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Notícias

Tribunal divulga lista de fornecedores impedidos de
serem contratados
04/07/17 - SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) publicou ontem a relação mensal de
pessoas físicas e/ou jurídicas que sofreram penas em procedimentos licitatórios ou contratações e estão impedidos de
serem contratados para fornecer materiais e bens ou prestar serviços ao poder público.
Veiculado no Caderno Legislativo do Diário Oficial, edição de terça-feira (4/7), a listagem traz 1.810 (mil oitocentos e
dez) casos de órgãos e empresa que não podem participar de licitações e contratos com a administração pública por
estarem em situação irregular com a Corte de Contas.
Os casos mais incidentes são relativos à suspensão temporária e impedimento de contratação, emissão de declaração
de inidoneidade e descumprimento ao previsto na Lei de Pregões.
Aos fornecedores que descumpriram obrigações ou cometeram irregularidades nas licitações e contratos com a
administração pública deverão ficar de dois (2) a cinco (5) anos sem passar por novas contratações.
As punições estão previstas na Lei de Licitações (Lei nº. 8.666/93) e na Lei de Pregões Públicos (Lei nº. 10.520/02). A
consulta individualizada pode ser realizada pelo site do TCE por meio do link http://migre.me/wJqPn.
Clique para acessar a relação de apenados
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link
da
notícia:
contratados

http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-divulga-lista-fornecedores-impedidos-serem-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

"Temos que enfrentar a crise com boa gestão", diz
Presidente em Suzano
07/07/2017 – SÃO PAULO – O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sidney Beraldo, afirmou
ontem que os administradores devem enfrentar a crise que afeta o país investindo em gestão.
"Não adianta chorar. Temos que lidar com isso, começando por uma boa gestão. Temos que aproveitar cada centavo
público com eficiência e de acordo com as leis", declarou ele, durante a sétima reunião do Ciclo de Debates com
Agentes Políticos e Dirigentes Municipais deste ano.
O Presidente ressaltou ainda que uma das prioridades da Corte é orientar os prefeitos e responsáveis por despesas para
que os recursos originários dos impostos sejam gastos de maneira adequada. "Vamos prevenir cada vez mais para
evitar problemas no futuro. Queremos ser parceiros de vocês para, juntos, superarmos definitivamente tudo isso e
melhorarmos a qualidade do serviço público."
. Orientações
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Lideranças políticas presentes à reunião também destacaram a relevância das orientações do Tribunal para o sucesso
dos governos municipais. "É muito bom ser fiscalizador, mas é muito importante também ser um órgão parceiro, sempre
de mãos dadas, lado a lado", afirmou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.
O deputado estadual Estevam Galvão, segundo secretário da Assembleia Legislativa de São Paulo, concordou. "Vamos
deixar claro que o tribunal não é um bicho papão, não está lá simplesmente para punir, mas também para auxiliar,
apontar e ensinar. Muitas vezes as contas recebem pareceres desfavoráveis por desleixo, desgoverno."
O ciclo, realizado no Teatro Municipal "Doutor Armando de Ré", debateu assuntos relacionados ao planejamento,
controle interno, transparência e terceiro setor. Foram convidados prefeitos, secretários e vereadores de 31 cidades da
Região Metropolitana.
"O interesse do TCE é o mesmo dos senhores. É o interesse público, é melhorar a gestão", completou o procuradorgeral do Ministério Público de Contas, Rafael Demarchi Costa.
. IEGM x ONU
O Presidente Sidney Beraldo também falou aos prefeitos sobre a importância da adesão aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODSs), um conjunto de 17 metas criado pela ONU para ajudar as cidades a investirem
em crescimento econômico com justiça social e sustentabilidade ambiental.
Há duas semanas, o TCESP assinou uma parceria com o PNUD (Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento) para auxiliar os municípios na implementação dessas medidas. O IEG-M (Índice de Efetividade da
Gestão Municipal), indicador criado pela Corte paulista, vai ser usado pelas Nações Unidas como ferramenta para
avaliar a evolução das metas no país.
