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Notícias

Tribunal de Contas identifica irregularidades em
Programa Saúde da Família
01/06/2017 – SÃO PAULO – Fiscalizações-surpresa feitas na terça-feira (30/5) pelo Tribunal de Contas de São Paulo
(TCESP) em 244 (duzentas e quarenta e quatro) unidades de saúde do Estado revelaram deficiências nos grupos
criados para o atendimento básico às famílias.
Relatório feito a partir das informações colhidas nas vistorias mostra que quase 25% dos médicos não cumprem ou
cumprem apenas parcialmente a escala de trabalho. Cinquenta e cinco deles, de um total de 399 (trezentos e noventa e
nove), ainda não estavam no local no momento da checagem.
Durante as visitas a 210 (duzentos e dez) municípios do interior e da região metropolitana, os fiscais também
encontraram equipamentos novos e sem uso, consultórios com infiltrações, paredes mofadas, objetos enferrujados,
remédios armazenados de maneira inadequada e pontos assinados com dias de antecedência.
Algumas unidades não dispunham de aparelhos básicos como cilindros de oxigênio, nebulizadores e caixas para a
visualização de radiografias. Contrariando a lei, mais de 60% dos ambulatórios não tinham farmacêuticos.
Todos os dados coletados, incluindo fotos, foram transmitidos em tempo real aos departamentos de Informática e de
Fiscalização do TCESP. No total 245 (duzentos e quarenta e cinco) fiscais participaram da operação.
Os relatórios solicitando providências a respeito das diversas irregularidades serão encaminhados às Prefeituras
pelos Conselheiros-Relatores de processos no TCE. O relatório geral das atividades pode ser acessado por meio do
link http://migre.me/wIN3u.
Essa foi a terceira fiscalização-surpresa realizada pelo Tribunal este ano. A primeira, em março, ocorreu em unidades de
saúde e a segunda, no final de abril, em frotas oficiais. Com iniciativas como essas, o TCESP passa a verificar não só a
legalidade, mas também a qualidade do gasto público. Outras 5 (cinco) vistorias em áreas prioritárias serão executadas
até o final do ano.
Clique para acessar o relatório geral de atividades
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-identifica-irregularidades-programa-saudefamilia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

Segunda Câmara aplica multas no total de 4.990 Ufesp’s
01/06/17 – SÃO PAULO – Reunida na terça-feira (30/5) a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo (TCESP) analisou 70 (setenta) processos da Ordem do Dia, tendo julgado 27 (vinte e sete) contratos irregulares e
negado provimento a 6 (seis) recursos.
A prestação de contas da Câmara de Ubirajara (2013) foi julgada irregular; enquanto que as das Prefeituras de
Adamantina, Piquerobi, Divinolândia, Pedregulho, Jaboticabal e Iacanga – todas do ano de 2015 – receberam pareceres
desfavoráveis. A Câmara aplicou multas no total de 4.990 Ufesp´s.
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A sessão foi presidida pelo Conselheiro Antonio Roque Citadini e integrada pelo Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho e
pelo Auditor-Substituto de Conselheiro, Josué Romero. As Procuradoras Renata Cestari e Vera Wolff Bava Moreira
representaram o Ministério Público de Contas (MPC)e 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-4990-ufesps
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Tribunal divulga relação com fornecedores impedidos de
contratação
02/06/17 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) divulgou uma relação com mais de
1.800 (mil e oitocentos) fornecedores que foram proibidos de serem contratados para fornecer materiais e bens ou
prestar serviços ao poder público. A listagem foi publicada no Caderno Legislativo do Diário Oficial do Estado, edição de
sexta-feira (2/6).
Atualizada todos os dias 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.
No total são 1.817 (mil oitocentos e dezessete) relacionados que estão impedidos de participar de licitações - pessoas
físicas e entidades de caráter jurídico. Os casos mais recorrentes são referentes à suspensão temporária e impedimento
de contratação, emissão de declaração de inidoneidade, descumprimento da Lei de Pregões e, por decisão judicial, com
suspensão e proibição por tempo indeterminado.
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). A
consulta pode ser realizada pelo site do TCE por meio do link http://migre.me/wJqPn.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia:
contratacao

http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-divulga-relacao-com-fornecedores-impedidos-

