral paulista, examinando 120 contas referentes à
eleição municipal de 2012.
O termo de adesão entra em vigor amanhã e terá vigência por prazo indeterminado, conforme o interesse das partes.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-auxiliara-justica-eleitoral-analise-prestacao-contaspartidos
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Em palestra, Jobim afirma que sistema eleitoral foi
eficiente, mas se esgotou
10/08/17- SÃO PAULO- O ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral Nelson Jobim disse ontem, durante a palestra
inaugural da XV Semana Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o sistema eleitoral brasileiro está
superado.
“Os partidos discutem questões nacionais e os candidatos, problemas regionais.Nosso sistema foi eficiente,mas está
superado, esgotado”,declarou o ex-ministro para uma plateia de mais de 300 pessoas reunidas no auditório nobre do
TCESP.
“Um sistema eleitoral precisa ser eficiente e os partidos políticos hoje perderam a importância. Precisamos pensar em
uma reforma política”, completou o ex-ministro, que também foi Presidente do Supremo Tribunal Federal e titular das
Pastas da Justiça e Defesa.Durante a apresentação, Jobim afirmou ainda que o voto distrital misto, que secaracteriza
por uma combinação entre votos em candidatos regionais (distritais) e em partidos, pode ser uma alternativa.“Temos que
criar um sistema para ser eficiente”, completou.
“E só se forma maioria (para as reformas) negociando, concedendo. O grande problema é que agora se introduziu o ódio
na política partidária. E isso é perigoso.”
A solenidade foi comandada pelo presidente do TCESP, Sidney Beraldo. “Tenho certeza de que promover debates é a
melhor forma de contribuirmos para o aprimoramento desse momento histórico que está transformando o Brasil”,
declarou o Presidente. “A troca de experiências é uma das formas mais eficientes de disseminação de conhecimento. E
faremos isso a partir de hoje”, completou Beraldo.
A abertura contou ainda com a presença do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp),
Deputado Cauê Macris, e do Secretário de Estado da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, que representou
o Governador Geraldo Alckmin.
Também participaram o Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP),Desembargador Paulo Dimas de Bellis
Mascaretti; o Presidente do Tribunal da Justiça Militar (TJM-SP), Silvio Hiroshi Oyama; o Advogado Jorge Eluf Neto, que
representou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), o Defensor-Geral do Estado, David Depiné, e o ProcuradorGeral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Gianpaolo Smanio.
“Este é um evento tradicionalíssimo no Estado, um momento de congregação entre todos nós”, declarou Smanio. “Não
só estamos debatendo, como fazemos isso juntos, o que é importante nesse momento em que vivemos.”
O Presidente do TJ concordou. “Este é um momento especial para pensarmos e repensarmos o Estado brasileiro. Mais
importante do que cargos e pessoas são as instituições”, disse o Desembargador.
O Secretário da Segurança Pública também ressaltou a relevância da Semana Jurídica para a comunidade do Direito.
“Este é um evento esperado no mundo jurídico com ansiedade todos os anos”, elogiou Barbosa Filho
Também estiveram presentes o Vice-Presidente do TCESP, Renato Martins Costa, os Conselheiros Dimas Eduardo
Ramalho e Cristiana de Castro Moraes, a Auditora-Substituta de Conselheiro, Silvia Monteiro, e o Procurador-Geral do
Ministério Público de Contas, Rafael Neubern Demarchi Costa.
Clique para acessar a galeria de imagens
Clique para assistir a palestra na integra
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

3

INFORMATIVO CONTROLADORIA/SETOR DE CONTABILIDADE
Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste
Informativo nº 29 – agosto de 2017

Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-palestra-jobim-afirma-sistema-eleitoral-foi-eficiente-mas-seesgotou

Jurista defende que Tribunais de Contas examinem
delações premiadas
11/08/17- SÃO PAULO- Um das maiores autoridades brasileiras do Direito, o jurista Ives Gandra Martins afirmou ontem
que os Tribunais de Contas devem verificar as informações oferecidas pelos delatores que negociam com a Operação
Lava a Jato.
“Numa verdadeira democracia a função dos Tribunais de Contas é de extrema relevância. Para examinar as contas
públicas, as Cortes de Contas têm o mais importante papel de todos os órgãos, porque são eles que controlam qualquer
espécie de desvio. Não podem estar jamais subordinados a uma Lei Ordinária e, principalmente, a decisões de um
órgão”, declarou o jurista, referindo-se às delações premiadas firmadas pelo Ministério Público.
