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Apresentação

“O que distingue os Tribunais de Contas do Poder Judiciário? Não 

é sua estrutura ou a forma de composição de seus membros [...], mas 

é a sua capacidade de atuação preventiva. E, em uma época em que 

falamos tanto de eficiência e eficácia, isso é tudo.”

Antonio Herman de Vaconcellos e Benjamin

Ministro do Superior Tribunal de Justiça

Que fatores contribuem para a ocorrência de erros e ilegalidades na gestão 

pública? Quais deles podem ser evitados e de que forma? Levantar indagações 

desse tipo e refletir sobre possíveis soluções também é parte do trabalho de um 

Tribunal de Contas, que tem a atuação preventiva como um de seus pilares.

Nesse sentido, uma das frentes mais eficientes é composta pelas ações educati-

vas, que conseguem se antecipar a ponto de eliminar irregularidades antes mesmo 

de sua origem.

Cursos e materiais que permitam a capacitação de gestores e de suas equipes 

acabam por trazer um duplo retorno à sociedade. Primeiro, de forma imediata, 

espera-se a redução dos equívocos técnicos na execução orçamentária ou na for-

mulação de um edital de licitação, por exemplo. Segundo, em um efeito indireto, 

mas não menos importante, órgãos de controle e cidadãos ganham ainda mais legi-

timidade para cobrar retidão e excelência de agentes políticos e servidores.

Com o objetivo de fortalecer seu caráter pedagógico, o Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo vai ao encontro do jurisdicionado. Em 2016, completamos 20 

anos de Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais percor-

rendo todas as sedes regionais para instruir pessoalmente mais de 8.000 represen-

tantes dos 644 municípios de nossa jurisdição.

Sob essa perspectiva, também decidimos atualizar os 18 manuais editados 

pelo TCESP, incluindo este, que servem de norte para o administrador público de 

nosso Estado. Além de revisá-los à luz das alterações legislativas dos últimos anos, 

incluímos as principais decisões que sedimentam nossa jurisprudência e fizemos 
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recomendações de boas práticas relacionadas à Lei de Acesso à Informação, pro-

mulgada no fim de 2011.

Por fim, espero que gestores e ordenadores de despesas de nosso Estado tenham 

a oportunidade de acessar e dedicar o merecido tempo a este material, pois só 

assim encontrará sentido esta contribuição ao aperfeiçoamento da administração 

pública.

São Paulo, Setembro de 2016.

Dimas Eduardo Ramalho

Presidente
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1. A Instituição

1.1 O Tribunal de Contas na Legislação

O Tribunal de Contas é órgão de controle externo da administração pública; suas 
atribuições figuram na Constituição do Estado de São Paulo (artigos 31, 32 e 33), na 
Lei Complementar Estadual nº 709/93 (Lei Orgânica) e no próprio Regimento.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foi instituído por Revisão Consti-
tucional Decenal, de 1921, e regulamentado pelo Decreto 3.708-A, de 06 de maio de 
1924, dia em que aconteceu a sessão inaugural.

O regime de 1930 pôs fim a todos os tribunais de contas do Brasil, sendo o de 
São Paulo extinto em 12 de dezembro de 1930, pelo Decreto 4.793. Aqui, encerra-se 
a primeira fase da Corte Paulista de Contas, cujas atribuições passam a ser desen-
volvidas por órgão do Poder Executivo: a Secretaria Estadual da Fazenda.

Esta Casa é reinstituída, em 7 de janeiro de 1947, pelo Decreto-lei 16.690. Tem 
início a segunda fase, quando o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo torna-
-se instituto constitucional na Carta Paulista de 1947.

E, aqui, não é demais dizer fundamental citação de Rui Barbosa: “o Tribunal de 
Contas é corpo de magistratura intermediária à administração e à legislatura, não 
pertencendo, portanto, nem a uma, nem a outra, mas colocado em posição autô-
noma, com atribuições de revisão e julgamento, cercado de garantias contra quais-
quer ameaças, possa exercer as suas funções vitais no organismo constitucional, sem 
risco de converter-se em instituição de ornato aparatoso e inútil (...). 1

1.2 Jurisdição

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP fiscaliza todos os órgãos 
do Governo Estadual e dos 644 municípios no território Estadual, exceto a Capital, 
que é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Município (TCM). Ao todo, são 3.367 
órgãos públicos.

Em termo de recursos financeiros, são fiscalizados aproximadamente R$ 219 
bilhões por ano, referentes ao Orçamento do Estado de São Paulo de 20152, que 
é o segundo maior do Brasil. Além disso, somando-se os orçamentos dos 644 

1 In: Exposição de Motivos do Decreto 966-A, de 7 de novembro de 1890.
2 Valor arrecadado. Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.https://www.fazenda.
sp.gov.br/SigeoLei131/Paginas/FlexConsReceita.aspx
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orientação às secretarias estaduais e unidades gestoras12

municípios paulistas (já excluída a capital), temos mais R$ 99 bilhões em recursos 
fiscalizados3, somando mais de 318 bilhões de reais fiscalizados por ano.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem jurisdição própria e privativa 
sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência, à qual abrange todos os 
que utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou administrem dinheiros, bens e 
valores públicos.4

Os Conselheiros e Auditores julgam/apreciam mais de 22 mil processos por ano, 
e as equipes de fiscalização instruem cerca de 20 mil processos estaduais e 43 mil 
processos municipais por ano5.

