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Notícias

Mais de 1.300 entidades estão impedidas de receber
recursos públicos
10/01/18- SÃO PAULO- O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), por meio de Comunicado, divulgou a
relação atualizada de órgãos e entidades que estão proibidos de receber novos auxílios, subvenções ou contribuições do
Estado e de municípios até que regularizem suas pendências com a Corte.
O Comunicado SDG 01/2018 relaciona 1.374 punidos, incluindo o número do processo,beneficiário, concessor, data da
sentença e do trânsito em julgado. A publicação traz casos a partir de fevereiro de 2005. Situações anteriores à data
mencionada que estiverem na lista serão resolvidas mediante expedição de certidão.
A relação segue o disposto no artigo 103 da Lei Complementar 709 de 1993. Para informações sobre todos os dados
relacionados aos processos, basta acessar olink.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-mais-1300-entidades-estao-impedidas-receber-recursospublicos-0

Mais da metade dos municípios receberam fiscalizações
quadrimestrais
11/01/18- SÃO PAULO- O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) atingiu, no ano passado, a marca de
324 municípios submetidos a fiscalizações quadrimestrais.O número representa mais da metade das 644 cidades
auditadas pelo Tribunal paulista e corresponde a 87% de todo o orçamento dos municípios do Estado.
A metodologia tem como objetivo aprimorar a efetividade na aplicação dos recursos públicos originários dos impostos
pagos pela população. “A fiscalização feita de quatro em quatro meses promove a melhoria das políticas públicas porque
dá aos prefeitos e gestores tempo para corrigir eventuais falhas”, afirmou o Presidente do TCESP, Sidney Beraldo.
Superar a marca de 322 cidades atendidas pelo novo modelo foi uma das prioridades da gestão do atual Presidente.
“Antes as auditorias eram feitas apenas uma vez por ano, depois de encerrado o exercício. Isso quer dizer que, em
muitas ocasiões, as irregularidades eram descobertas muito tarde, quando o gasto já havia sido feito ou o prefeito já
estava até fora do cargo”, exemplificou Beraldo.
Implantadas quando o Presidente assumiu as atividades do Comitê de Gestão Estratégica (GET) do Tribunal de Contas
em 2014, as auditorias quadrimestrais seguem o modelo de acompanhamento das contas do Governo do Estado.
A partir de informações coletadas pela Divisão de Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos de São Paulo (Audesp) e de
dados do IEG-M (indicador criado pelo TCESP para monitorar a eficiência das administrações públicas), os agentes do
Tribunal passaram então a fiscalizar com maior frequência contratações e setores considerados de alto risco.
Depois de cada uma das checagens, os servidores enviam relatórios com recomendações aos Prefeitos e aos
Conselheiros responsáveis pelas contas dos municípios visitados (clique para acessar a relação).

1

INFORMATIVO CONTROLADORIA/SETOR DE CONTABILIDADE
Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste
Informativo nº 32 – janeiro de 2018

As análises, eminentemente técnicas, são realizadas a partir do planejamento incluído nas peças orçamentárias e não
interferem na decisão do administrador.
. Evolução
Em um primeiro momento, a Corte implementou o novo sistema em 56 cidades. Foram escolhidas as prefeituras com
maior orçamento no Estado.
No ano seguinte, 133 municípios já estavam sendo atendidos. Em 2016, esse número chegou a 204. No ano passado,
ao alcançar 324 cidades, a Corte atingiu 50,2 % do total de municípios.
“No início, muitos prefeitos reclamavam desse acompanhamento concomitante da administração. Hoje eles nos
agradecem porque já conseguem ver que isso só ajuda no redirecionamento de recursos, políticas e prioridades. E o
nosso objetivo é exatamente esse. Só assim poderemos ter serviços públicos mais adequados para a população”,
declarou Beraldo.
A expectativa é que até 2020, todas as 644 prefeituras auditadas pelo TCESP integrem o novo modelo de fiscalização.
Clique para acessar a relação de municípios
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-mais-metade-municipios-receberam-fiscalizacoesquadrimestrais

