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Notícias

Mais de 1.600 fornecedores estão proibidos de negociar
com o poder público
05/09/17- SÃO PAULO- O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) divulgou uma relação com mais de
1.650 fornecedores - pessoas físicas e jurídicas - que estão impedidos de participar de licitações e contratações
promovidas pelas administrações públicas. A íntegra da relação foi divulgada no último sábado (2/9), no Caderno
Legislativo do Diário Oficial do Estado.
A Secretaria-Diretoria Geral (SDG) do TCESP informa que fornecedores que descumpriram obrigações ou cometeram
irregularidades podem ser proibidos de negociar com o poder público por períodos que variam de dois a cinco anos. As
penas estão previstas na Lei de Licitações (Lei nº. 8.666/93) e na Lei de Pregões Públicos (Lei nº. 10.520/02).
Com 1.693 nomes, a lista identifica o município, a autoridade declarante dairregularidade, o órgão licitante, o fornecedor,
o processo de licitação, a sanção, o ato que declarou inidônea ou suspendeu a empresa/pessoa física e o período de
vigência da punição.
O levantamento é publicado mensalmente e os dados permanecem no cadastro de inidôneos do TCESP enquanto durar
o impedimento.
Clique para acessar a lista completa
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia:
poder-publico

http://www4.tce.sp.gov.br/6524-mais-1600-fornecedores-estao-proibidos-negociar-com-

Em Campinas, lideranças destacam importância da
colaboração do TCESP
15/09/2017 - SÃO PAULO - Lideranças e autoridades da região de Campinas ressaltaram ontem, durante o Ciclo de
Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, a relevância da colaboração do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo para as administrações.
“Este evento mostra o amadurecimento do poder público. O Tribunal tem hoje uma postura proativa, de tentar prever
erros. E isso ajuda muito. É um papel inovador”, afirmou o vice-prefeito da cidade, Henrique Magalhães Teixeira. “O
TCESP hoje está muito mais para cão-guia do que cão de caça.”
Na avaliação do Presidente da Câmara Municipal, Rafael Zimbaldi, a Corte tem sido um órgão orientador dos Poderes
Legislativo e Executivo. “Muitas vezes são aspectos técnicos e não temos todas as informações necessárias (para
entender o problema). Por isso, a ajuda do Tribunal tem sido muito importante”, declarou.
“Nosso objetivo é que o dinheiro público, que vem dos impostos, possa ser aplicado da melhor forma possível. É mesmo
uma evolução do Tribunal, que quer estar mais perto dos gestores, trabalhar em conjunto”, disse o Presidente do
TCESP, Sidney Beraldo. “Mas quando precisar caçar, vamos caçar”, completou.
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Cerca de 400 pessoas participaram do encontro, o penúltimo do Ciclo promovido pelo TCESP este ano. Entre os
presentes estavam 25 prefeitos e 18 presidentes de Câmaras das regiões de Campinas e Mogi Guaçu.
. Dados inéditos
Durante a reunião, foram discutidos assuntos relacionados ao controle interno, planejamento, transparência e repasses
ao terceiro setor. Dados regionais inéditos sobre as fiscalizações-surpresa realizadas pelo Tribunal na merenda, saúde,
frotas oficiais, almoxarifados de órgãos públicos e no Programa Saúde da Família também foram apresentados.
A abertura do Ciclo de Debates contou com a presença do Presidente Sidney Beraldo, do Procurador-Geral do Ministério
Público de Contas (MPC), Rafael Neubern Demarchi Costa, e do Secretário-Diretor Geral, Sérgio Ciquera Rossi.
Desde o início do ano, o TCESP já promoveu dez debates com lideranças e gestores de centenas de cidades paulistas.
O último encontro ocorrerá em outubro, em Presidente Prudente.
As atividades dos Ciclos são organizadas pela Secretaria-Diretoria Geral e pelos Departamentos de Supervisão da
Fiscalização, com o apoio logístico das Unidades Regionais do Tribunal e da Escola Paulista de Contas Públicas
(EPCP), instituição vinculada à Corte.
Clique aqui 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-campinas-liderancas-destacam-importancia-colaboracaotcesp