Clique para acessar a galeria de fotos
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-temos-enfrentar-crise-com-boa-gestao-diz-presidente-suzano
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Estudo do TCESP aponta que apenas investimento em
ensino público não garante bons resultados na Educação
12/07/2017 – SÃO PAULO – Levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo indica que
investimentos em Educação nem sempre significam bons resultados dentro da sala de aula.
O estudo inédito _realizado a partir do cruzamento entre gastos municipais com alunos e o desempenho das cidades
paulistas no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) _ revela que há administrações que aplicaram
menos que a média anual do Estado e tiveram boas notas na prova. Por outro lado, existem municípios que investiram
mais que isso e não conseguiram melhorar suas avaliações.
“Isso só mostra que o investimento é importantíssimo, mas não é suficiente para garantir a melhoria do ensino público.
Tudo depende de uma boa gestão desses recursos”, afirma o presidente do TCESP, Conselheiro Sidney Beraldo.
De acordo com a análise, uma cidade que gastou 26,22% de suas receitas com transferências e impostos em Educação
(pouco mais, portanto, que os 25% determinados pela Constituição) teve nota 8 no Ideb de 2015. O desempenho
_superior ao de países desenvolvidos em provas semelhantes_ representou uma evolução de 2,6 pontos percentuais
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desde 2013. Já um município que investiu 34,64% na área teve nota 5 e permaneceu estagnado durante o mesmo
período.
Outro cenário mostra que cidades com gastos aproximados podem ter resultados muito diferentes. É caso de dois
municípios que investiram pouco mais que os 25% constitucionais. Enquanto um obteve nota 7,7 no Ideb de 2015, o
outro conseguiu apenas 5,1%.
O mesmo ocorreu entre cidades que gastaram acima de 30%. Uma, com aplicação de 30,09%, teve nota 4,9 e outra,
apesar de ter investido pouco mais que isso (30,40%), chegou a 7,9.
“Por isso mesmo a fiscalização é essencial. Como será que esse dinheiro, que vem dos impostos pagos pelos cidadãos,
está sendo gasto para os resultados serem tão diferentes? É uma questão de eficiência”, explica Beraldo.
Coordenada pelo assessor especial da presidência Gustavo Fernandes, o levantamento utilizou dados extraídos do IEGM (Índice de Efetividade da Gestão Municipal) _indicador criado pela Corte para medir a eficácia das políticas públicas_
e informações sobre o ensino colhidas pelo TCESP entre 2008 e 2015.
“Levamos em conta diferenças sociais, econômicas e geográficas. E a série histórica desses dados revela que esse não
é um retrato isolado, mas uma situação que persiste ao longo de vários anos”, explica Fernandes.
O estudo foi apresentado durante o Seminário Semear- Educação. Organizado pelo Tribunal, o evento reuniu em São
Paulo cerca de 900 pessoas, entre gestores, secretários, servidores e profissionais da área.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-estudo-tcesp-aponta-apenas-investimento-ensino-publiconao-garante-bons-resultados-educacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------

Ordenada do TCE aponta falta de gestão nos estoques de
órgãos públicos
14/07/17- SÃO PAULO- Fiscalização-surpresa realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em
almoxarifados de 234 órgãos públicos mostra negligência em relação aos produtos armazenados. Mais de 90% dos
prédios não tinham Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, o que contraria a lei. Quase 20% deles também não
apresentavam condições apropriadas de estocagem. Em algumas cidades, ainda foram encontrados alimentos
amontoados no chão e remédios guardados em instalações inadequadas.
“É um risco para a vida das pessoas que circulam por ali. Além disso, tudo o que está dentro desses almoxarifados foi
adquirido com o dinheiro dos impostos pagos pelos cidadãos. Não podemos admitir essa falta de cuidado e de controle”,
disse o presidente do TCESP, Sidney Beraldo.
