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Notícias

Novo Presidente destaca a qualidade do corpo técnico do
TCESP
08/02/17 – SÃO PAULO – Em seu discurso de posse solene, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo (TCESP) para o exercício de 2017, Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo enfatizou a qualidade técnica e os
demais integrantes do quadro funcional da Corte de Contas paulista. A cerimônia ocorreu na segunda-feira (6/2), às
11h00, na Assembleia Legislativa paulista.
Na oportunidade Sidney Beraldo homenageou a atuação do colegiado e sublinhou a importância da unidade institucional
ao se referir às responsabilidades do Corpo Diretivo. “Os encargos de uns são de todos, assim como os resultados são
sempre coletivos”, disse.
Ao apontar a responsabilidade ao conduzir a maior Corte de Contas do país, o Presidente ressaltou o pioneirismo na
atuação quase secular do Tribunal paulista e o reconhecimento do órgão no cenário nacional pela intransigência no
controle dos gastos públicos.
Segundo Beraldo, a eficácia e eficiência das atividades desenvolvidas devem-se ao comprometimento do corpo técnico
do TCESP. “Esse fio condutor é da tradição de nossa Corte, marca indelével de todas as gestões e predicado inerente à
construção de sua exitosa história”, concluiu.
Ao fazer menção ao quadro pessoal do TCE, Sidney Beraldo salientou a qualidade do quadro de servidores. “O TCE é
composto por um qualificado grupo de autênticos servidores públicos, no mais correto sentido da expressão. Todos são
dedicados à concretização dos princípios da boa governança e da excelência dos serviços prestados”, pontuou.
Para o novo Presidente ‘não restam dúvidas que a efetividade e continuidade do trabalho contribuirão decisivamente
para o aperfeiçoamento da qualidade no serviço público e nas políticas públicas’.
“Envidarei esforços para que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo seja cada vez mais eficiente no desempenho
de suas atribuições, como pressupostos da construção de uma sociedade mais justa”, finalizou.
Clique para assistir a íntegra da sessão
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-novo-presidente-destaca-qualidade-corpo-tecnico-tcesp
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

Primeira Câmara do Tribunal julga 20 contratos
irregulares
10/02/17 – SÃO PAULO – O plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, reunido na terça-feira (07/17), às
14h30, durante sessão ordinária da Primeira Câmara, apreciou 75 (setenta e cinco) processos da Ordem do Dia, tendo
julgado 20 (vinte) contratos irregulares e negado provimento a 10 (dez) recursos.
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A prestação de contas das Prefeituras de Pitangueiras, Guapiaçu e de Quadra, todas do exercício de 2015, receberam
pareceres desfavoráveis. No item 46 houve sustentação oral do advogado Mayr Godoy.
A sessão foi presidida pelo Conselheiro Renato Martins Costa e integrada pela Conselheira Cristiana de Castro Moraes
e pelo Auditor-Substituto de Conselheiro Samy Wurman. O procurador José Mendes Neto representou o Ministério
Público de Contas e o procurador Denis Dela Vedova Gomes 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-primeira-camara-tribunal-julga-20-contratos-irregulares
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