Nova edição da Revista do TCE destaca fatos relevantes
de 2017
15/09/2017 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) lançou a edição nº 139 da Revista
do TCE com novo projeto editorial, que privilegia um design gráfico inovador e moderno, a padronização de elementos, a
fluência e o entendimento dos textos pelos leitores.
A publicação traz como destaque as fiscalizações ordenadas realizadas no primeiro semestre de 2017, a 21ª edição do
Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, informações sobre o Índice de Efetividade da Gestão
Municipal (IEGM), a realização do Seminário ‘Semear Educação’, além das metas e ações do Conselheiro Presidente
Sidney Beraldo para a gestão frente à Presidência da Corte.
Aborda ainda os principais fatos que marcaram o período, e mostra a participação da Corte de Contas paulista em
encontros, congressos e eventos ocorridos no interior e capital, bem como na realização de cursos e eventos de
capacitação.
Com 144 páginas e editada sob a orientação editorial e responsabilidade da Vice-Presidência, exercida pelo Conselheiro
Renato Martins Costa, a edição de número 139 destaca os principais fatos e atividades desenvolvidas dentro e fora do
Tribunal no primeiro semestre, além de artigos inéditos escritos por membros do colegiado e servidores da instituição
(clique para ler e fazer download).
. Acervo digital
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O conteúdo também conta com os cursos de capacitação e palestras promovidos pelo Tribunal com a participação de
servidores, jurisdicionados e sociedade. Integram, por fim, a publicação os votos e as jurisprudências que foram
destaque durante as sessões de julgamento.
Editadas desde o ano de 1957, as publicações do TCESP contemplam informações sobre a Corte de Contas paulista,
assuntos fiscais, pedagógicos e doutrinas de interesse público. As edições são impressas pela Imprensa Oficial do
Estado e distribuídas gratuitamente, não sendo comercializados anúncios nem assinaturas.
O acervo digital pode ser acessado por meio do link https://www4.tce.sp.gov.br/revistas-tce. A edição 139, em fase de
impressão para distribuição aos órgãos públicos e jurisdicionados, já está disponível para leitura e download no site do
TCESP.
Clique para ler e fazer download da edição
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-nova-edicao-revista-tce-destaca-fatos-relevantes-2017

Parceria entre Tribunal, USP e Uvesp vai capacitar
vereadores paulistas
20/09/17-ARARAQUARA- O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sediou na última sexta-feira o primeiro encontro
do Parlamento Regional Central da União dos Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp). Durante a reunião,
realizada na Sub-sede da Escola Paulista de Contas Públicas em Araraquara,foi assinada parceria entre o TCESP, a
Universidade de São Paulo (USP) e a Uvesp para a capacitação dos vereadores e servidores do Legislativo paulista.
Cerca de 300 pessoas estiveram presentes - entre elas, vereadores de 26 municípios da região, prefeitos e lideranças
políticas do Estado.
Representando a Corte de Contas paulista, o Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho discutiu o papel do TCE como órgão
de controle externo. Durante palestra, falou sobre as funções, prerrogativas e ações de fiscalização realizadas pela
Corte.
Também participaram do evento o Presidente da Uvesp, Sebastião Misiara; a Presidente do Parlamento da Região
Central e Vereadora em Ibitinga, Alliny Sartori; o Presidente da Câmara de Araraquara e 1º secretário do Parlamento da
Região Central, Jéferson Yashuda; o Prefeito de Araraquara, Edinho Silva; o Deputado Estadual Roberto Massafera; o
Coordenador do Laboratório da USP para Edu-cação Jurídica (PROJUS/USP), Professor Nuno Coelho, e o cientista
político Alberto Almeida.
. Reciclagem
Organizadas pelo PROJUS com o apoio do TCESP e da Uvesp, as aulas serão presenciais e pelo sistema de Educação
à Distância (EaD). Com o acordo, os parceiros pretendem estimular a reciclagem e o compartilhamento de
conhecimentos com legisladores e funcionários das 644 Câmaras Municipais do Estado. Os cursos serão ministrados
por professores, especialistas e técnicos que fazem parte dos quadros das três entidades.
Clique para acessar a galeria de imagens
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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Link
da
notícia:
vereadores-paulistas

http://www4.tce.sp.gov.br/6524-parceria-entre-tribunal-usp-e-uvesp-vai-capacitar-

