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Notícias

TCE divulga lista com mais de 1000 fornecedores
impedidos de contratação
04/05/2017 – SÃO PAULO - O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) divulgou uma relação com mais de
1.000 fornecedores que foram proibidos de serem contratados para fornecer materiais e bens ou prestar serviços ao
poder público.
A íntegra da relação, que relaciona pessoas físicas e entidades de caráter jurídico que estão impedidos de participar de
licitações, foi publicada na terça-feira (3/5), no caderno Legislativo do Diário Oficial do Estado.
Os casos mais recorrentes são referentes à suspensão temporária e impedimento de contratação, emissão de
declaração de inidoneidade, por descumprimento da Lei de Pregões e por decisão judicial, com suspensão e proibição
por tempo indeterminado.
De acordo com a Corte de Contas, aqueles 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).
Em cada caso é identificado o município, a autoridade declarante da irregularidade, o órgão licitante, o fornecedor
impedido, o processo de licitação, sanção, o ato que declarou inidônea ou suspendeu a empresa ou pessoa física e o
período de vigência da punição. Os dados permanecerão no cadastro de inidôneos do TCESP enquanto durar o prazo
do impedimento.
Atualizada diariamente no banco eletrônico de dados do TCE, a relação é publicada mensalmente e contém a listagem
de fornecedores – pessoas físicas e jurídicas – que não podem participar de licitações e contratos com a administração
pública por estarem em situação irregular.
A íntegra da listagem está disponibilizada no site do TCE para consulta pública. Para ter acesso aos dados
individualmente,
o
usuário
pode
acessar
a
página
institucional
do
TCE,
clicar
no
link https://www4.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados e no botão de consulta para visualizar detalhes sobre a
relação.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tce-divulga-lista-com-mais-1000-fornecedores-impedidoscontratacao
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

Fiscalização aponta desperdício de dinheiro em frotas
oficiais
05/05/17 – SÃO PAULO – Fiscalizações-surpresa feitas pelo Tribunal de Contas de São Paulo (TCESP) mostram que
65% de 248 (duzentos e quarenta e oito) órgãos públicos municipais e estaduais vistoriados mantêm veículos
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sucateados. Os resultados da fiscalização podem ser acessados por meio de relatório gerencial disponível no site do
TCE (clique para acessar).
Entre as entidades visitadas que possuem registro atualizado sobre as condições das frotas, quase 40% têm carros sem
uso, à espera de conserto. Mais de 10% desses órgãos ainda possuem meios de transporte com documentação
irregular. Foram inspecionados veículos utilizados por Prefeituras, Câmaras Municipais, Secretarias Estaduais, Unidades
do Corpo de Bombeiros e viaturas de uso do policiamento de trânsito.
Em quase metade dos pátios e garagens checados, o Tribunal também constatou a existência de pontos que
possibilitam a disseminação de doenças (pneus e sucatas abandonados, muitos com água parada).
No total, 206 (duzentas e seis) entidades municipais e 42 (quarenta e duas) estaduais participaram da fiscalização, que
ainda encontrou veículos sem equipamentos obrigatórios, sem seguro e com peças extraviadas. Outra constatação é de
que muitos departamentos não controlam o consumo de combustível dos carros e o acesso de pessoas às garagens e
não possuem sistema de segurança.
Essa foi a segunda fiscalização ordenada realizada pelo TCESP em 2017. A primeira, em março, ocorreu em unidades
de saúde. Com essas iniciativas, o Tribunal passa a verificar não só a legalidade, mas também a qualidade do gasto dos
recursos públicos. Outras vistorias em áreas consideradas prioritárias serão executadas até o final do ano.
Clique para acessar o relatório de atividades
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-fiscalizacao-aponta-desperdicio-dinheiro-frotas-oficiais
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Segunda Câmara aplica multas no total de 4.440 Ufesp’s
11/05/2017 – SÃO PAULO – Reunida na terça-feira (9/5), às 10h00, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (TCESP) analisou 80 (oitenta) processos da Ordem do Dia, tendo julgado 22 (vinte e dois)
contratos irregulares e negado provimento a 10 (dez) recursos.
A prestação de contas da Câmara de Nantes (2015) foi julgada irregular. Já as das Prefeituras de Itajobi, Salesópilis e
Arandu – todas do ano de 2015 – receberam pareces desfavoráveis. A Câmara aplicou multas no total de 4.440 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 Celso Matuck Feres e Carim José Feres
representaram o Ministério Público de Contas (MPC) e a Procuradoria da Fazenda Estadual.
Assista a íntegra da sessão
Confira a íntegra dos resultados
*Esta publicação tem caráter meramente noticioso e não substitui as publicações do Diário Oficial.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-segunda-camara-aplica-multas-total-4440-ufesps
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------
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Tribunal de Contas adere ao Movimento Maio Amarelo
15/05/2017 – SÃO PAULO - O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), a exemplo de diversos órgãos
públicos, aderiu ao Movimento ‘Maio Amarelo: Atenção pela Vida’ – ação que busca alertar a sociedade para o alto
índice de mortes e feridos no trânsito.
A Corte de Contas paulista adotou a coloração 'amarelada' em seu site institucional e Intranet com o objetivo de
conscientizar e mobilizar servidores, jurisdicionados e a sociedade para efetivamente discutir o tema.
O propósito é que o público-alvo possa se engajar em ações, propagar o conhecimento e debater a questão da
segurança no trânsito junto às esferas do poder e segmentos da sociedade.
O 'Maio Amarelo' é um movimento, uma ação, não uma campanha - cada cidadão, entidade ou empresa pode utilizar o
laço amarelo (logotipo tema) em suas ações de conscientização tanto no mês de maio, quanto, na medida do possível,
durante o ano inteiro.
A ação envolve órgãos públicos e da iniciativa privada, e entidades da sociedade civil comprometidos com o bem-estar
social, educação e segurança.
Os temas são abordados numa linguagem acessível e direta para que as dicas sejam assimiladas por todos. São
orientações simples, mas importantes, que buscam mudar comportamentos, chamam a atenção para a reflexão, para o
planejamento e um olhar sempre atento para as questões de segurança.
. Mortes no trânsito
De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil aparece em quinto lugar entre os países
recordistas em mortes no trânsito, precedido por Índia, China, EUA e Rússia e seguido por Irã, México, Indonésia, África
do Sul e Egito. A OMS estima que 90% das mortes acontecem em países em desenvolvimento, entre os quais se inclui o
Brasil.
A OMS estima que 1,9 milhão de pessoas devem morrer no trânsito em 2020 (passando para a quinta maior causa de
mortalidade) e 2,4 milhões, em 2030. Nesse período, entre 20 milhões e 50 milhões de pessoas sobreviverão aos
acidentes a cada ano com traumatismos e ferimentos.
Clique para acessar o site do Movimento Maio Amarelo
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-adere-ao-movimento-maio-amarelo

