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Notícias

Fiscalização vistoria mais de 200 hospitais, UPA´s e UBS
em todo Estado
03/04/2017 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de são Paulo (TCESP) realizou na quinta-feira (30/3), em
todo o território estadual, uma ‘fiscalização ordenada’ – onde os agentes de fiscalização saíram a campo para
inspecionar os entes da área de saúde – hospitais, ambulatórios e unidades básicas.
No total foram mais de 200 (duzentos) entes fiscalizados em 171 (cento e setenta e um) municípios – distribuídos nas 20
(vinte) regiões administrativas jurisdicionadas. O objetivo da Corte é verificar as condições dos serviços oferecidos à
população nos Hospitais municipais, Unidades de Pronto Atendimento (UPA´s) e Unidades Básicas de Saúde (UBS´s).
A atividade, que durou aproximadamente 4 horas – das 8h00 às 12h00 - envolveu um corpo técnico de 275 (duzentos e
setenta e cinco) agentes de fiscalização do TCE no interior e região metropolitana.
Preliminarmente a ação detectou algumas impropriedades e irregularidades nos locais visitados a exemplo de camas
quebradas, más condições estruturais, equipamentos defeituosos e em desuso, registros de presença preenchidos de
forma inadequada, estoque de medicamentos em locais impróprios e banheiros sem adaptação.
Durante a fiscalização, os agentes do TCE estiveram munidos de tablets checaram ‘in loco’ alguns itens como a
qualidade do atendimento e grau de satisfação dos usuários, almoxarifado e estoque de remédios, atendimento ao
público, condições dos aparelhos, equipamentos e salas, emissão de notas fiscais, presença efetiva de servidores (livroponto), atuação de empresas terceirizadas, entre outros.
Todas as informações – fotos, dados, situações de irregularidade -, foram transmitidas em tempo real para os
Departamentos de Fiscalização e ao setor de Informática do Tribunal de Contas. Os dados da ação fiscalizatória foram
alimentados ‘em tempo real’ diretamente para o sistema do TCE.
Das ações será elaborado um relatório gerencial parcial – para divulgação de informações de interesse público – e outro
relatório consolidado, com dados segmentados e regionalizados que será encaminhado para os conselheiros relatores
de processos ligados às entidades fiscalizadas.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da
estado

notícia:

http://www4.tce.sp.gov.br/6524-fiscalizacao-vistoria-mais-200-hospitais-upas-e-ubs-todo-

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

Aplicativo ‘Fiscalize com o TCESP’ ultrapassa marca de
2.800 downloads
07/04/2017 – SÃO PAULO – O aplicativo ‘Fiscalize com o TCESP’, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(TCESP), atingiu o total de 2.827 (dois mil oitocentos e vinte e sete) downloads efetuados desde seu lançamento – em
julho de 2016.
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Os dados são do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), que mensurou o total de instalações em 2 (duas)
lojas online de distribuição de aplicativos.
De acordo com o Diretor de Sistemas do DTI, Fábio Correa Xavier, na ‘Google Play’ foram registrados 1.431 (um mil e
quatrocentos) downloads. E na ‘App Store’ o número chegou a 1.396 (um mil trezentos e noventa e seis) instalações –
210 (duzentos e dez) só nos últimos 30 (trinta dias).
Compatível com os sistemas operacionais ‘Android’ e ‘IOS’, a plataforma tem o objetivo de proporcionar aos usuários a
possibilidade de avaliar os serviços públicos de setores ligados à Saúde, Educação, Segurança, Infraestrutura, entre
outros.
Concebido com o propósito de aproximar o cidadão à Corte de Contas paulista, o aplicativo é gratuito e está disponível
para download no Google Play por meio do link http://migre.me/wnz9w e pelo App Store pelo link http://migre.me/wnzbc.
Como