TCESP abre concurso público para 133 cargos de Agente
da Fiscalização
21/09/17 - SÃO PAULO - O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) lançou edital de concurso público para
133 vagas de nível superior para cargos de Agente da Fiscalização na capital e no interior. São 97 postos de Agente da
Fiscalização e 36 de Agente da Fiscalização-Administração. Nos dois casos, os salários iniciais são de R$ 12.984,88
(clique para ver o edital).
As inscrições, no valor de R$ 57, estarão abertas entre às 10 horas do dia 28 de setembro e às 23h59 do dia 31 de
outubro e só poderão ser efetuadas no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br).
O candidato poderá se inscrever para os 2 cargos, desde que recolha a taxa de inscrição correspondente. Está vedada,
entretanto, a inscrição para mais de uma cidade de lotação para o cargo de Agente da Fiscalização.
A íntegra do edital foi publicada na quarta-feira (20/9) no Caderno Legislativo do Diário Oficial do Estado.
. Agente da Fiscalização
Para o cargo de Agente da Fiscalização é necessário que os candidatos possuam nível superior em Direito (grau de
Bacharel), Ciências Contábeis, Economia, Administração de Empresas ou Pública, Engenharia Civil ou Gestão de
Políticas Públicas. Estão previstas 52 vagas na capital e 45 no interior.
São atribuições do cargo: prestar serviços internos e externos no âmbito da fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos municípios (exceto a capital) e das respectivas entidades da
administração direta e indireta.
. Fiscalização-Administração
Para o cargo de Agente da Fiscalização-Administração estão disponíveis 36 vagas _todas na capital. Os interessados
devem ter formação superior em Direito (grau de Bacharel), Ciências Contábeis, Economia, Administração de Empresas,
Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Gestão de Políticas Públicas, Biblioteconomia ou Documentação,
Enfermagem, Nutrição, Pedagogia especializada em Educação Infantil, Psicologia ou Serviço Social.
A função pressupõe a realização de serviços internos e externos nas áreas da administração de pessoal, materiais,
transportes, comunicações, biblioteca, finanças e orçamento. Prevê ainda a execução de atividades didáticas e
pedagógicas que exijam conhecimentos específicos nas áreas educacional e recreativa de convivência infantil, de saúde
e de assistência social e nutricional. Também fazem parte das responsabilidades do cargo a implementação e
acompanhamento de práticas rotineiras que requeiram conhecimentos específicos e tarefas correlatas.
A prova do concurso está prevista para o dia 17 de dezembro. Com duração de 4 horas, o teste terá 80 questões de
múltipla escolha sobre conhecimentos gerais (língua portuguesa, informática, raciocínio lógico) e específicos. Os locais
dos exames serão divulgados no Diário Oficial do Estado, na página eletrônica da Vunesp e no site do TCESP.
As taxas devem ser pagas por meio de boleto bancário, gerado no momento da inscrição. Mais informações podem ser
obtidas por meio do site www.vunesp.com.br
Clique para acessar a íntegra do edital
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Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-abre-concurso-publico-para-133-cargos-agentefiscalizacao

Segunda Câmara julga 31 contratos irregulares
22/09/2017 - SÃO PAULO - Os Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP),
reunidos na terça-feira (19/9), às 10h00, analisaram 91 processos da Ordem do Dia. Entre a demanda, 31 contratos
foram julgados irregulares e 11 (onze) recursos tiveram provimentos negados, sendo que, dos 91 (noventa e um), 21
(vinte e um) foram retirados de pauta.
A sessão foi presidida pelo Conselheiro Antonio Roque Citadini e integrada pelo Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho,
pelo Secretário-Diretor Geral Sérgio Ciqueira Rossi, pelo Auditor-Substituto de Conselheiro Antonio Carlos dos Santos.
Os Procuradores Thiago Pinheiro Lima e Carim José Feres representaram o Ministério Público de Contas (MPC) e a
Procuradoria da Fazenda Estadual, respectivamente.
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-segunda-camara-julga-31-contratos-irregulares

