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Notícias

PGR entra com ação de inconstitucionalidade após
representação pelo MPC
03/10/16 – SÃO PAULO – Ao acatar representação formulada pelo Ministério Público de Contas (MPC) junto ao Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, impetrou Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADIN) no Supremo Tribunal Federal (STF) questionando a legalidade dos artigos 2º e 3º da
Emenda Constitucional 86/2015, que dispõe sobre alteração nos repasses de verbas para ações e serviços públicos na
área da saúde.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade foi proposta em decorrência de representação formulada pela Procuradora do
Ministério Público de Contas (MPC), Élida Graziane Pinto, e endereçada à Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão,
Deborah Duprat.
No documento, a representante do ‘parquet’ de Contas junto ao TCESP, expôs os riscos que a queda nominal de
aplicação de recursos traz às políticas públicas, em retrocesso a direitos conquistados pela sociedade brasileira.
Só no ano de 2016, segundo a Procuradora, a previsão de corte gira em torno de 10 bilhões de reais, em um setor que
já apresentava déficits. Élida Graziane lembrou que, em 2015, a aplicação mínima em ações e serviços públicos de
saúde correspondeu ao porcentual de 14,8% da receita corrente líquida da União.
“Agora, ao longo de 2016, sem considerar os efeitos do próprio fluxo deprimido da arrecadação, o novo piso federal será
de 13,2% da Receita Corrente Líquida (RCL). Ou seja, queda proporcional de 1,6% da RCL federal para o custeio das
ações e serviços públicos de saúde”, atentou a Procuradora.
Segundo a autora do pedido, caberá agora aos Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) a análise da peça
encaminhada pelo Procurador-Geral da República, que não só pede a declaração de inconstitucionalidade dos artigos,
mas também solicita a emissão de medida cautelar para a suspensão de eficácia das normas mesmo antes da votação
em plenário da matéria, evitando-se assim maiores danos ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Clique para ler a íntegra da representação
Clique para ler a íntegra da ADIN
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link
da
notícia:
representacao-pelo-mpc

