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Notícias

Fiscalização aponta que municípios descumprem Lei de
Resíduos sólidos
04/11/16 – SÃO PAULO – As prefeituras do Estado de São Paulo descumprem amplamente a legislação que regula o
tratamento de resíduos sólidos, mantendo lixões a céu aberto e ignorando normas específicas para gestão dos rejeitos
dos setores da construção civil, da saúde e agropecuária. O diagnóstico é da quarta fiscalização ordenada do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo em 2016, que verificou a situação de 163 municípios em setembro.
A fiscalização observou 43 itens relacionados à Lei 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, e demais regras do setor. Os dados gerais apontam que somente 51,54% dos municípios avaliados já
implantaram um plano de gestão integrada dos resíduos sólidos e que 19,63% nem sequer iniciaram sua elaboração
(clique para acessar o relatório).
.Lixo a céu aberto
Quase um quarto dos municípios (23,31%) ainda acumula os resíduos sólidos orgânicos e inorgânicos a céu aberto nos
chamados lixões - proibidos por lei desde 1981-, que atraem catadores expostos à contaminação, aves de rapina e
outros animais.
Mesmo entre aqueles que levam os resíduos para aterros, poucos fazem algum tipo de tratamento no material antes de
descartá-lo, como reciclagem (11,73%), reutilização (1,23%) ou compostagem (2,47%). Além disso, 13,58% dos aterros
não possuem licença de operação da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).
A fiscalização do Tribunal de Contas apontou ainda que não há qualquer tipo de coleta seletiva em 36,20% das cidades
avaliadas. Nas demais, a coleta seletiva atende uma parte do serviço de recolhimento do lixo.
.Resíduos de saúde
Somente 62,58% dos municípios gerenciam o material descartado pelos serviços de saúde e 71,17% não dispõem de
área específica para armazená-lo. Na parte de resíduos da construção civil - que demandam gestão especial por
conterem substâncias perigosas à saúde, como amianto-, 58,28% dos municípios não possuem plano para coleta,
transporte e destinação final.
Em relação aos empreendimentos do setor agropecuário e de florestas plantadas, que são obrigados a elaborar plano
específico, 88,96% das prefeituras não fiscalizam sua execução e 85,89% não preveem qualquer punição para aqueles
que o descumprem.
Os relatórios individuais de cada município foram encaminhados aos Conselheiros. Depois de ouvir as prefeituras, eles
usarão as informações para subsidiar o parecer das contas anuais e, em casos de suspeita de improbidade
administrativa ou crime ambiental, as informações serão enviadas ao Ministério Público.
Clique para acessar o relatório final
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-fiscalizacao-aponta-municipios-descumprem-lei-residuossolidos
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Mais de 1100 entidades estão impedidas de receber
recursos públicos
04/11/16 – SÃO PAULO – Mais de 1.100 (mil e cem) órgãos e entidades paulistas estão proibidos de receber novos
auxílios, subvenções ou contribuições do poder público – do Estado ou municípios. A relação completa foi publicada
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no Caderno Legislativo do Diário Oficial do Estado, edição de sextafeira (4/11).
Com 1.174 casos, a listagem traz o número do processo, beneficiário, concessor, data da sentença e do trânsito em
julgado. As entidades/órgãos estão proibidas de receber recursos públicos até que regularizarem suas pendências
perante a Corte de Contas.
A publicação aponta situações a contar de junho de 2005, podendo constar casos anteriores à data mencionada e que
serão resolvidos mediante expedição de certidão. A relação, atualizada mensalmente, pode ser acessada por meio do
link http://migre.me/vq9IN.
A medida decorre das previsões contidas nos artigos 2º, inciso XVIII c/c 103 na Lei Complementar Estadual nº 709 de
1993 que regulamenta a atuação do TCE no julgamento de convênios, aplicação de auxílios, subvenções ou
contribuições concedidos a entidades de caráter assistencial ou que exerçam atividades de relevante interesse público.
. Acesso on-line
Para ter acesso a todos os dados, basta acessar o botão ‘apenados’, na barra de serviços, na página institucional do
Tribunal de Contas e acrescentar a devida numeração, para obter informações a respeito de cada processo
individualizado. A relação completa, com todos os processos tem acesso por meio do link www.tce.sp.gov.br/pesquisana-relacao-de-apenados.
Clique para acessar a listagem
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-mais-1100-entidades-estao-impedidas-receber-recursospublicos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTIGO - Algumas ações do Tribunal de Contas - por
Sérgio Ciquera Rossi
09/11/16 – SÃO PAULO – Artigo: Algumas ações do Tribunal de Contas - por Sérgio Ciquera Rossi, SecretárioDiretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Clique para ler o artigo
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-artigo-algumas-acoes-tribunal-contas-por-sergio-ciquerarossi