A vistoria, que aconteceu no final de junho, foi feita em 29 órgãos estaduais (secretarias, empresas, fundações e
autarquias) e 205 municipais (prefeituras, na grande maioria dos casos) de 191 cidades paulistas.
Os técnicos do tribunal localizaram edifícios com telhados danificados (17,24%), sem extintores de incêndio (25,43%),
com fiação elétrica aparente (44,83%) e materiais expostos à chuva (29,74%) e infiltrações (39,22%).
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Mais da metade dos pontos de armazenagem ainda estava sem dedetização e desratização dentro dos prazos
recomendados. Também foi constatada a ausência de segurança e de controle apropriados, o que pode ocasionar
desvios e desperdício de recursos públicos.
Os responsáveis pelos órgãos estão sendo notificados e receberão prazos para regularizar a situação. O período varia
conforme a complexidade do problema.
Essa foi a quarta fiscalização-surpresa realizada pelo TCESP este ano. Já foram feitas checagens em unidades de
saúde, frotas oficiais e no Programa de Saúde da Família. Com iniciativas desse tipo, o tribunal passa a verificar não só
a legalidade, mas também a qualidade do gasto público.
“Cada vez mais queremos saber como os recursos da sociedade estão sendo aplicados. Só assim poderemos melhor a
gestão e a qualidade do serviço prestado ao povo”, explicou o presidente do TCESP.
Outras quatro vistorias em áreas consideradas prioritárias ainda serão executadas até o final deste ano.
Clique para ter acesso ao relatório consolidado
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-ordenada-tce-aponta-falta-gestao-estoques-orgaos-publicos

TCE disponibiliza online manuais com instruções aos
seus jurisdicionados
17/07/2017 – SÃO PAULO – Com o objetivo de orientar e instruir gestores e ordenadores de despesas municipais e
estaduais, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) disponibiliza, conforme a nova legislação, os 18
manuais que prestam orientações e instruções da Corte de Contas ao administrador público do Estado de São Paulo.
Os manuais foram atualizados em 2016, ocasião que marcou a passagem dos 20 anos de Ciclo de Debates com
Agentes Políticos e Dirigentes Municipais e oportunidade na qual o TCESP percorreu todas as unidades regionais,
levando instruções para mais de 8.000 representantes dos 644 municípios jurisdicionados por esta Corte.
Além das alterações legislativas, foram inseridas nos manuais as principais decisões que sedimentam a jurisprudência,
com recomendações de boas práticas acerca da Lei de Acesso à Informação, promulgada no fim de 2011.
Os manuais atualizados estão disponíveis também na versão eletrônica pelo link http://www4.tce.sp.gov.br/manuaisbasicos
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tce-disponibiliza-online-manuais-com-instrucoes-aos-seusjurisdicionados
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
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COMUNICADO SDG Nº 20/2017
19/07/2017- SÃO PAULO- O Tribunal de Contas do Estado comunica que em decorrência de decisão tomada pelo E.
Tribunal Pleno, no processo TC-1910/006/14, em sessão de 28 de junho de 2017, todas as Prefeituras Municipais
sujeitas ‡ fiscalização desta Corte deverão prestar as informações atinentes às medidas adotadas em relação à
assunção dos serviços de iluminação pública, antes de responsabilidade das empresas de distribuição de energia
elétrica na forma prevista na Resolução Normativa nº 414, de 2010 da ANEEL.
Tais informações deverão ser prestadas, até o próximo dia 04 de agosto, com o preenchimento do questionário
disponível no endereço www.tce.sp.gov.br/CIP.
Quaisquer dúvidas serão resolvidas pelo telefone (11) 3292.4321 - Central de Atendimento do TCESP. SDG, em 18 de
julho de 2017.
SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-comunicado-sdg-202017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

Plenário do TCESP decide sobre atuação processual do
MPC como fiscal da lei
19/07/2017 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) decidiu nos autos do TC212/026/14 manter o Parecer Desfavorável às contas da Prefeitura Municipal de Borá, exercício de 2014, bem como
rejeitou preliminar de nulidade arguida pelo D. Ministério Público de Contas, pelo fato de não ter sido a ele aberta vista
dos autos, após a manifestação da Secretaria Diretoria-Geral.