Mais de 1300 entidades e instituições não podem receber
recursos públicos
16/05/17 - SÃO PAULO – Mais de 1.300 entidades de caráter assistencial e instituições que prestam e exercem serviços
de interesse público estão proibidas de receber recursos e aportes advindos do poder público. Os dados, publicados
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) no sábado (13/5), no Diário Oficial do Estado, integram a
listagem de órgãos apenados que possuem pendências processuais na Corte de Contas.
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Publicada no Caderno Legislativo do Diário Oficial, a relação traz a situação de 1.301 (mil trezentas e uma) instituições
que estão impossibilitadas, por força de lei, de receber novos auxílios, subvenções ou contribuições do poder público –
do Estado ou municípios - até regularizarem suas pendências em processos pendentes no Tribunal de Contas.
A relação, atualizada todos os meses pelo TCE, disponibiliza o número do processo, nome do beneficiário, concessor
dos recursos, data da sentença e do trânsito em julgado. A listagem traz situações de pendências de entidades a contar
de junho de 2005 - podendo constar casos anteriores à data mencionada e que serão resolvidos mediante expedição de
certidão.
A medida, segundo a Secretaria-Diretoria Geral (SDG), está prevista na Lei Complementar Estadual nº 709 de 1993, que
regulamenta a atuação do TCE no julgamento de instrumentos contratuais formalizados com entidades de caráter
assistencial ou que exerçam atividades de interesse público.
Para ter acesso a todos os dados relativos ao processo, acesse o link na página institucional do Tribunal de
Contas http://www4.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados e acrescente a devida numeração, para obter
informações a respeito de cada processo individualizado.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-mais-1300-entidades-e-instituicoes-nao-podem-receberrecursos-publicos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------