TCESP divulga lista com empresas impedidas de
negociar com governos
11/01/18- SÃO PAULO- O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) divulgou uma relação com mais de
1.700 fornecedores que foram proibidos de fornecer materiais e bens ou prestar serviços ao poder público. A listagem foi
publicada no Caderno Legislativo do Diário Oficial do Estado, na edição da última terça-feira (9/1).
Atualizada diariamente, a relação traz os nomes de fornecedores -pessoas físicas e jurídicas - que não podem participar
de licitações e contratos com a administração pública por estarem em situação considerada irregular.
Ao todo, 1.757 fornecedores estão agora impedidos de participar de negociar com os governos municipais e do Estado.
A punição, que pode durar de 2 a 5 anos, está prevista na Lei de Licitações (Lei nº. 8.666/93) e na Lei de Pregões
Públicos (Lei nº. 10.520/02).
A consulta aos nomes pode ser realizada no site do TCE, pelo link http://migre.me/wJqPn.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia:
com-governos

https://www4.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-divulga-lista-com-empresas-impedidas-negociar-
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TCE disponibiliza sistema para o acompanhamento de
processos por e-mail
15/01/18- SÃO PAULO- O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) disponibiliza em seu Portal uma
ferramenta que possibilita o recebimento, via e-mail, de notificações sobre processos,relatórios de instrução de gestão,
alertas, informações, atualizações e resoluções.
Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), o ‘Sistema de Acompanhamento e Notificações
(Push) permite ainda que o próprio usuário - cidadão ou órgão fiscalizado - selecione filtros de dados, personalizando e
automatizando o recebimento de atualizações conforme interesses específicos.
Pelo mecanismo, qualquer cidadão pode se cadastrar para receber informações sobre despachos e decisões
relacionadas aos processos que tramitam no TCE, alertas de irregularidades em órgãos auditados pela Corte, relatórios
de gestão fiscal e índices de investimento em educação e saúde (áreas com valores mínimos estabelecidos pela
Constituição).
Com a iniciativa, o Tribunal espera não só aproximar a sociedade da Corte, mas também incentivar o controle social,
oferecendo ao público dados atualizados e confiáveis sobre instituições e recursos públicos.
“Dando ao cidadão informações sobre o que acontece nas Prefeituras e no Governo do Estado, a população pode vigiar
e cobrar os gestores. Transparência e participação popular são a essência da democracia. Só assim poderemos ter
administradores cada vez melhores e mais eficientes”, declarou o Presidente do TCESP, Sidney Beraldo.
Balanço realizado pelo DTI mostra que já são quase 22 mil usuários inscritos no sistema.Dentre as cinco categorias
disponibilizadas, os interessados no acompanhamento processual são maioria, totalizando 14.133 registros. Em
segundo lugar aparecem aqueles que desejam receber relatórios de alerta sobre a gestão fiscal do Estado e municípios,
2.842 pessoas.
Na sequência, com 2.295 inscrições, estão os cadastrados para relatórios de instrução de gestão fiscal, seguidos pelos
interessados na Newsletter da Corte de Contas paulista (1.575 usuários). Já as inscrições para o recebimento de
comunicados relacionados à Divisão de Auditoria Eletrônica (Audesp) chegam a 1.015 pessoas.
.Cadastro
Para acessar o Sistema, basta entrar no link https://www6.tce.sp.gov.br/SisPush. Novos usuários podem se cadastrar,
clicando no campo ‘Não possuo uma conta’. Os que já estão registrados devem apenas informar, na tela de login, o email e a senha previamente escolhidos.
O Departamento de Tecnologia também elaborou um tutorial com detalhes sobre as funcionalidades do sistema. O
passo a passo está disponível no www.tce.sp.gov.br/tutopush.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link
da
notícia:
processos-por-e-mail