Clique para ler a íntegra do voto
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-plenario-tcesp-decide-sobre-atuacao-processual-mpccomo-fiscal-lei
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiscalizações Ordenadas ganham agilidade com
tecnologia do TCESP
25/07/2017 – SÃO PAULO – Os agentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) não estão sozinhos
quando vão às ruas para as fiscalizações ordenadas. Por trás da ação dos servidores que checam ‘in loco’ as condições
de hospitais, a qualidade da merenda escolar e de vários outros serviços públicos oferecidos à população, o Centro de
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Comando e Controle do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) do TCESP mobiliza uma equipe para dar
apoio técnico às operações. Mas nem sempre foi assim.
Até o fim de 2015, os agentes registravam em papel o resultado das averiguações feitas durante as visitas. Apenas
quando os servidores retornavam ao TCESP esse material podia ser analisado, consolidado e transformado em
relatórios.
Com a implantação do Centro de Comando e Controle e da criação do aplicativo ‘Papel de Trabalho Inteligente’, o
processo passou a ser mais moderno, ágil e eficiente. Desenvolvida pela Diretoria de Sistemas (DSIS) com o suporte da
Diretoria de Tecnologia (DTEC) do tribunal, a novidade possibilitou uma ação integrada entre os departamentos de
fiscalização e de tecnologia da informação.
Desde então, os servidores realizam as inspeções-surpresa com o auxílio de ‘tablets’ e do aplicativo, que pode ser
operado mesmo sem internet. Com a ferramenta, os agentes preenchem eletronicamente os questionários e anexam ao
programa fotos, vídeos e documentos. Esse material é então transmitido diretamente ao Centro de Comando e Controle.
Lá os técnicos do DTI e os diretores responsáveis pela fiscalização podem acompanhar a auditoria em tempo real.
Na avaliação da Diretora da Diretoria de Fiscalização Ednéia de Fátima Marques, o aplicativo facilitou o trabalho do
TCESP e deu mais eficiência às auditorias. “A melhoria mais importante foi a possibilidade de acompanharmos a
fiscalização, auxiliando os agentes em caso de dúvidas”, destaca ela.
Para resolver eventuais problemas e receber instruções de última hora, a equipe conta ainda com o aplicativo de
mensagens instantâneas WhatsApp
Pioneirismo
O Centro de Comando e Controle é equipado com um painel que exibe, também ao vivo, dados quantitativos e
informações sobre o andamento da fiscalização nas vinte Unidades Regionais e nas dez Diretorias de Fiscalização do
TCESP. Nos monitores, um mapa do Estado de São Paulo mostra os locais que estão sendo vistoriados e as fotografias
com as principais irregularidades encontradas. Um painel similar está localizado no Gabinete da Presidência para que o
Corpo Diretivo do Tribunal possa acompanhar o trabalho.
Após a consolidação das informações colhidas pelos agentes, um relatório é encaminhado aos conselheiros
responsáveis pelos processos ligados às entidades fiscalizadas. O documento também é disponibilizado aos cidadãos
pelo link www4.tce.sp.gov.br/relatorios-fiscalizacao-ordenada.
De acordo com o Diretor do DTI, Rodney Idankas, o TCESP é pioneiro na implementação de um modelo de tecnologia
para efetuar o controle externo.
“A operacionalização do sistema possibilita que a troca de informações seja feita de forma mais rápida e gere efeitos
positivos na atuação do controle pela sociedade”, afirma Idankas. “O TCESP passou a ser respeitado em todo o país,
pois essas mudanças proporcionam mais transparência. Temos que ser atuantes e utilizar essas ferramentas para
trabalhar para a sociedade. Não podemos perder esse objetivo de vista”, completa.
Só este ano o Tribunal já realizou quatro fiscalizações-surpresa. A primeira, em março, ocorreu em unidades de saúde.