http://www4.tce.sp.gov.br/6524-pgr-entra-com-acao-inconstitucionalidade-apos-

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

Tribunal apresenta diagnóstico da aplicação da Lei de
Acesso à Informação
13/10/16 – SÃO PAULO – Quatro anos depois de a Lei de Acesso à Informação entrar em vigência, o setor público de
São Paulo ainda está no meio do caminho para cumprir as regras de transparência na relação com o cidadão. Esse é o
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diagnóstico da Fiscalização Ordenada realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que verificou 1.446
órgãos e entidades municipais e estaduais (clique para acessar o relatório).
Os fiscais analisaram minuciosamente 80 itens do site de cada órgão fiscalizado pelo TCESP para saber se eles
disponibilizam informações de forma voluntária na internet e se respondem aos pedidos dos cidadãos conforme
determina a legislação. Foram fiscalizados 644 Prefeituras, 644 Câmaras Municipais e outros 158 órgãos entre
Secretarias de Estado, empresas estatais, autarquias e instituições dos demais Poderes do Estado de São Paulo. Essa
foi a terceira fiscalização ordenada realizada pelo TCESP em 2016.
Os resultados gerais consolidados mostram que 65% dos órgãos ainda não regulamentaram a Lei de Acesso à
Informação e somente 19% oferecem dados gerais para acompanhamento de programas e obras previstos no
orçamento.
Apenas 28% divulgam a remuneração individualizada identificando o agente público pelo nome e só 22% mostram
detalhes sobre pagamento de diárias e passagens, como beneficiário, destino e motivo do deslocamento. Nesses
quesitos, os órgãos da administração direta estadual aparecem em situação melhor do que a administração indireta e
órgãos municipais.
Em relação às licitações realizadas por cada órgão, o levantamento mostrou que 57% não dão informações sobre os
valores licitados e o mesmo percentual não apresenta posteriormente informações em tempo real sobre o bem ou
serviço adquirido.
A fiscalização do TCESP também analisou especificamente a implantação de Ouvidorias na estrutura de controle interno
dos órgãos. Apenas 26% das prefeituras e câmaras fiscalizadas já implantaram o serviço de Ouvidoria e só 2% do total
apresentam relatórios estatísticos sobre atendimentos e prazos. Na administração direta do Estado, a Ouvidoria já foi
implantada em 91% dos 32 órgãos fiscalizados.
No recorte específico das Câmaras Municipais, o levantamento mostra que somente 11% apresentam informações sobre
o julgamento das contas do Executivo e apenas 22% oferece relatórios de atividades desenvolvidas pelos vereadores.
Os relatórios individuais de cada fiscalizado serão encaminhados aos Conselheiros relatores das contas anuais.
Clique para acessar a íntegra do relatório consolidado
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-apresenta-diagnostico-aplicacao-lei-acessoinformacao
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turma da Mônica explica TCE e incentiva boas práticas
da cidadania
13/10/2016 – SÃO PAULO – Editada com o propósito de difundir as funções e atividades da Corte de Contas paulista
como ferramenta de controle e uso dos recursos públicos, o gibi ‘Faça (a sua) Parte: Cuidando do que é Nosso’ interage
com o publico infantil, por meio de uma linguagem simples, didática e lúdica, na qual difunde as boas práticas da
cidadania.
Com exemplos práticos e cotidianos, o impresso, assinado por Maurício de Sousa, visa conscientizar o público infantil da
faixa etária entre 9 e 10 anos, sobre a função fiscalizatória e a importância da atuação do Tribunal na boa gestão do
dinheiro público.
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O gibi conta a história da personagem Dorinha, uma criança portadora de necessidades especiais visuais que, por meio
de interação com demais personagens da Turma da Mônica, passa a entender as funções do Tribunal de Contas, como
órgão de controle externo e como o cidadão pode agir para ajudar a fiscalizar a aplicação do dinheiro público.
Dorinha, com o apoio da professora da escola, explica aos colegas de turma como o poder público, por meio da boa
governança, pode contribuir para os bons resultados nas políticas públicas de Educação, Saúde, Transportes,
Mobilidade Urbana, e outras áreas.
No ambiente escolar, ao abordar noções de cidadania e ética, a protagonista e os personagens falam sobre noções
básicas do funcionamento dos órgãos governamentais, aplicação e destinação dos impostos e falam acerca das
atividades voltadas ao acompanhamento dos investimentos nos diversos setores e seus reflexos na sociedade.
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-turma-monica-explica-tce-e-incentiva-boas-praticascidadania