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

TCESP e FIESP firmam pacto para estimular boas
práticas no setor público
18/11/16 - SÃO PAULO - O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE), Conselheiro Dimas
Eduardo Ramalho e o Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Paulo Skaf, assinaram,
na sexta-feira, (18/11), às 10h00, na sede da FIESP, na capital, o Pacto Ético de Governança Empresarial e Institucional
TCESP/FIESP (clique para ler a íntegra do termo).
Ao lado dos Presidentes do TCE e FIESP, compuseram a mesa solene o ex-Governador e Promotor de Justiça, Luiz
Antônio Fleury Filho; o Secretário-Adjunto da Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania, Luiz Souto Madureira; o
Deputado Federal Fausto Pinato; a Procuradora de Justiça (MP-SP), Lídia Helena Ferreira da Costa Passos e o
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas (MPC), Rafael Neubern Demarchi Costa.
O acordo que é uma iniciativa do Presidente do TCESP, Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, e do Presidente da
FIESP, Paulo Skaf, prevê criação de canais de comunicação entre as ouvidorias, para que ambos compartilhem
informações sobre eventuais denúncias relativas a condutas inadequadas de empresas ou agentes públicos.
Em sua fala, o Presidente do TCE destacou a importância do estabelecimento deste ‘diálogo inédito’ entre o setor
público e iniciativa privada. Queremos trabalhar em conjunto nessa fase em que nasce um novo país. Todos sabem que
quem não se adaptar às novas regras, será adaptado. “Compliance, boas práticas e boa governança não são
possibilidades, são exigências dos novos tempos”, destacou Ramalho.
Paulo Skaf, ao utilizar a palavra, disse que o país passa por um momento difícil, mas que só será superado com
crescimento, que trará de volta os empregos. “O crescimento precisa vir com princípios éticos e do jeito correto. O setor
privado tem muito a contribuir, em PPP´s e concessões, já que não podemos esperar uma recuperação somente por
impulso dos cofres públicos. Esse protocolo, que assinamos hoje, vai fazer muito bem ao Estado de São Paulo e vai
servir de exemplo aos demais Estados do Brasil”, afirmou.
Com vigência inicial de 12 (doze) meses, o pacto também propõe ações pedagógicas com o público infantil, junto às
escolas, para o desenvolvimento de atividades que trabalhem preceitos éticos no cotidiano. Pelo acordado, fica
estabelecido a parceria e colaboração, por meio de uma gestão a ser realizada com ética e boas práticas entre a
iniciativa pública e privada.
Clique para acessar a íntegra do documento
Clique para acessar a galeria de imagens
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-e-fiesp-firmam-pacto-para-estimular-boas-praticassetor-publico-0
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Tribunal de Contas realizará IV Seminário ‘Caminhos
Contra a Corrupção’
24/11/2016 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), em conjunto com o
Instituto Não Aceito Corrupção (INAC), realizará, nos dias 8 e 9 de dezembro, no auditório nobre ‘José Luiz de Anhaia
Mello’, o IV Seminário ‘Caminhos Contra a Corrupção’. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis por meio do
site www.tce.sp.gov.br/cursos.
Direcionado a servidores, agentes públicos, estudantes e demais interessados, o evento acontecerá na modalidade
presencial, com transmissão pela internet.O evento integra a programação da Semana de Combate a Corrupção, que
inclui o lançamento do livro ‘46 Visões Sobre a Corrupção’ (veja texto ao lado), um prêmio às melhores ideias
acadêmicas sobre o tema, e uma corrida com início na Praça Charles Miller, no domingo (11/12).
A abertura, no dia 8 de dezembro, será com palestra do professor Clóvis de Barros. Para os debates foram convidados
os cientistas políticos Humberto Dantas, José Álvaro Moisés e Luciana Gross Cunha, o economista Luis Paulo
Rosenberg e o conselheiro do TCE-SP Sidney Beraldo.
O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Brito fará a palestra de encerramento. Participam ainda
como mediadores dos painéis as jornalistas Eliane Cantanhêde, Mônica Waldvogel e Laura Diniz, além do Procuradorgeral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Gianpaolo Smanio.
O evento conta com o apoio logístico da Escola Paulista de Contas Públicas (EPCP) ‘Presidente Washington Luis’. A
programação completa pode ser acessada por meio do link http://migre.me/vwNjq.
.INAC
Fundada em julho de 2015, o Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) é uma associação apartidária, sem fins lucrativos
que surgiu a partir da articulação de um grupo de cidadãos que viu na crise política – com os protestos de junho de 2013
– uma oportunidade para transformar a indignação em esforços estruturados a fim de enfrentar a corrupção. O Instituto
atua com 3 (três) frentes: pesquisa, políticas e educação/mobilização.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia:
corrupcao