Tribunal de Contas intensifica migração de processos
para plataforma digital
13/02/2017 – SÃO PAULO – O sistema de Processo Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP)
aumentou sua abrangência e implantou ferramentas ao longo de 2016 que intensificaram o ritmo dos trâmites e atos
processuais na instituição. Segundo o órgão, o movimento de substituição de autuações físicas pelas eletrônicas,
iniciado em 2012, atingiu seu ápice no ano passado.
De acordo com dados do Relatório Anual de Atividades, no exercício de 2016 foram 19.759 processos – 89% do total –
que surgiram já na plataforma eletrônica ante 2.374 processos autuados em meio físico. Segundo o Centro de Gestão do
Processo Eletrônico, a economia de papel chega a mais de 4 milhões de folhas, cuja matéria-prima exigiria quase 200
(duzentas) árvores.
A proporção de autuações eletrônicas em relação ao total de processos saltou de 50% em 2015 para 89% em 2016
devido principalmente à ampliação do espectro do sistema, que passou a abranger matérias como as contas de
prefeituras e câmaras, análises de verbas de representação e balanços de Unidades Gestoras Executoras Estaduais.
Ainda segundo o relatório, o sistema de processo eletrônico recebeu 65.597 usuários diferentes ao longo de 2016.
Desse total, 10,9% são novos usuários.
O maior volume de processos autuados, de acordo com a gestora do Sistema de Processo Eletrônico (e-TCESP),
Sandra Maia Souza, se refere à análise de Contratos e de Atos de Pessoal, selecionados pela matriz do sistema Audesp
e por ação das Diretorias e Unidades de Fiscalização.
O cadastramento de advogados e jurisdicionados no sistema também permitiu o aumento significativo de
encaminhamento de processos diretamente via internet, alcançando 10% do total protocolado em 2016. Esse
procedimento evita a necessidade de deslocamento até as unidades protocoladoras do TCE-SP na capital e nas
unidades regionais e elimina tarefas e custos de trâmite interno, gerando economia de materiais de escritório e serviços
de terceiros.
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Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-intensifica-migracao-processos-paraplataforma-digital
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Metade das Prefeituras passarão a receber visitas
quadrimestrais do TCE
14/02/2017 – SÃO PAULO – A partir de 2017, metade das prefeituras paulistas – um total de 324 (trezentos e vinte e
quatro) municípios, um percentual de 50,3% – passarão a ter suas contas municipais fiscalizadas com (2) visitas
quadrimestrais por parte das equipes de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP).
A medida, que faz parte das metas de gestão do Presidente Sidney Estanislau Beraldo, está alinhada com as diretrizes
estratégicas da Corte de Contas paulista e foi anunciada por meio de comunicado emitido pela Secretaria-Diretoria Geral
veiculado no sábado (13/2) no Caderno Legislativo do Diário Oficial do Estado (clique para ler a íntegra).
A metodologia de fiscalização concomitante - a exemplo do que ocorre com as contas do Governo Estadual -, tem como
principal benefício a oportunidade de correção de rumos na administração ao longo do exercício e como efeito direto a
melhoria das políticas públicas executadas nos municípios paulistas.
. Fiscalização concomitante
Implantado no ano de 2014, o Tribunal de Contas passou a fiscalizar 56 (cinquenta e seis) municípios. No ano seguinte,
em 2015, a Corte de Contas ampliou as ações para 133 (cento e trinta e três) Prefeituras paulistas.
No exercício passado foram 204 (duzentos e quatro) municípios que passaram a receber – mais de uma vez ao ano – a
visita dos agentes de fiscalização do Tribunal de Contas. A meta é incluir, até o ano de 2020, todos os 644 municípios
jurisdicionados no novo modelo de fiscalização.
Clique para ler a íntegra do Comunicado SDG 5/2017
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-metade-prefeituras-passarao-receber-visitas-quadrimestraistce
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Ciclo de Debates discutirá planejamento, transparência e
controle interno
Clique para ver o calendário de atividades
15/02/17 – SÃO PAULO – Com 21 (vinte e um) anos ininterruptos de realização, o Ciclo de Debates com Agentes
Políticos e Dirigentes Municipais – evento promovido anualmente pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(TCESP) –, terá 11 (onze) edições durante o exercício de 2017.
Os encontros de 2017 terão como propósito principal orientar os gestores públicos sobre temas relevantes afetos às
áreas de planejamento, transparência e controle interno nos entes jurisdicionados.
As edições - que contarão com a presença do Presidente do TCE, Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, diretores e
equipe técnica –, percorrerão todo o Estado de São Paulo entre os meses de março a outubro e serão realizados na
região metropolitana e em 10 (dez) municípios que sediam Unidades Regionais no interior do Estado.
Voltado a um público de Prefeitos, Vereadores, Secretários Municipais, gestores e lideranças políticas, os encontros são
organizados pela Secretaria-Diretoria Geral (SDG) e Departamentos de Supervisão da Fiscalização (DSF´s), com apoio
logístico da Escola Paulista de Contas Públicas (EPCP).
As atividades contarão com a abordagem de temas específicos voltados nas precauções a serem adotadas pelos
gestores e ordenadores de despesas durante a gestão, com foco no planejamento, transparência e controle interno nos
entes jurisdicionados.
Clique para ver o calendário de atividades
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-ciclo-debates-discutira-planejamento-transparencia-econtrole-interno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