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

TCE e Maurício de Sousa editam gibi que incentiva
crianças a fiscalizar
13/10/16 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), realizou na quinta-feira, às 16h00, no
auditório nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, na capital, o lançamento do gibi ‘Faça (a sua) Parte: Cuidando do
que é Nosso’, editado em parceria com o Instituto Cultural Mauricio de Sousa. O impresso, que tem como protagonistas
os personagens da Turma da Mônica, tem o objetivo de conscientizar do público infantil sobre os preceitos de combate à
corrupção, ética e cidadania.
Compuseram a mesa o Presidente do TCE, Dimas Eduardo Ramalho; o Secretário de Estado da Educação, José
Renato Nalini; os Conselheiros da Corte de Contas, Sidney Estanislau Beraldo e Cristiana de Castro Moraes; o
Secretário-Diretor Geral, Sérgio Ciquera Rossi; o Diretor Executivo do Instituto Maurício de Sousa, Amauri Sousa e a
Coordenadora da Escola Paulista de Contas Públicas (EPCP), Bibiana Helena Freitas de Camargo.
Voltado ao segmento de público com faixa etária entre 9 e 10 anos, a publicação traz os personagens Mônica,
Cebolinha, Magali, Cascão, Dorinha, Jeremias e a professora da turma, que, através de questionamentos e reflexões,
levam o leitor a refletir sobre as boas práticas de comportamento do cidadão diante dos seus direitos e deveres, bem
como destacar a importância sobre a fiscalização e acompanhamento da utilização dos recursos públicos.
O impresso, com 20 (vinte) páginas coloridas, mostra um bate-papo informal entre os personagens, no qual tiram
dúvidas e estimulam o público a exercer o controle social – incentivando a comunidade estudantil a auxiliar os órgãos de
controle na fiscalização dos recursos aplicados pelos gestores públicos.
. Parceria
O evento de lançamento do gibi contou com a presença da personagem Mônica e foi prestigiado pelo Presidente do
TCE, Dimas Eduardo Ramalho; pelo Secretário de Estado da Educação, José Renato Nalini; membros do colegiado,
diretores, servidores e convidados.
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A Corte de Contas formalizou uma parceria com a Pasta da Educação para que o material também seja apresentado em
sala de aula por professores e distribuído aos alunos da rede pública de ensino estadual para um universo estimado de
cerca de 130 mil estudantes.
A proposta, segundo explicou o Presidente Dimas Ramalho, é expor aos alunos o papel e importância do TCE na
fiscalização dos órgãos e dos entes que utilizam recursos públicos – e o que são esses recursos –, conceitos de
cidadania, cuidados com o patrimônio, como funcionam e para que servem os impostos que pagamos, além de mostrar
o que são e como identificar ações que levam a corrupção.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tce-e-mauricio-sousa-editam-gibi-incentiva-criancasfiscalizar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Internautas podem acompanhar sessões do TCE ao vivo
pelo Youtube
18/10/2016 – SÃO PAULO – Com vistas a proporcionar maior interatividade e visibilidade em suas decisões e
atividades, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) implantou a transmissão ao vivo das sessões de
julgamento por meio do YouTube (clique para acessar o canal).
A nova plataforma da TVTCE, segundo informou o setor de Comunicação Social do órgão, trouxe mais padronização,
agilidade e praticidade aos usuários, bem como possibilitou uma sensível melhora nas imagens e áudios, que passaram
a ser transmitidos em alta qualidade.
O primeiro teste de transmissão ocorreu durante a realização do Pleno, na quarta-feira (12/10) e o sistema foi bem aceito
– tanto pelo público externo, quanto pelo público formado por servidores.
Para acessar as transmissões em tempo real, basta entrar no canal do Tribunal de Contas no YouTube e clicar o ícone
‘Ao vivo agora’. Uma facilidade para o internauta ao acompanhar os julgamentos pelo Canal, é que, mesmo com a
sessão iniciada, é possível retroceder na linha do tempo e acompanhar a transmissão desde o início.
Outra novidade é o recebimento de notificação para alertar o usuário sobre o início das sessões. Para quem tiver
interesse em receber essas mensagens, basta acessar o canal do TCESP no YouTube pelo computador, tablet ou
smartphone e inscrever-se no canal (se ainda não tiver feito) e depois clicar o ícone de sino localizado na parte superior
da página.
Os internautas podem acompanhar as sessões da 1ª e 2ª Câmara, que ocorrem às terças-feiras, às 14h30 e 10h00,
respectivamente, bem como as sessões do Tribunal Pleno, que ocorrem às quartas-feiras, às 10h00. Eventualmente
também serão transmitidos outros eventos, a exemplo de cursos de capacitação, palestras e workshops.
. Notificações
O canal do TCE no Youtube passou por recente reprogramação para facilitar a navegação por parte dos usuários. O
conteúdo foi dividido em categorias - sessões, cursos, vídeos institucionais e entrevistas -, de modo a direcionar o
internauta ao conteúdo que deseja acessar.
Desde sua implantação, em agosto de 2013, os vídeos do TCESP totalizaram mais de 65 mil visualizações. Quaisquer
dúvidas ou informações sobre a transmissão das sessões podem ser encaminhadas pelo e-mail
comunicacao@tce.sp.gov.br.
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Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-internautas-podem-acompanhar-sessoes-tce-ao-vivo-peloyoutube
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------