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

Segunda Câmara aplica multas no total de 2.720 Ufesp’s
07/06/17 – SÃO PAULO – Reunida na terça-feira (6/6), a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo (TCESP) analisou 93 (noventa e três) processos da Ordem do Dia, tendo julgado 33 (trinta e três) contratos
irregulares e negado provimento a 7 (sete) recursos.
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As prestações de contas das Câmaras de Iacanga(2012) Caieiras e Piratininga(2014) foram julgadas irregulares e as
das Prefeituras de Votorantim, Avaré e Campos Novos Paulista – todas do exercício de 2015 – receberam pareceres
desfavoráveis. A Câmara aplicou multas no total de 2.720 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. A Procuradora Élida Graziane Pinto representou o Ministério Público
de Contas (MPC) e o Procurador Denis Dela Vedova Gomes 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-2720-ufesps

TCESP inicia transmissão ao vivo de sessões de
julgamento pelo Facebook
14/06/2017 – SÃO PAULO – Empenhado em garantir transparência a suas decisões, o Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (TCESP) passa a transmitir, ao vivo, as sessões de julgamento em sua página do Facebook.
A novidade foi implementada na terça-feira (13/6), durante a 17 ª sessão ordinária da Segunda Câmara da Corte. Hoje,
pela primeira vez, as atividades do Pleno - quando os sete conselheiros se reúnem para votar - também serão
veiculadas na rede social, a partir das 10h00.
“Como órgão de controle, precisamos dar visibilidade às nossas ações. Só assim a população poderá ter acesso às
informações e cobrar empenho de seus governantes”, comemorou o presidente do Tribunal, Sidney Beraldo.
Feita na íntegra, a divulgação incluirá as intervenções de todos os membros do colegiado – Conselheiros, Procuradores
de Contas e advogados de defesa.
A iniciativa, uma das metas estabelecidas pelo Comitê de Gestão Estratégica do Tribunal, faz parte de uma série de
projetos para aproximar a Corte de Contas da sociedade.
Interessados em acompanhar os julgamentos poderão ser notificados sobre o início das transmissões. Para isso, basta
curtir a página do TCESP (www.facebook.com/tcesp).
. Histórico
As transmissões dos julgamentos do Tribunal foram iniciadas em dezembro de 2013, no site do órgão. Desde então,
todas as reuniões semanais do colegiado passaram a ser acompanhadas pela Web e pelas 20 (vinte) Unidades
Regionais no interior do Estado.
Em fevereiro de 2016, a Corte lançou o aplicativo ‘TCESP - Áudio das Sessões’. Compatível com as plataformas Android
e IOS, a inovação – gratuita - permitiu que os usuários ouvissem os julgamentos. Além de enviar notificações sobre o
início dos trabalhos, o aplicativo ainda disponibiliza uma galeria com vídeos mais antigos.
Desde outubro do ano passado, as transmissões passaram a ser feitas também pelo canal da instituição no Youtube
(www.youtube.com/tcespoficial).
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Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-inicia-transmissao-ao-vivo-sessoes-julgamento-pelofacebook
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------

Primeira Câmara aplica multas no total de 1.380 Ufesp’s
14/06/17 – SÃO PAULO – A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), reunida nesta
terça-feira (13/6) apreciou 66 processos da Ordem do Dia, tendo julgado 16 contratos irregulares e negado provimento a
17 recursos.
A prestação de contas da prefeitura de Júlio Mesquita, do exercício de 2015, recebeu parecer desfavorável. A Câmara
aplicou multas no total de 1.380 Ufesp´s.
A sessão foi presidida pela Conselheira Cristiana de Castro Moraes e integrada pelos Auditores-Substitutos de
Conselheiros Alexandre Manir Figueiredo Sarquis e Silvia Monteiro. Os Procuradores José Mendes Neto e Denis Vedova
Gomes representaram o Ministério Público de Contas (MPC) 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-primeira-camara-aplica-multas-total-1380-ufesps
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