funciona

Após o usuário preencher e encaminhar suas informações – por meio de fotos, vídeos e reclamações –, os dados são
georreferenciados, fazendo com o Tribunal de Contas do Estado possa ter conhecimento, como por exemplo, da data,
hora e local exato de onde foram emitidos esses chamados.
As informações são transmitidas diretamente ao setor de informática e de Fiscalização do TCE para análise e
cruzamento, auxiliando então as ações fiscalizatórias ordinárias e extraordinárias.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-aplicativo-fiscalize-com-tcesp-ultrapassa-marca-2800downloads
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Debates de 2017 abordam planejamento e boas práticas
de gestão
10/04/2017 – BAURU – Realizado pela Corte de Contas ao longo de duas décadas, a 21ª edição do Ciclo de Debates do
TCE, em 2017, tem como discussão central temas ligados ao Planejamento, Terceiro Setor, Transparência e Controle
Interno.
A mesa técnica de trabalhos, coordenada pelo Secretário-Diretor Geral do TCE, Sérgio Ciqueira Rossi é voltada a
esclarecer os participantes sobre as boas práticas administrativas e de gestão. Na oportunidade Rossi apresenta o tema
planejamento, no qual orienta sobre a elaboração das principais peças - como o Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária (LOA) e sobre a correta prestação de contas dos recursos públicos.
Diretor-Técnico da Secretaria-Diretoria Geral (SDG), Paulo Massaru Sugiura apresenta o tema Transparência. As
Diretoras da 1ª e 10ª Diretorias de Fiscalização, Sônia Regina Rocco e Ednéia de Fátima Marques discorrem sobre a
temática do Terceiro Setor e o sistema de controle interno.
Por meio de palestras e exposições, os especialistas da Corte de Contas debatem os temas específicos, abordam
tópicos ligados à legislação e práticas de gestão que venham a tornar as gestões municipais mais eficientes.
Coordenadas pela Secretaria-Diretoria Geral (SDG) e Departamentos de Supervisão da Fiscalização (DSF´s), as
atividades contam apoio logístico das Unidades Regionais (UR´s) e da Escola Paulista de Contas Públicas (EPCP). O
calendário com as datas de eventos pode ser acessado por meio do link http://migre.me/whgYl.
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Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da
gestao

notícia:

http://www4.tce.sp.gov.br/6524-debates-2017-abordam-planejamento-e-boas-praticas-

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

Segunda Câmara aplica multas no total de 2.900 Ufesp's
12/04/2017 – SÃO PAULO – A Segunda Câmara do Tribunal de Contas, reunida na terça-feira (11/4), às 10h00, analisou
102 (cento e dois) processos da Ordem do Dia, tendo julgado 20 (vinte) contratos irregulares e negado provimento a 7
(sete) recursos.
As prestações de contas das Câmaras de José do Rio Preto (2012), São Bernardo do Campo (2013), Manduri (2014 e
Itapeva (2014) foram julgadas irregulares. A prestações de contas da Prefeitura de Alvinlândia (2015) recebeu parecer
desfavorável. A Câmara aplicou o total de 2.900 Ufesp’s.
A sessão foi presidida pelo Conselheiro Antonio Roque Citadini e intgrada pelo Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho e
pelo Auditor- Substituto de Conselheiro, Alexandre Manir Figueiredo Sarquis. A Procuradora Élida Graziane Pinto
representou o Ministério Público de Contas e o Procurador Denis Vedova Gomes a Procuradoria da Fazenda Estadual.
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-2900-ufesps

Segunda Câmara aplica multas de 400 Ufesp’s
20/04/2017 – SÃO PAULO – Reunidos no auditório nobre, na terça (18/4), os Conselheiros da Segunda Câmara
analisaram 77 processos da pauta. Entre os processos, 10 contratos foram julgados irregulares.
As prestações de contas das Câmaras de Ariranha, Nova Canaã Paulista (2014) e Iperó (2015) foram julgadas
irregulares. As contas das Prefeituras de Floreal, Estiva Gerbi e Nipoã – todas do exercício de 2015 – receberam
pareceres desfavoráveis. A Câmara aplicou multas no total de 400 Ufesp’s.
A sessão foi presidida pelo Conselheiro Antonio Roque Citadini e integrada pelo Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho e
pelo Auditor-Substituto de Conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis. A procuradora Élida Graziane Pinto
representou o Ministério Público de Contas e o Procurador Carim José Feres a Procuradoria da Fazenda Estadual,
respectivamente.

Assista a íntegra da sessão
Confira a íntegra dos resultados
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Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-segunda-camara-aplica-multas-400-ufesps
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