TCE sediará Encontro Nacional de Inteligência Aplicada
21/10/16 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), em parceria com a Rede Nacional de
Informações Estratégicas para o Controle Externo (Infocontas) e com a Associação dos Membros dos Tribunais de
Contas do Brasil (Atricon), sediará, nos dias 10 e 11 de novembro, o Encontro Nacional de Inteligência Aplicada, que tem
o objetivo de discutir a gestão de informações estratégicas aplicadas ao controle externo.
Voltado aos membros de Tribunais de Contas e órgãos de controle integrantes da Rede Infocontas, as atividades do
encontro ocorrerão das 9h00 às 17h00, no auditório nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, na capital. As
inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas por meio do link www.tce.sp.gov.br/cursos.
O objetivo do encontro é debater, compartilhar e acompanhar as iniciativas propostas pela Rede Infocontas relacionadas
ao compartilhamento de informações e bases de dados, e discutidas ações de fomento à criação de unidades
estratégicas nos Tribunais de Contas.
A programação dos 2 (dois) dias contará com a apresentação de 9 (nove) palestrantes – Conselheiros, Auditores,
Agentes da Fiscalização e técnicos -, que apresentarão, através do compartilhamento de experiências e cases, temas
voltados a aprimorar as práticas de fiscalização para serem utilizadas e adaptadas no controle externo.
Os instrutores discorrerão sobre a importância da análise de dados no processo de planejamento das ações
fiscalizatórias, ilustrando com exemplos das atividades realizadas no Tribunal de Contas da União (TCU).
Na ocasião também será colocado em discussão o plano de metas 2016 da rede com foco voltado na análise de dados
como ferramenta estratégica para o controle. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail audespplanejamento@tce.sp.gov.br .
Clique para realizar a inscrição
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tce-sediara-encontro-nacional-inteligencia-aplicada
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Congresso Internacional de Controle e Políticas
Públicas
25/10/16- SÃO PAULO- O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) promoverá, nos dias 30 de novembro, 1
e 2 de dezembro, na capital, em conjunto com o Instituto Rui Barbosa (IRB), o II Congresso Internacional de Controle e
Políticas Públicas.
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O evento é direcionado a gestores e servidores públicos, integrantes dos Tribunais de Contas, professores e estudantes
e tem a meta de debater melhorias na gestão dos órgãos públicos por meio do intercâmbio de experiências,
multiplicação do conhecimento e apresentação de estudos sobre a qualidade das políticas públicas.
As atividades – conferências e painéis - ocorrerão no auditório da na Universidade Nove de Julho (UNINOVE). A
programação completa, informações sobre palestrantes e realização de inscrições podem ser acessadas por meio do
link www.tce.sp.gov.br/2pop.
Os debates abordarão questões específicas sobre orçamento, eficiência dos gastos públicos, desenvolvimento regional,
sustentabilidade, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), Parceria Público Privada (PPP), transparência e
Políticas Públicas para saúde, educação e infraestrutura.
O evento contará com a participação de especialistas de órgãos e entidades que congregam instituições que apoiam
projetos de desenvolvimento, como a Organização Latinoamericana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS), a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Os painéis terão a presença de técnicos e profissionais do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da
Organização das Nações Unidas (ONU/ PNUD Brasil), além de membros da academia internacional, como o Professor
Doutor Michael Barzelay - London School of Economics and Political Science (LSE).
. Atividades
O congresso, será aberto pelo Presidente do TCE, Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho e terá como palestrante central
o Jurista Eros Grau que exerceu a função de Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) entre 2004 e 2010.
No segundo dia de atividades, quinta-feira (1/12), às 10h30, a Corte de Contas paulista será representada por meio da
Conselheira Cristiana de Castro Moraes, que presidirá a mesa do painel denominado ‘Políticas Públicas para
Infraestrutura – Parceria Público-Privada’.
O Vice-Presidente do TCE, Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, presidirá a mesa da conferência que abordará o
tema ‘Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM Brasil’.
O Corregedor Renato Martins Costa e o Conselheiro-Decano Antonio participarão dos debates como mediadores dos
debates junto com lideranças do cenário nacional e internacional. Informações adicionais podem ser obtidas pelo
link www.tce.sp.gov.br/2pop.
Clique para acessar a programação completa
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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