Ives Gandra, que também é Professor emérito da Universidade Mackenzie, participou ontem do segundo dia da XV
Semana Jurídica promovida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). A mesa de debates foi presidida
pela Conselheira Cristiana de Castro Moraes.
Último palestrante do dia, o Senador Cássio Cunha Lima declarou que o desafio das Cortes de Contas é a realização
das auditorias em tempo real. “A utilização de ferramentas disponibilizadas pela tecnologia traz a possibilidade de um
aprimoramento da fiscalização, que é realizada com o intuito não apenas de punir, mas de educar e orientar”, disse ele.
Padronização
O Senador falou ainda sobre o Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe a criação do Conselho Nacional
dos Tribunais de Contas. Segundo Cunha Lima, com a iniciativa, pretende-se garantir um órgão de controle externo com
uniformidade de decisões e entendimentos.
“Em um primeiro momento, tendo em vista a crise, pode parecer um contrassenso. No entanto, o conselho será
financiado pelos próprios Tribunais de Contas da União, dos Estados e Municípios e trará benefícios ao controle”,
afirmou.
Segundo a PEC, os recursos serão retirados dos orçamentos atuais desses órgãos, o que significa que não haverá
aumento de despesas. A mesa foi comandada pelo Presidente do TCESP, Sidney Beraldo.
A programação da XV Semana Jurídica termina hoje, a partir das 10h00, com uma palestra do Ministro do Supremo
Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Depois do debate haverá uma apresentação do Coral ‘Somos Iguais”, formado
por crianças e jovens refugiados.
Clique para acessar a galeria de fotos
Clique para assitir a palestra na íntegra
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-jurista-defende-tribunais-contas-examinem-delacoespremiadas
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Juiz Federal afirma que menos de 0,5% da corrupção é
investigada e punida
11/08/17- SÃO PAULO- O Juiz Federal Silvio Luís Ferreira da Rocha, da 10ª Vara Criminal de São Paulo - especializada
em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro - afirmou ontem, durante a XV Semana Jurídica do
TCESP, que menos de 0,5% dos casos de corrupção praticados no Brasil são apurados e penalizados.
“O corrupto não se enquadra em um estereótipo de criminoso. Os agentes normalmente ocupam cargos e posições
importantes e, muitas vezes, gozam de foro privilegiado. Isso faz com que o crime de corrupção não seja combatido
como outros crimes”, explicou.
Em sua apresentação, o Juiz ainda criticou o fato de as empresas acusadas de irregularidades serem punidas com a
suspensão de contratos, proibição de receber recursos e de realizar licitações. Segundo ele, essas formas de punição
provocam desemprego, queda da arrecadação e estagnação dos setores econômicos envolvidos nas apurações.
“Temos que combater a corrupção com muita inteligência para evitar que a conta recaia sobre os funcionários e suas
famílias”, declarou, destacando que hoje, após a Operação Lava-Jato, mais de R$ 3 milhões de brasileiros estão
desempregados apenas no setor da construção civil.
De acordo com Rocha, a solução seria responsabilizar os agentes corruptos com a perda do controle acionário das
empresas. “A corrupção acompanha a humanidade. Ela ocorre tanto no setor público quanto no privado, apesar de, no
último caso, não suscitar tanta atenção. Precisamos aperfeiçoar os mecanismos de combater esse fenômeno”.
Controle eficiente
A segunda palestra do dia foi feita pela procuradora do Estado aposentada e professora do programa de pós-graduação
em Direito da Universidade de São Paulo (USP) Maria Sylvia Zanella di Pietro.
Ao falar sobre contratações públicas, a professora ressaltou a importância da fiscalização feita pelos Tribunais de
Contas. “Quando você direciona recursos públicos a particulares é preciso que haja um controle muito eficiente para que
esse dinheiro não vá para o ralo”, afirmou.
Di Pietro destacou ainda que o trabalho dessas cortes é técnico, baseado no cumprimento da legislação e no aspecto
financeiro-orçamentário. Eventuais apurações de responsabilidades por corrupção, avalia ela, cabem exclusivamente ao
Judiciário.
A apresentação foi mediada pelo Conselheiro Antonio Roque Citadini.