Presidente defende diálogo transparente entre setores
público e privado
29/09/17- SÃO PAULO-O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Sidney Beraldo, afirmou
na quarta-feira, durante debate sobre o uso da tecnologia em governos, que é preciso estimular a cooperação entre os
setores público e privado em busca de inovações que beneficiem a sociedade.“Deve-se colocar o interesse público em
primeiro lugar. Estamos vivendo ummomento difícil. A saída é termos um Estado mais eficiente, mais efetivo, que crie
mais oportunidades e atraia o investimento da iniciativa privada”, explicou. “Temos que buscar alternativas para quem
quer trabalhar e empreender.E esse diálogo estimula a inovação”, completou
Também participaram do encontro Ana Beatriz Monteiro, presidente da SP Parcerias (órgão da Prefeitura de São Paulo
encarregado de implementar parcerias público-privadas), a professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Vera Monteiro e o advogado Guilherme Dominguez.“Falta diálogo entre público e privado e também um entendimento
das necessidades de cada um deles”, concordou Ana Beatriz Monteiro. “O discurso (do impedimento) jurídico muitas
vezes é usado para mascarar a falta de vontade na hora de tocar projetos. Esse é um mito que temos que tirar da frente.
Afinal, a administração pública tem se beneficiado de ótimas parcerias com a iniciativa privada”, ressaltou a professora
Vera Monteiro.
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Para uma plateia formada por prefeitos, empreendedores e acadêmicos, Beraldo falou ainda sobre as dificuldades
enfrentadas pelos Executivos locais na área de inovações. “Cerca de 70% das cidades não têm um plano de tecnologia
da informação.Esse será um grande desafio. Mas demonstrar isso já é uma contribuição importante do TCESP, disse
ele, referindo-se aos dados levantados pelo IEG-M. Criado pelo TCESP há três anos, o indicador mede a eficiência das
administrações municipais.
O debate foi organizado pela Fundação Brava e o BrazilLab, núcleo de inovação que promove encontros entre
empreendedores e o poder público.
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-presidente-defende-dialogo-transparente-entre-setorespublico-e-privado

Em debate Beraldo destaca papel pedagógico do Tribunal
29/09/17- SÃO PAULO- Durante encontro promovido ontem pela Associação Brasileira de Municípios (ABM), o
presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sidney Beraldo,defendeu que os gestores se capacitem cada
vez mais para evitar problemas administrativos.
“O Tribunal vem elencando as principais dificuldades enfrentadas pelos municípios e trabalhando de forma preventiva.
Temos publicações, promovemos cursos e reuniões. Estamos abertos ao diálogo”, declarou.
Realizado em Santo André, no ABC paulista, o evento reuniu prefeitos, vereadores, secretários municipais e
representantes da sociedade civil. Também participaram do debate o Presidente da ABM, Edu-ardo Tadeu Pereira; o
Vice-Presidente da entidade e prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando Júnior; e o Presidente da
Associação Brasileira de Advogados Criminais, Luiz Flávio Borges D’Urso.
“É preciso haver um entendimento por parte dos administradores de que existe um arcabouço jurídico complexo que tem
de ser cumprido”, disse Beraldo, ao falar sobre a judicialização da gestão pública. “Mas nós, que temos a experiência,
devemos contribuir e dar orientações sobre como agir mesmo não sendo um órgão consultivo. Sempre pensando, claro,
nas políticas públicas que poderão ser implementadas em benefício da população.”
Já Orlando Morando pediu cuidado aos administradores. “A judicialização equivocada pode levar ao desgoverno. Mas o
TCESP não deve olhar os prefeitos com benevolência porque o histórico é ruim”, afirmou. “Devemos ter cuidado com
nossas ações e ter mais sintonia com a sociedade. O que se podia fazer no passado, hoje não é mais tolerável.”
De acordo com o Presidente da ABM, Eduardo Tadeu Pereira, também é fundamental reestabelecer o diálogo entre os 3
poderes, órgãos fiscalizadores e os municípios. “As instituições precisam interagir sem reservas”, completou D ́Urso.
O evento faz parte de uma série de 5 encontros organizados pela ABM para estimular a troca de experiências entre
gestores.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-debate-beraldo-destaca-papel-pedagogico-tribunal
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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
 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
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 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:
 CONTROLES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 LEGISLAÇÃO BÁSICA EM LICITAÇÕES, PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS
 MUNDO CONECTADO: MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA

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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