Tribunal participará da 37ª edição do Congresso da
ACOPESP
26/10/2016 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) participará, entre os dias 7 e 10 de
novembro, em Serra Negra, interior paulista, da 37° edição do Congresso da Associação dos Contabilistas e
Orçamentistas Públicos do Estado de São Paulo (ACOPESP).
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Com o objetivo de promover a atualização e o intercâmbio técnico e cultural sobre temas contábeis, jurídicos e
administrativos, o congresso reunirá profissionais da administração pública municipal e estadual e trará exposições
pertinentes ao tema ‘Desafio fiscal, soluções e os cuidados para uma gestão efetiva, controlada e transparente’. A
programação pode ser acessada por meio do link http://migre.me/vlzW0.
As atividades, que ocorrerão no auditório do Biazi Grand Hotel, contarão com a presença de técnicos e especialistas da
Corte de Contas que discorrerão sobre temas afetos à contabilidade e finanças públicas com base na jurisprudência e
entendimentos do TCE.
A abertura do encontro será realizada pelo Vice-Presidente do TCE, Sidney Estanislau Beraldo, que apresentará o tema
‘Desempenho da Gestão Pública e os Resultados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM)’.
Durante a programação do evento, serão abordados tópicos como a nova lei do Terceiro Setor, prestação de contas dos
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Especialistas ainda falarão sobre a importância da boa governança na
gestão dos investimentos – com destaque para a prática do controle interno nos entes público. Outras informações
podem ser obtidas por meio do link www.acopesp.org.br.
. ACOPESP
Fundada em 16 de janeiro de 1979, a Associação dos Contabilistas e Orçamentistas Públicos do Estado de São Paulo
(ACOPESP), é uma associação civil, sem fins lucrativos e tem a finalidade de integrar profissionais Contabilistas e
Técnicos em Orçamento Público ou todos aqueles que desempenham e executam funções inerentes às áreas contábil,
orçamentária ou financeira, e realizam atividades comuns ao objetivo da organização.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-participara-37a-edicao-congresso-acopesp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TCE promoverá série de encontros para orientar prefeitos
eleitos
31/10/2016 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realizará em novembro uma série
de 3 (três) encontros com os Prefeitos eleitos em outubro de 2016 com objetivo de orientar os novos gestores sobre as
boas práticas da administração pública.
Os encontros ocorrerão nas cidades de Marília, no dia 10, em São Paulo, no dia 17, e em Araraquara, no dia 25. A Corte
de Contas pretende atuar preventivamente ao levar orientações aos agentes políticos e equipes que assumirão a gestão
dos municípios em 2017, com explanações técnicas acerca de legislação, jurisprudência e cuidados necessários na
prestação de contas.
Os três eventos contarão com a presença do Presidente do TCESP, Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, além de
membros do Conselho, diretores e técnicos de fiscalização da Corte de Contas.
Trata-se de uma iniciativa pedagógica na mesma linha do 20ª Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes
Municipais, realizado no primeiro semestre de 2016 em 20 cidades do interior paulista e na capital. Na ocasião, os
prefeitos foram orientados especificamente sobre os cuidados a serem tomados no último ano de mandato.
De acordo com o Presidente do TCESP, o órgão de controle externo busca evitar erros gerados por desinformação. A
instituição também quer se colocar disponível para o intercâmbio de informações acerca de temas técnicos relevantes
para a boa a administração.
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“Serão eventos técnicos em que levaremos esclarecimento acerca das boas práticas da gestão e governança pública,
como atender as exigências da legislação e como atender as determinações e orientações do Tribunal de Contas”,
afirma Ramalho. “Será um momento ímpar para a troca de informações, reciclagem de conhecimentos e saneamento de
dúvidas. Esse é um dos papeis do TCE, orientar e atuar preventivamente”, finalizou.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tce-promovera-serie-encontros-para-orientar-prefeitos-eleitos
___________________________________________________________________________________________________________

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

CURSOS E EVENTOS TCE/SP (GRAVAÇÕES DISPONÍVEIS NO YOUTUBE)
 DÍVIDA PÚBLICA E FEDERALISMO - GABRIEL LOCHAGIN - (03/10)
 DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANÇAS PÚBLICAS - HELENO TORRES - (05/10)
 DIREITO FINANCEIRO E POLÍTICAS PÚBLICAS - FERNANDO FACURY SCAFF E ÉLIDA
GRAZIANE PINTO – (PUBLICADO DIA 18/10)
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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

_________________________________________________________________________________________
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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