Presidente do TCE defende efetividade na gestão das
políticas públicas
26/04/2017 – SÃO PAULO – Ao participar da abertura das atividades do 61º Congresso Estadual de Munícipios, na
segunda-feira (24/4), às 19h00, em Campos do Jordão, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(TCESP), Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, defendeu que os administradores municipais estejam atentos ao
planejamento de sua gestão e a qualidade dos serviços públicos oferecidos.
“Precisamos, cada vez mais, fortalecer os municípios. Nós, do Tribunal de Contas, queremos contribuir e compartilhar.
Nossos agentes não são cães de caça, mas cães-guia, para trabalhar em parceria com os gestores”, considerou Sidney
Beraldo ao se dirigir a um público de mais de 300 participantes – Prefeitos, Vereadores, Secretários, Deputados
Estaduais e lideranças políticas.
O Conselheiro-Presidente falou sobre o cenário político paulista, onde a renovação nas prefeituras alcançou 72% nas
eleições municipais. “Isso é um recado. Temos que fazer uma reflexão e agir diferente. Essa é a grande discussão que
será realizada aqui. Na escassez de recursos, nesta crise fiscal, ética e política, precisamos fazer mais com menos. Isso
é eficiência”, pontuou Sidney Beraldo.
Dentre as autoridades que compuseram a mesa solene, estiveram presentes o Presidente da Associação Paulista de
Municípios (APM), Carlos Cruz; o Prefeito de Campos do Jordão, Frederico ‘Fred’ Guidoni; o Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), Deputado Estadual Cauê Macris e o Secretário de Estado da Saúde, David
Uip, que na oportunidade representou o Governador Geraldo Alckmin.
. Ações do TCE
Na quinta-feira (27/4), às 10h00, o Secretário-Diretor do TCE, Sérgio Ciquera Rossi ministra palestra com o tema ‘O TCE
e suas novas ações’, onde discorrerá sobre as atividades fiscalizatórias promovidas pela Corte de Contas. Dentre os
temas que serão abordados estão as funções e competências do TCE e as ações de fiscalização promovidas junto aos
entes jurisdicionados.
. Congresso
Com o tema ‘Gestão Eficiente’, o encontro, que em 2017 completa 61 anos, ocorre até sexta-feira (28/4), tem o intuito de
promover a discussão sobre as principais questões que afetam diretamente o dia a dia dos municípios. O evento é
direcionado a um público de dirigentes e Secretários municipais, ordenadores de despesas e entidades representativas
da sociedade civil. Mais informações podem ser obtidas pelo link http://www.apaulista.org.br.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-presidente-tce-defende-efetividade-gestao-politicas-publicas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
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Segunda Câmara aplica multas no total de 1.470 Ufesp’s
26/04/2017 – SÃO PAULO – Os Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(TCESP), reunidos na terça-feira (25/4), analisaram 63 (sessenta e três) processos da Ordem do Dia. Entre a demanda,
8 (oito) contratos foram julgados irregulares e 4 (quatro) recursos tiveram provimentos negados.
A prestação de contas da Câmara de Potim (2014) foi julgada irregular; enquanto que as das Prefeituras de Luiz Antonio,
Araçariguama, Natividade da Serra e Campos do Jordão – todas referente ao exercício de 2015 – receberam pareceres
desfavoráveis. A Câmara aplicou multas no total de 1.470 Ufesp’s.
A sessão foi presidida pelo Conselheiro Antonio Roque Citadini e integrada pelo Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho e
pelo Auditor-Substituto de Conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis. Os Procuradores Rafael Antonio Baldo e
Denis Dela Vedova Gomes representaram o Ministério Público de Contas 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-1470-ufesps
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tribunal de Contas orienta municípios sobre como
elaborar LDO
27/04/17 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), em sua permanente tarefa de prestar
orientação aos jurisdicionados, editou o Comunicado SDG nº 13/2017, no qual recomenda a observância de aspectos
relevantes para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Emitido pela Secretaria-Diretoria Geral (SDG) e veiculado no Caderno Legislativo do Diário Oficial, edição de terça-feira
(25/4), o comunicado traz uma série de orientações para os gestores abordando questões relativas ao Terceiro Setor,
precatórios, déficit e finanças e lançamento de despesas. A íntegra das orientações pode ser acessada por meio do
link http://migre.me/wvn1U.
“Esta é uma contribuição do Tribunal de Contas, em seu caráter didático, no sentido de colaborar com os gestores na
elaboração de uma proposta que sirva como instrumento de planejamento para a administração”, explicou o SecretárioDiretor Geral do TCE, Sérgio Ciquera Rossi.
. Orientações
Em relação ao Terceiro Setor, a peça deve seguir em consonância com o disposto na Lei nº 13.019/14, que trata sobre o
regime jurídico das parcerias. A LDO deverá prever critérios - próprios e específicos -, para as subvenções sociais,
contribuições e auxílios destinados às entidades.
No caso dos precatórios, segundo o disposto no artigo 101, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é
necessária a apresentação de plano de pagamento. A proposta também deve atender o disposto na Lei Federal nº
8069/90 de forma a vincular uma fração da receita para ser destinada às despesas de proteção à criança e ao
adolescente.
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Na existência de déficit financeiro, deverá o anexo de metas fiscais propor superávit de execução orçamentária para
liquidar, ainda que gradualmente, dívidas de curto prazo.
No tocante à meta fiscal, em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO deverá apontar o tipo de gasto
que será limitado caso haja frustração de receita.
Sobre a transposição, remanejamentos e transferências de recursos, o Tribunal recomenda ao administrador ser ‘módico
e moderado’ em suas decisões.
Também deverá constar na proposta, no caso de pagamento de despesas de competência de outros entes da
Federação, um anexo informando o valor de custeio de serviços – seja da União ou do Estado. A regra segue em
atendimento ao artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Gastos com publicidade oficial, propaganda, adiantamentos, despesas com viagens e representação, o TCE recomenda
que sejam especificadas as ações programáticas para gastos sujeitos a limites ou vulneráveis a desvios, que não
possam ser claramente identificados no elemento de despesa.
Clique para acessar a íntegra do Comunicado SDG 13/2017
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-orienta-municipios-sobre-como-elaborar-ldo

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
 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

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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