Workshop incentiva uso de dispositivos móveis na
fiscalização
17/02/17 – SÃO PAULO – A Corte de Contas paulista promoveu na quinta-feira (16/2), das 14h00 às 18h00, no auditório
nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, com transmissão para todas as Unidades Regionais, o workshop sobre o
‘Uso e recursos de computação móvel/tablets’ voltado ao quadro de servidores.
A abertura do curso contou com a presença do Diretor de Sistemas (DSIS), Fábio Correa Xavier e foi instruído pelos
técnicos Breno Araújo do Vale e Andrey Fernando da Silva Ribeiro, que na oportunidade abordaram sobre o uso da
computação móvel no Tribunal de Contas interface web, novas funcionalidades e técnicas nas quais os dispositivos
móveis auxiliam na fiscalização.
Com o auxílio de tablets, os participantes puderam se ambientar na utilização dos aplicativos do Tribunal de Contas,
como o IEGM e Fiscalize com o TCESP, papéis de trabalho inteligente e fiscalizações ordenadas. Com duração de 4
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(quatro) horas, as atividades contaram com o apoio logístico da Escola Paulista de Contas Públicas ‘Presidente
Washington Luís’ (EPCP).
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-workshop-incentiva-uso-dispositivos-moveis-fiscalizacao
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

Tribunal emite mais de 31 mil alertas aos jurisdicionados
em 2016
23/02/2017 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), por meio da Divisão de Auditoria
Eletrônica (Audesp) emitiu, durante o exercício de 2016, mais de 31 mil notificações aos entes jurisdicionados alertando
os gestores e ordenadores de despesas sobre possíveis riscos de infringência aos preceitos básicos de gestão do
dinheiro público (clique para acessar os relatórios).
As notificações e alertas promovidos pela Corte de Contas são oriundas de análises periódicas e sistemáticas dos
relatórios de execução orçamentária e gestão fiscal no acompanhamento da execução orçamentária do Executivo
estadual e dos 644 municípios jurisdicionados.
Divididos em quatro categorias – o cumprimento das instruções do Tribunal de Contas, atendimento ao previsto na Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF) e aplicação nos setores de Educação e Saúde – os relatórios de alertas permitem
acompanhar os atos das Prefeituras, Câmaras, órgãos jurisdicionados da esfera municipal (hospitais, autarquias,
fundações, institutos de previdência) de forma concomitante durante as gestões.
Do montante total das notificações expedidas em 2016 – 31.045 ocorrências – um percentual 58%, 18.027 alertas, diz
respeito e trata do cumprimento do previsto na Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) e
tratam sobre analise de receitas e despesas, atendimento das metas da Lei Orçamentária Anual (LOA) e Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO), disponibilidade financeira para regimes previdenciários, despesas com pessoal, dívida
consolidada e despesas assumidas.
Em segundo lugar, com 6.741 ocorrências, estão alertas que tratam sobre o atendimento das orientações da Corte de
Contas no tocante ao cumprimento das entregas de documentações exigidas. Os alertas referentes ao setor de Ensino
ocupam a terceira colocação e versam sobre aplicações de recursos próprios e oriundos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Para a área da Saúde
foram expedidas 309 notificações.
Segundo o Diretor da Audesp, Marcos Portella Miguel, as notificações têm como objetivo orientar as autoridades
responsáveis para que adotem providências para o adequado ajuste das despesas. “A emissão de alertas autoriza ao
administrador fazer uma retificação de rota quando forem constatadas inconsistências, e retomar a correta execução do
orçamento”, explicou Portella.
Os alertas ficam disponíveis para consulta pública no Portal da Transparência no site institucional do TCE por meio do
link http://migre.me/w37kZ .
Clique para acessar os relatórios de alerta por município
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-emite-mais-31-mil-alertas-aos-jurisdicionados-2016
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Artigos
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

A POSIÇÃO INSTITUCIONAL DO TC NO ESTADO BRASILEIRO
Alexandre Manir Figueiredo Sarquis - Auditor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(TCESP)
Link do artigo: https://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/downloads/20170214_-_artigo_tcs-

brasileiros_sarquis.pdf

Cursos
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO:
CURSOS À DISTÂNCIA TCE/SP (CLICAR EM “ACESSAR COMO VISITANTE”)
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - AUTOINSTRUCIONAL
SENADO FEDERAL:
 INTRODUÇÃO AO ORÇAMENTO PÚBLICO
 CONHECENDO O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
 EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO

 O PODER LEGISLATIVO
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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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