Clique para acesar a galeria de fotos
Clique para assistir a palestra na íntegra
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-juiz-federal-afirma-menos-05-corrupcao-e-investigada-epunida
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Fiscalização: TCESP verifica condições de merenda em
250 escolas
Clique para acessar o relatório de atividades
17/08/2017 – SÃO PAULO – Alimentos fora do prazo de validade, latas de comida enferrujadas, geladeiras desligadas,
bebidas alcoólicas, goteiras e até pombos dentro de refeitórios foram algumas das irregularidades encontradas pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo durante fiscalização-surpresa realizada terça-feira (15/8) na merenda de 250
escolas paulistas.
O relatório preliminar da auditoria mostrou ainda que 90,4% das unidades vistoriadas não possuem alvará do Corpo de
Bombeiros (AVCB) válido e que 81,87% delas funcionam também com o alvará da Vigilância Sanitária vencido. Ao todo,
foram vistoriadas 157 unidades de ensino municipais e 82 estaduais e 11 Escolas Técnicas (ETEC’s) de 210 cidades incluindo a capital (clique para acessar relação de municípios).
O AVCB atesta que um edifício tem condições de segurança adequadas contra incêndio. Já o documento da Vigilância
indica que as determinações legais de higiene para a manipulação de produtos alimentícios estão sendo seguidas.
Ambos são obrigatórios.
As fiscalizações apontaram ainda que quase 5% desses colégios mantêm estoques para a merenda fora do prazo de
validade e que 23,20% deles não armazenam os mantimentos de maneira apropriada.
Os agentes do tribunal localizaram em uma única escola da capital mais de três mil unidades de bebida láctea com
vencimento entre ontem e hoje. Em outras foram flagrados sacos de feijão vencidos há dois meses, latas enferrujadas e
hortaliças sem refrigeração.
Também houve flagrantes de extintores de incêndio vencidos, hidrantes sem mangueira, alimentos armazenados com
produtos de limpeza e equipamentos de cozinha quebrados e enferrujados. Havia pombos dentro de um dos refeitórios
fiscalizados e insetos em outro.
Essa foi a quinta fiscalização-surpresa realizada pelo TCESP este ano. Já foram feitas checagens em unidades de
saúde, frotas oficiais, no Programa de Saúde da Família e em almoxarifados públicos. Outras três vistorias em áreas
consideradas prioritárias serão executadas até o final do ano.
Com iniciativas como essas, o Tribunal de Contas do Estado passa a verificar não só a legalidade, mas também a
qualidade do gasto público. “É importantíssimo que os recursos sejam utilizados de acordo com a lei, mas isso não
basta. Queremos saber como esse dinheiro, que vem dos impostos pagos pelos cidadãos, está sendo usado”, diz o
presidente do TCESP, Sidney Beraldo.
Clique para acessar o Relatório Geral de Fiscalização
Clique para acessar a relação de municípios fiscalizados
Clique para acessar seleção de fotos
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-fiscalizacao-tcesp-verifica-condicoes-merenda-250-escolas
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Campanha do TCESP arrecada uma tonelada de
donativos para refugiados
22/08/2017 – SÃO PAULO – A XV Semana Jurídica realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP)
no início deste mês não foi caracterizada somente por palestras de grandes nomes do direito brasileiro, como o ministro
do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e o ex-presidente do STF Nelson Jobim. O evento foi marcado
também pela solidariedade.
Uma campanha promovida pelo Tribunal durante o ciclo de debates arrecadou cerca de uma tonelada de produtos entre alimentos, roupas, brinquedos e artigos de higiene - para a comunidade de refugiados da cidade de São Paulo.
A ideia surgiu quando um coral formado por jovens da Síria, Congo e Angola foi convidado para participar do
encerramento das atividades da Semana Jurídica. Batizado de 'Somos Iguais', o grupo reúne trinta crianças a partir de
três anos de idade. Ao lado de suas famílias, elas escaparam de países assolados por conflitos armados e perseguições
políticas.
“Foi um sucesso enorme. Estamos muito felizes com a solidariedade demonstrada por nossos funcionários e pelos
participantes das palestras. Tenho certeza de que essas pessoas, que deixaram tudo para trás na esperança de
construir uma vida melhor aqui no Brasil, vão se sentir mais acolhidas”, declarou o presidente do TCESP, Sidney
Beraldo.