https://www4.tce.sp.gov.br/6524-tce-disponibiliza-sistema-para-acompanhamento-
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TCE aperfeiçoa fiscalização para focar em municípios
com histórico negativo
19/01/18- SÃO PAULO- Anualmente, os prefeitos das 644 cidades do Estado devem encaminhar a prestação de contas
municipais ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) para que o órgão aprecie e emita um parecer prévio
sobre elas. Isso é o que prevê a Constituição Federal, em seu artigo 70, e a Constituição Estadual, no artigo 32.
Com o intuito de aprofundar a auditoria nos municípios de maior receita e que possuem um histórico negativo nas
políticas públicas e administrações, além de dedicar mais tempo às fiscalizações ordenadas, o TCE, durante o exercício
de 2017, selecionou um total de 216 cidades para fazerem parte do que é chamado de fiscalização de validação – que
consiste em apreciar as contas de forma célere e eficiente.
Para chegar aos selecionados, a Corte elaborou uma matriz de risco levando em conta diversos critérios, dentre eles a
receita, resultados obtidos com base no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) e pareceres do TCE emitidos
às contas municipais nos últimos 3 (três) exercícios.
Este ano, de acordo com o Diretor do Departamento de Supervisão de Fiscalização II, Alexandre Carsola, o Tribunal
dará continuidade ao sistema de fiscalização por validação. “O objetivo é otimizar a utilização de recursos humanos,
buscar a efetividade nas ações e programas municipais e promover uma fiscalização mais eficaz dos entes
jurisdicionados”, atentou o Diretor.
A listagem dos municípios selecionados, segundo Alexandre Carsola, será revisada anualmente, conforme houver
alterações na matriz de risco. A seleção também é convalidada pelos diretores das respectivas Diretorias de Fiscalização
(DF’s) e Unidades Regionais (UR’s)
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-tce-aperfeicoa-fiscalizacao-para-focar-municipios-comhistorico-negativo

Tribunal lança observatório para monitorar implantação
de ODS no Estado
23/01/2018 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) lança, no próximo dia 31 de
janeiro, um núcleo para monitorar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas
Prefeituras e no Governo estadual.
Os ODS fazem parte de uma agenda aprovada por lideranças mundiais para a promoção da governança democrática,
preservação da natureza e erradicação da pobreza. Para isso, os 193 países-membros da ONU (Organização das
Nações Unidas) se comprometeram a desenvolver políticas públicas que estimulem a prosperidade, levando em conta
questões econômicas, sociais e ambientais.
Batizado de Observatório do Futuro, o grupo utilizará informações do IEG-M (Índice de Efetividade da Gestão Municipal)
– e futuramente do IEG-E (Índice de Efetividade da Gestão Estadual, que terá os primeiros resultados divulgados no final
do ano) – para medir esse avanço.
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“Os ODS devem fazer parte da agenda dos governantes, do empresariado e da sociedade civil. Só assim poderemos
construir as bases para o desenvolvimento sustentável que queremos para as próximas gerações. E o TCESP tem um
papel fundamental nesse processo”, diz o Presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro Sidney Beraldo.
“Como órgão de controle externo, devemos orientar esse processo, guiando os administradores para a tomada de
decisões mais conscientes e incentivando a inclusão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no planejamento
das Prefeituras e do Governo do Estado”, completou.
. Cartilha
Durante o evento também será lançada uma cartilha sobre os ODS. O manual, com 12 páginas, explica o que são as
metas estabelecidas pela ONU para o crescimento adequado do planeta e fala sobre o papel do TCESP na
implementação dessas diretrizes em todo o Estado.
“Esse é um assunto importantíssimo. Os ODS estabelecem as bases para um futuro melhor para todos. E o Tribunal de
Contas, como órgão de controle externo, pode auxiliar na conscientização dos administradores e ainda orientá-los a
incluir essas metas no planejamento dos governos”, afirmou o Presidente do TCESP, Sidney Beraldo.
. Cooperação
O PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) é um dos parceiros do Tribunal no projeto. Os dois
órgãos já firmaram um acordo para a utilização do IEG-M como uma das ferramentas oficiais da ONU na avaliação do
andamento dos ODS em São Paulo.
O trabalho tem ainda o apoio da Agenda Pública, uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público)
voltada para o aprimoramento da gestão pública, governança democrática e participação popular.
Durante o lançamento do Observatório do Futuro, que acontecerá na sede da Corte, na capital paulista, ainda serão
realizados debates e palestras sobre o assunto. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas
pelo https://www4.tce.sp.gov.br/epcp/cursos.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-lanca-observatorio-para-monitorar-implantacaoods-estado