http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-realizara-iv-seminario-caminhos-contra-

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

TCE apresenta resultados do IEGM em seminário
internacional
25/11/2016 - SÃO PAULO - O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) apresentou nesta sexta-feira (25/11)
os resultados da segunda edição do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), indicador criado para verificar a
evolução das políticas públicas locais e também para orientar o trabalho de controle externo da instituição.
O Vice-Presidente do TCESP, Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, apresentou os dados em primeira mão durante o
Seminário Internacional organizado em conjunto com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), no auditório nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’.
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O IEGM geral, que considera o desempenho dos 644 municípios sob a jurisdição do TCESP, teve uma variação negativa
em relação ao ano anterior. Os dados colhidos no exercício de 2015 e divulgados agora resultaram em um índice de
0,65, sendo que o exercício de 2014 havia alcançado 0,71. O valor é calculado com base no desempenho em 95
quesitos de sete áreas distintas.
Segundo o Vice-Presidente do TCESP, a queda pode ser reflexo do aperfeiçoamento na metodologia. Quesitos que já
universalizados, como o transporte escolar, foram retirados do levantamento e o processo de coleta de dados teve desta
vez uma validação mais rigorosa por parte dos agentes de fiscalização. Durante a apresentação, o Conselheiro
apresentou pontos positivos identificados pelo IEGM e também alertou para pontos que requerem maior atenção dos
prefeitos, principalmente na área de planejamento.
A abertura do evento coube ao Presidente do TCESP, Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, que destacou a
importância de se buscar um modelo melhor de governança pública. Também integraram a mesa oficial a Conselheira
do TCESP, Cristiana de Castro Moraes, o Diretor da OECD, Luiz de Melo, o Presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB),
Conselheiro Sebastião Helvécio Ramos de Castro, e o assessor responsável pelo escritório do Tribunal de Contas da
União (TCU) em São Paulo, Hamilton Caputo Silva.
Com tradução simultânea, o seminário teve exposições e debates sobre Auditoria, Governança e Accountability ao longo
da tarde, quando participaram também o Ouvidor-Geral do Estado de São Paulo, Gustavo Ungaro, o Conselheiro
Substituto do TCE-PE, Marcos Nóbrega, e o membro da Diretoria de Governança Pública e Desenvolvimento Territorial
da OCDE Gavin Ugale.