Conselheiro Dimas Ramalho participa do Jornal da
Cultura: Assista o vídeo
Clique para assistir a íntegra
24/05/2017 – SÃO PAULO – O Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(TCESP), esteve entre os convidados do Jornal da Cultura 2ª Edição na terça-feira (23/4). Ancorado por Willian Corrêa, o
programa ainda contou com a presença do Professor e Economista Antonio Corrêa de Lacerda.
Transmitido ao vivo pela TV Cultura e emissoras afiliadas em rede nacional, o telejornal aborda os principais fatos do dia
no
Brasil
e
no
mundo.
A
íntegra
do
Jornal
da
Cultura
pode
ser
vista
pelo
link http://migre.me/wG9Xd http://migre.me/wG9Xd.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-conselheiro-dimas-ramalho-participa-jornal-cultura-assistavideo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
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TCE e Arquivo Público farão seminário sobre gestão e
acesso à informação
26/05/2017 – SÃO PAULO – Em parceria com o Arquivo Público do Estado de São Paulo, o Tribunal de Contas sediará,
no dia 5 de junho, segunda-feira, das 14h00 às 17h00, o II Seminário de Gestão Documental e Acesso à Informação: 5
anos de Implementação da Lei de Acesso à Informação (LAI). As inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo
link www.tce.sp.gov.br/epcp/cursos.
Na modalidade presencial e com transmissão pela Internet, o seminário, que ocorrerá no auditório nobre, na capital, tem
o objetivo de tratar aspectos da Lei Federal 12.527/2011 e abordar as ações e atividades promovidas pela Corte de
Contas em relação ao tema da transparência.
Direcionada aos servidores públicos e membros das Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso (CADA), a
capacitação também orientará os participantes quanto a gestão documental no serviço público.
As palestras abordarão questões sobre os avanços e desafios do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e a
solicitação de dados com base na Lei de Acesso à Informação.
O evento trará como palestrantes o Ouvidor do Tribunal de Contas paulista, Zilter Bonates da Cunha; o Diretor-Técnico
de Divisão, Paulo Sugiura Massaru; a Diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado
(DGSAESP), Ieda Pimenta Bernardes e a Diretora da Central de Atendimento ao Cidadão, Patrícia Mirabile. As
atividades serão mediadas pela Diretora do Departamento de Preservação e Difusão do Acervo do Arquivo Público,
Camila Brandi.
O seminário conta com o apoio logístico da Escola Paulista de Contas Públicas ‘Presidente Washington Luís’ (EPCP) e
integra as atividades da I Semana Nacional de Arquivos promovida pelo Arquivo Nacional e pela Fundação Casa Rui
Barbosa. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail epcp@tce.sp.gov.br.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tce-e-arquivo-publico-farao-seminario-sobre-gestao-eacesso-informacao
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TCESP debate avanços nos cinco anos da Lei de Acesso
à Informação
31/05/2017 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo promove a partir de amanhã eventos para
discutir a Lei de Acesso à Informação, que acaba de completar 5 (cinco) anos. A regra, em vigor desde maio de 2012,
regulamenta o direito constitucional de qualquer pessoa solicitar e receber informações de entidades e órgãos públicos.
A legislação também proíbe perguntas sobre os motivos do requerimento de dados e garante que as respostas sejam
transmitidas imediatamente caso já estejam disponíveis. Com a medida, o Estado brasileiro ganhou maior transparência,
permitindo que a sociedade exerça a vigilância esperada de cidadãos bem informados.
. Palestra
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O primeiro debate acontece amanhã, quinta-feira (1/6), quando o Procurador do Estado Levi de Mello fará palestra
intitulada ‘5 anos da Lei de Acesso à Informação – da implantação à prática’. O evento será realizado no auditório nobre
‘José Luiz de Anhaia Mello’, na capital, das 9h30 às 12h30.
. Seminário
Já no dia 5 de junho, próxima segunda-feira, o tribunal sedia o ‘II Seminário de Gestão Documental e Acesso à
Informação: 5 anos de Implementação da Lei de Acesso à Informação’.
A iniciativa, uma parceria entre o TCESP e o Arquivo Público do Estado de São Paulo, é direcionada a servidores e
membros das Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso (CADA), mas aberta ao público.
Durante as discussões, que integram a I Semana Nacional de Arquivos promovida pelo Arquivo Nacional e pela
Fundação Casa Rui Barbosa, especialistas falarão sobre os avanços e desafios impostos pela lei federal. A implantação
e funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e as normas e procedimentos para a solicitação de dados
também estarão entre os assuntos debatidos.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site institucional do
link www.tce.sp.gov.br/epcp/cursos. Mais informações pelo e-mail epcp@tce.sp.gov.br.

Tribunal

de

Contas

pelo

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-debate-avancos-cinco-anos-lei-acesso-informacao

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 - AUTOINSTRUCIONAL
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SENADO FEDERAL:
 CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO
 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:
 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
 LEGISLAÇÃO BÁSICA EM LICITAÇÕES, PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS
 LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - BÁSICO -

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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