TCE assina convênios com órgãos do Estado para
intensificar fiscalização
30/01/2018 – SÃO PAULO – O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Sidney Beraldo, e o
Governador Geraldo Alckmin firmaram ontem parcerias para o aperfeiçoamento da fiscalização e da transparência das
administrações paulistas. Os cincos acordos, assinados durante cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, na
capital, permitirão o compartilhamento de dados entre o TCESP e seis instituições.
“Estudos mostram que 90% das informações que possuímos no mundo não são utilizadas. Por isso essa integração de
bancos de dados já disponíveis será extremamente útil para o nosso trabalho. É fazer mais, com mais eficiência e os
mesmos recursos”, afirmou o Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sidney Beraldo.
“É uma boa parceria, para dar maior eficácia, maior transparência e que trará melhorias para a população”, declarou o
governador sobre a inciativa que ainda dará mais agilidade ao processo de fiscalização. “Vai beneficiar o Estado e
também os municípios para que tenham melhores resultados.”
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Os convênios foram assinados com a Secretaria da Fazenda, o Arquivo Público, o Detran (Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo), a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), a Ouvidoria Geral do Estado e o
Ministério Público estadual. Alguns deles preveem também ações de treinamento e capacitação de servidores.
O Presidente Sidney Beraldo destacou a importância de iniciativas como essa para o aprimoramento do Estado.
“Precisamos de Instituições fortes, com credibilidade para que o país possa se desenvolver e se consolidar
democraticamente com transparência e representatividade social”, ressaltou. “Aqui estamos dando uma contribuição
para que o Tribunal possa também inovar, cada vez com mais efetividade e eficiência.”
Além do acesso a dados sobre frotas oficiais dos municípios e lista de valores de mercadorias comercializadas no
Estado, os acordos garantem ações para a preservação de documentos e o incentivo à implantação de ouvidorias em
todas as 644 cidades auditadas pelo TCESP. “Isso pode trazer um controle social mais apurado”, disse o ProcuradorGeral de Justiça de São Paulo, Gianpaolo Smanio.
. Corrida de bastão
Durante a cerimônia, que reuniu ainda o Presidente eleito do Tribunal, Conselheiro Renato Martins Costa, e os
Conselheiros Cristiana de Castro Moraes e Dimas Eduardo Ramalho, Beraldo agradeceu o empenho de administrações
anteriores da Corte para que as parcerias pudessem ser formalizadas. “É um trabalho de corrida de bastão. Cristiana e
Dimas começaram, nós conseguimos consolidar e o Renato agora irá colocar em prática. Este é um dia importante para
todos nós.”
“Beraldo é sempre patrocinador de boas causas e medidas inovadoras”, completou o Governador. “Como a dos
indicadores de eficiência que são um exemplo para todo o Brasil”, disse, referindo-se ao IEG-M e ao IEG-E, índices
criados pelos TCESP para medir a efetividade administrativa dos municípios e do Estado.
Também participaram do evento o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas (MPC), Rafael Neubern Demarchi
Costa; a Auditora-substituta de Conselheiro, Silvia Monteiro; o Secretário-Diretor Geral, Sérgio Ciquera Rossi; o chefe de
gabinete da Presidência, José do Carmo Mendes Júnior; o Vice-Governador e Secretário de Desenvolvimento
Econômico, Márcio França; o Secretário de Governo, Saulo de Castro Abreu Filho; o Secretário da Fazenda, Hélcio
Tokeshi; o Secretário de Planejamento e Gestão, Marcos Monteiro; a Ex-Secretária de Justiça e Defesa da Cidadania,
Eunice Prudente; o Corregedor-Geral da Administração, Ivan Agostinho; o Ouvidor-Geral do Estado, Gustavo Ungaro; o
Ouvidor do Ministério Público do Estado, Roberto Fleury; o Presidente do Departamento Estadual de Trânsito (DETRANSP), Maxwell Vieira; e o Coordenador do Arquivo Público, Fernando Padula.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: https://www4.tce.sp.gov.br/6524-tce-assina-convenios-com-orgaos-estado-para-intensificarfiscalizacao

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 NO AMBIENTE LEGISLATIVO MUNICIPAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA:
 INTRODUÇÃO AO TESOURO DIRETO
 EDUCAÇÃO FISCAL: TRIBUTAÇÃO ORÇAMENTO E COESÃO SOCIAL
 NOÇÕES BÁSICAS EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

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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