Clique aqui para ver a galeria de imagens
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tce-apresenta-resultados-iegm-seminario-internacional
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Congresso Internacional de Controle e Políticas
Públicas
29/11/2016 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), em conjunto com o Instituto Rui
Barbosa (IRB), abriu nesta quarta-feira (30/11), às 17h30, as atividades do II Congresso Internacional de Controle e
Políticas Públicas. A palestra inaugural foi proferida pelo jurista Eros Grau, que foi Ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF) entre os anos de 2004 e 2010. A programação completa, informações sobre palestrantes e realização de
inscrições podem ser acessadas por meio do link http://migre.me/vCatU.
A abertura solene, que ocorrerá no auditório da Universidade Nove de Julho (UNINOVE), no campus Memorial/Auditório
Avenida Paulista, contará com a presença do Presidente da Corte de Contas, Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho; do
Presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB) e Presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG), Sebastião
Helvécio; do Ouvidor-Geral do Estado de São Paulo, Gustavo Ungaro.
. TCESP
Na quinta-feira (1/12), às 10h30, a Conselheira Cristiana de Castro Moraes presidirá a mesa do painel com o tema
‘Políticas Públicas para Infraestrutura Parceria Público-Privada’, que terá a participação do Conselheiro Antonio Roque
Citadini e do Conselheiro Benemérito do TCE, Cláudio Ferraz de Alvarenga dentre os debatedores. No período
vespertino, um painel temático será dedicado sobre o ‘Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM Brasil’.
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Às 14h00, o Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues preside os debates da conferência com o tema ‘Políticas Públicas
em Período de Crise’, que terá como palestrante o jurista Jorge Ulisses Jacoby Fernandes.
. Painéis
A programação do evento ainda tratará de assuntos específicos como sustentabilidade, transparência, PPP´s, Saúde e
Educação, que serão abordados por técnicos e especialistas de diversos órgãos e entidades nacionais e internacionais.
O congresso contará ainda com a participação de diversas autoridades, dentre eles o Procurador-Geral do Estado de
São Paulo, Elival da Silva Ramos; o Presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon),
Conselheiro Valdecir Paschoal; o Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes; o Ministro-Substituto
do TCU e Presidente da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros-Substitutos (Audicon), Marcos Bemquerer
Costa e Presidentes e membros dos conselhos de Cortes de Contas de todo o Brasil.
. Eros Grau
Doutor em Direito e livre docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), o jurista Eros Roberto
Grau foi nomeado para Ministro do Supremo Tribunal Federal, onde atuou por 6 (seis) anos. Membro do Comitê da
Scientifique International do Instituto d’Études Avancés (IEA), na França, e da Academia Paulista de Letras (APL),
também foi consultor em matéria de Administração Tributária, Organização dos Estados Americanos (OEA) e do Banco
Interamericano de Desenvolvimento Econômico (BID).
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-ii-congresso-internacional-controle-e-politicas-publicas-0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

TCE realiza seminário sobre transparência e Lei de
Acesso à Informação
28/11/16- SÃO PAULO- Com o objetivo de abordar o acesso e a publicidade das informações públicas, o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realizou na quinta-feira (24/11), das 14h00 às 17h00, o seminário sobre
transparência, que tratou sobretudo da Lei Federal 12.257/11, popularmente conhecida como Lei de Acesso à
Informação (LAI).
Compuseram a mesa de trabalhos a Juíza Federal em São Paulo, Renata Andrade Lotufo; o Promotor de Justiça e
Presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Livianu; o Procurador do Ministério Público de Contas, José
Mendes Neto; o Procurador-Geral do Ministério Público, Rafael Neubern Demarchi Costa; o Secretário Nacional de
Defesa do Consumidor, Armando Luiz Rovai; o Diretor da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP),
Jorge Eluf; e o Jornalista da Folha de S.Paulo, Mario Cesar Carvalho.
O evento, que foi transmitido pela internet, ocorreu no auditório nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’ e contou
com 4 (quatro) painéis temáticos, nos quais expositores discorreram sobre a legislação federal que regulamenta o tema
e a decorrente responsabilidade do Poder Público com a transparência. Também foi abordada a visão da imprensa em
relação ao acesso à informação nas instituições estatais no que diz respeito ao interesse público.
As atividades foram organizadas pelo Ministério Público de Contas e contaram com o apoio logístico da Escola Paulista
de Contas Públicas (EPCP) ‘Presidente Washington Luís’.
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Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tce-realiza-seminario-sobre-transparencia-e-lei-acessoinformacao

Cursos
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO:
CURSOS A DISTÂNCIA E MATERIAIS UTILIZADOS EM CURSOS PRESENCIAIS TCE/SP
(CLICAR EM “ACESSAR COMO VISITANTE”)
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO
 AUDESP
 PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCESP
 LICITAÇÕES E CONTRATOS
 OBRAS PÚBLICAS

CURSOS E EVENTOS TCE/SP (GRAVAÇÕES DISPONÍVEIS NO YOUTUBE)
 CONTABILIDADE PÚBLICA
 O PODER DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
 SEMINÁRIO DE GESTÃO SUSTENTÁVEL
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SENADO FEDERAL:
INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO (ILB)
ESCOLA DE GOVERNO DO SENADO FEDERAL
 ÉTICA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 INTRODUÇÃO AO ORÇAMENTO PÚBLICO
 O PODER LEGISLATIVO
 INTRODUÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL
 POLÍTICA CONTEMPORÂNEA

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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