Também foram verificadas as condições das frotas oficiais, do Programa Saúde da Família e dos almoxarifados de
órgãos públicos. Outras quatro auditorias em áreas consideradas prioritárias estão programadas até o final do ano.
Com iniciativas como essas, o TCESP passa a verificar não só a legalidade, mas também a qualidade do gasto no
Estado e nos municípios.
“São recursos quem vêm dos impostos pagos pelos contribuintes. Nosso trabalho é garantir que esse dinheiro seja
usado da melhor forma possível e em benefício de quem mais precisa”, diz Sidney Beraldo, presidente da Corte. “E é
importantíssimo poder contar com a tecnologia para dar mais eficiência a esse processo”, ressalta.
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Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-fiscalizacoes-ordenadas-ganham-agilidade-com-tecnologiatcesp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para Secretário-Geral, controle interno aumenta a
eficiência na administração
28/07/2017 –SÃO PAULO – O Secretário-Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sérgio Ciquera
Rossi, afirmou ontem que a implementação de órgãos de controle interno pode contribuir para a eficiência das
administrações públicas.
“O controle interno traz ao gestor mais segurança sobre a legalidade, legitimidade, eficiência e publicidade dos atos
administrativos, sem que existam razões para alegar desconhecimento”, disse Rossi. “Para isso é primordial que o
controle interno seja instituído e atue de fato.”
O Secretário-Diretor Geral participou da capacitação sobre o assunto realizada na sede do TCESP em São Paulo. O
evento - que reuniu cerca de 300 pessoas, entre representantes de prefeituras e órgãos públicos do Estado e dos
municípios - discutiu conceitos, funções, governança, preparação de relatórios e formas de auditoria para o bom
funcionamento dessas estruturas.
Segundo o Diretor-Técnico de Divisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Paulo Massaru Sugiura, em 2012,
aproximadamente, 70% dos órgãos do Estado de São Paulo contavam com controles internos para a fiscalização e o
acompanhamento dos atos da administração pública. Em 2016, esse percentual chegou a 92%, o que significa que mais
de 2.800 instituições já estão preparadas para desempenhar essas tarefas.
Embora os dados sejam positivos, Massaru explicou que alguns procedimentos básicos são fundamentais para que
esses setores realmente atuem. “A adoção de métodos, de planejamento, a gestão de riscos, a produção de relatórios e
todas as etapas do gerenciamento são importantíssimas para assegurar um controle interno efetivo”, declarou.
“Nossa preocupação é que os órgãos se estruturem e também dêem condições físicas e humanas para que o controle
possa funcionar. Com isso, os maiores beneficiários serão os gestores e, é claro, toda a sociedade”, completou o diretor.
O evento foi transmitido ‘ao vivo’ pela Internet e contou com o apoio da Escola Paulista de Contas Públicas ‘Presidente
Washington Luís’, ligada ao Tribunal.
Clique para acessar a galeria de fotos
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-para-secretario-geral-controle-interno-aumenta-eficienciaadministracao
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Segunda Câmara aplica multas no total de 3.160 Ufesp’s
25/07/17 – SÃO PAULO – A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), reunida na
terça-feira (25/7), analisou 62 (sessenta e dois) processos da Ordem do Dia, tendo julgado 18 (dezoito) contratos
irregulares e negado provimento a 9 (nove) recursos.
A prestação de contas da Prefeitura de Santa Albertina, do exercício de 2015, recebeu parecer desfavorável. A Câmara
aplicou multas no total de 3.160 Ufesp´s.
A sessão foi presidida pelo Conselheiro Antonio Roque Citadini e integrada pelo Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho e
o Auditor-Substituto de Conselheiro Josué Romero. Os Procuradores José Mendes Neto e Denis Dela Vedova Gomes
representaram o Ministério Público de Contas (MPC) e a Procuradoria da Fazenda Estadual, respectivamente.
Assista a íntegra da sessão
Confira a íntegra dos resultados
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-segunda-camara-aplica-multas-total-3160-ufesps

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”)
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 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
 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
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 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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