Parceria TCE-ONU incentivará desenvolvimento
sustentável em municípios
23/06/2017 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) fecharam na quinta-feira (22/6), uma parceria para orientar prefeituras e órgãos públicos
paulistas no planejamento e implementação dos chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs).
Os ODSs fazem parte de uma agenda aprovada, em 2015, por 193 países. No documento, lideranças mundiais se
comprometeram a promover o desenvolvimento econômico com inclusão social e sustentabilidade ambiental. As 17
metas globais estabelecidas para isso incluem desde questões relacionadas a direitos básicos (educação, saúde,
redução da desigualdade e trabalho digno) até medidas consideradas emergenciais para a preservação da natureza
(industrialização sustentável e preservação da biodiversidade e dos oceanos). (Leia mais à esquerda).
O acordo, firmado durante seminário na sede do TCESP em São Paulo, prevê a capacitação de dirigentes, o
aprimoramento na coleta de dados e a troca de experiências que promovam os ideais propostos pela ONU.
Também foi definido que o IEG-M (Índice de Efetividade da Gestão Municipal), indicador criado pelo Tribunal de Contas
para medir a eficiência das políticas públicas das prefeituras, será usado como uma das ferramentas da ONU para
atestar o avanço na implantação dos objetivos.
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“Com esse esforço conjunto queremos beneficiar a população. O povo tem que estar sempre em primeiro lugar”,
declarou o presidente do Tribunal de Contas, Sidney Beraldo. “Mas, entre estabelecer metas e implementá-las, muitas
vezes há uma distância enorme. E, com essas ações combinadas, vamos fazer acontecer”, completou.
Maristela Marques Baioni, coordenadora do PNUD, ressaltou a importância da colaboração do TCESP para a
implementação dos ODSs. “Queremos alcançar os mais vulneráveis para que os que mais precisam possam ter vidas
mais justas”, afirmou. “Podemos auxiliar as prefeituras a encontrar soluções para os problemas mais críticos e IEG-M
fortalece a ação municipal para que tenhamos resultados concretos”, completou, referindo-se ao peso da atuação
pedagógica e fiscalizadora do Tribunal.
Assessor especial da ONU e um dos responsáveis pela força-tarefa para a discussão dos ODSs no Brasil, Haroldo
Machado explicou que, embora os 17 objetivos se apliquem a todos os países, deve-se observar as características
próprias de cada um deles no momento da implantação.
Segundo ele, a adaptação desses objetivos globais às realidades locais é um dos grandes desafios de todo esse
processo. “Não existe uma fórmula única de desenvolvimento”, declarou. “Mas trata-se de atender às necessidades do
presente sem comprometer as próximas gerações.”
Na avaliação de Gustavo Fernandes, assessor especial da Presidência do TCESP, os ODSs são uma enorme
oportunidade de desenvolvimento. “Pela primeira vez, temos um conjunto de objetivos que define os caminhos para
avançarmos.”
. Planejamento
Durante a cerimônia, o presidente Sidney Beraldo ainda anunciou a criação de um grupo de trabalho para tratar do
assunto no Tribunal. “A ideia é termos um núcleo que vai interagir com o Governo do Estado e o PNUD para termos um
conjunto de ações”, declarou.
Representantes do Executivo paulista também participaram do evento. Diretora Adjunta de Análise e Diseminação de
Informações da Fundação SEADE, Rovena Negreiros afirmou que o governo estadual vai auxiliar os municípios
interessados em incluir os ODSs em seus Planos Plurianuais. Nos PPAs, os administradores estabelecem as diretrizes
de médio prazo da administração pública, indicando projetos e estratégias para quatro anos de mandato.
Incorporar a temática na gestão é fundamental também do ponto de vista financeiro. De acordo com a ONU, muitas
instituições públicas e privadas já estão vinculando a concessão de empréstimos ao compromisso de adesão aos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
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-parceria-tce-onu-incentivara-desenvolvimento-sustentavelmunicipios
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criado pelo Tribunal, IEGM vai ser usado pelas Nações
Unidas
23/06/17 – SÃO PAULO – O Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), elaborado pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo para avaliar a eficiência das administrações municipais, possui vários pontos de convergência com
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs).
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Dos 17 ODS´s, nove estão diretamente contemplados no IEGM. Outros assuntos relacionados à temática da ONU
aparecem em 31 quesitos examinados pelo tribunal paulista. Por isso, a partir de agora, o indicador será usado pela
Organização das Nações Unidas também como um instrumento para medir o avanço na implementação dos Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável no Brasil.
Maristela Marques Baioni, coordenadora do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), destacou a
importância do papel da Corte de Contas nesse processo.
“Os órgãos de controle não vão só acompanhar os ODS´s. Eles têm um olhar diferenciado sobre a eficácia das políticas
públicas”, declarou. “Vamos desenhar estratégias para acelerar a implantação desse plano no campo local. E, para isso,
o papel do TCE é essencial.”
Criado em 2014, o IEGM examina a qualidade das políticas públicas em sete diferentes áreas (educação, saúde,
planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, proteção aos cidadãos e tecnologia da informação). Inspirados na iniciativa
do TCESP, outros 24 Tribunais de Contas do país já adotaram o indicador.
“O Tribunal de Contas de São Paulo vem construindo um conjunto de ações para inovar, para verificar a qualidade das
administrações. Isso é o que a sociedade mais deseja”, disse o Presidente do TCESP, Sidney Beraldo.
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-criado-pelo-tribunal-iegm-vai-ser-usado-pelas-nacoesunidas

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”)
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 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - AUTOINSTRUCIONAL
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

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 -
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 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE ESTUDOS ECONÔMICO-FINANCEIROS EM
AUDITORIA DE CONCESSÕES E DE PPP´S

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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