Foram doados mais de 150 kg de arroz, 35 kg de feijão, 40 kg de macarrão, 53 litros de leite, 43 frascos de molho de
tomate, 11 kg de achocolatado, 18 kg de farinha, 38 litros de óleo, além de dezenas de unidades de shampoos,
sabonetes, peças de roupas e brinquedos. Os produtos foram entregues no último sábado à voluntária de causas sociais
e idealizadora do coral, Daniela Guimarães.
De acordo com ela, é a primeira vez que o grupo recebe uma quantidade tão expressiva de donativos. “Somos muito
gratos pela generosidade de todos que participaram. Recebemos um volume enorme de doações. Será de grande
importância para todas essas famílias”, afirmou.
Daniela destacou ainda a relevância da participação do coral no evento. “Diante da vulnerabilidade em que eles se
encontram, foi muito importante, para todos eles, fazerem uma apresentação na presença de pessoas tão importantes. A
foto que eles tiraram ao lado dos Conselheiros e das autoridades vai ficar de recordação como um momento especial”,
explicou a responsável pelo projeto.
“Até apelidamos o certificado que recebemos, assinado pelo Presidente Sidney Beraldo, como ‘certificado de proteção’.
Foi um momento encantador, em que todos nos sentimos abraçados e protegidos no nosso país”, completou ela.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-campanha-tcesp-arrecada-tonelada-donativos-pararefugiados
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Universidades públicas recebem orientações sobre
controle interno
25/08/2017 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) promoveu, ontem (24/8), no
auditório nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, na capital, capacitação sobre controle interno direcionada a
servidores das universidades públicas estaduais. Participaram do encontro representantes da Universidade de São
Paulo (USP), Universidade Pública de Campinas (Unicamp) e Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"
(UNESP).
Os órgãos de fiscalização interna na administração pública são encarregados de assessorar os gestores, ajudando na
identificação de riscos e sugerindo estratégias para evitar que eventuais problemas se concretizem. Previstas na
Constituição Federal, essas instituições têm seu funcionamento checado e avaliado pelo TCESP.
Durante a aula de ontem, comandada pelo Diretor Técnico de Divisão do TCESP, Paulo Massaru Uesugi Sugiura, foram
apresentados fundamentos sobre o assunto e os principais aspectos de governança para a estruturação das
controladorias.
Com os cursos, o Tribunal de Contas pretende ajudar na implementação desses órgãos e orientar os administradores
em relação ao planejamento das atividades. Para isso, Massaru discutiu aspectos como metodologia, planos de
comunicação e conteúdos considerados indispensáveis para a elaboração dos relatórios de controle.
Os Diretores Técnicos da 4ª e 5ª Diretorias de Fiscalização do TCESP, Alexandre Dutra Lopes de Carvalho e Pedro
Palomares, respectivamente, também falaram sobre o assunto.
. Repercussão
A Diretora Administrativa da UNESP de Botucatu, Solange Oliveira, disse que a capacitação permitirá uma ação mais
precisa das controladorias. A Chefe de Divisão de Finanças da USP, Maria Josineide Fernandes, também aprovou a
iniciativa. Segundo ela, todos os funcionários da área deveriam participar do curso.
A Diretora de Controle Interno da UNICAMP, Luciana Pizatto, concordou. “Esses debates são fundamentais para
esclarecer a funcionalidade e formalidade em relação aos relatórios e documentos necessários nas atividades de
controle”, declarou.
A capacitação, que reuniu cerca de 100 pessoas, teve o apoio logístico da Escola Paulista de Contas Públicas
‘Presidente Washington Luís’ (EPCP), entidade ligada ao TCESP.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-universidades-publicas-recebem-orientacoes-sobrecontrole-interno
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Artigo
THE NORMATIVE ASPECTS OF THE BRAZILIAN PUBLIC DEBT
Alex Borges,Vilson Vendramin Junior, Marcelo Bernardino Araújo, Anisio Candido Pereira
Link do artigo: http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/477/592

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
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 LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
 MODALIDADES, TIPOS E FASES DA LICITAÇÃO
 O PODER LEGISLATIVO
 O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO BRASIL
 OUVIDORIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 OUVIDORIA NO AMBIENTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO:
 CONTROLES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
 LEGISLAÇÃO BÁSICA EM LICITAÇÕES, PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS
 MUNDO CONECTADO: MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA

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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