Também são realizadas mais de 1100 inspeções de acompanhamento de execu-
ção contratual, e cerca de 1350 visitas a organizações não governamentais – ONGs, 
para verificação da correta aplicação de recursos públicos, números que têm cres-
cido nos últimos anos, na medida em que o TCESP tem privilegiado este tipo de 
fiscalização, em vez de apenas verificar a formalidade dos processos.

1.3 Localização Física

Além da sede, na capital paulista, o Tribunal de Contas, a partir da década de 80, 
desconcentrou-se em 20 Unidades Regionais: Araçatuba, Bauru, Campinas, Marília, 
Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto, 
Sorocaba, Araras, Fernandópolis, Registro, Araraquara, Guaratinguetá, Andradina, 
Itapeva, Ituverava, Adamantina, Mogi Guaçu e Santos.

Essa descentralização aproximou a Casa do público jurisdicionado, facilitando 
sua missão pedagógica, além de reduzir os custos da fiscalização.

1.4 A Página Eletrônica (www.tce.sp.gov.br)

Em tal sítio eletrônico, tem-se o que segue:
• INSTITUCIONAL - informes sobre competência; composição; endereços; gestão 

estratégica, histórico; organograma e ouvidoria.
• ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS - programação de eventos para o público 

interno e externo.

3 Fonte: Portal da Transparência Municipal do TCESP. http://transparencia.tce.sp.gov.br/
receita-total-anual-per-capita
4 Art. 70, parágrafo único da Constituição.
5 Fonte: Resultado Anual de Julgados de 2014.http://www4.tce.sp.gov.br/
resultado-anual-de-julgados
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• JURISDICIONADO - órgãos fiscalizados; Audesp; jurisprudência; legisla-
ção e normas; manuais; pesquisa de processos; relação de apenados; sistemas e 
aplicativos.

• TRANSPARÊNCIA - concursos; IEGM – índice de efetividade da gestão munici-
pal; portal da transparência municipal; SIAPNet; prestando contas; resultado Anual 
de Julgados; SIC – Sistema de Acesso à Informação; relatório de Atividades; licitações; 
contratos.

1.5 A missão pedagógica

Recentes estudos indicam que a falta de adequada orientação técnica responde 
por considerável parcela dos desacertos cometidos na gestão do dinheiro recolhido 
da sociedade.

Diante disso, não poderia esta Casa esquivar-se de sua função pedagógica, que, 
muito embora não lhe esteja constitucionalmente determinada, é sempre intuito 
dos que buscam, sinceramente, aperfeiçoar a máquina governamental, melho-
rando a oferta dos serviços à população.

Para essa salutar missão pedagógica, o TCESP promove, todo ano, dezenas 
de encontros com agentes políticos e servidores do Estado dos 644 municípios 
jurisdicionados, além de produzir manuais, cartilhas e comunicados ao público 
jurisdicionado.

Tal qual o que ora se lê, os manuais orientam, de forma clara e objetiva, os que 
militam na arrecadação e uso do dinheiro público.

Tais cartilhas são periodicamente revistas e ampliadas à luz de mudanças no 
regramento legal e nos entendimentos jurisprudenciais, notadamente os daqui 
desta Corte e dos tribunais superiores da Nação.

Então, nunca são imutáveis, dogmáticas, doutrinárias as posições ditas nos 
manuais e cartilhas.

Em nossa página eletrônica podem ser obtidos vários manuais e cartilhas:
• Aplicação no Ensino e as novas regras
• Cartilha – Fiscalização Rede escolar
• Compêndio de Consultas, Deliberações, Súmula e Julgados
• Contas Anuais do Governador
• Contratos de Parcerias Público Privadas - Guia Básico 
• Financiamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde
• Guia de Orientação aos Membros do Conselho do Fundeb
• Guia de Orientação aos Membros do Conselho Municipal de Saúde
• Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) – Exercício 2014/Apura-

ção 2015
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• Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) – Exercício 2015/Apura-

ção 2016

• Lei de Responsabilidade Fiscal
• Manual Básico de Previdência
• Manual Básico Remuneração dos Agentes Políticos municipais
• Manual do Sistema Apenados
• Os cuidados do último ano de mandato
• O Controle Interno do Município
• Orientação às Secretarias Estaduais e Unidades Gestoras
• O Tribunal e a Administração Indireta do Estado
• O Tribunal e a Gestão Financeira das Câmaras de Vereadores
• O Tribunal e a Gestão Financeira dos Prefeitos
• O Tribunal e as Entidades Municipais da Administração Indireta
• Repasses Públicos ao Terceiro Setor
• Tutorial do Sistema de Acompanhamento e Notificações
• Agências Reguladoras6

2.  A Rotina Operacional do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo

2.1 Composição

Segundo o art. 1º do Regimento Interno, o Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo compreende:

I - órgãos deliberativos:
a) Tribunal Pleno;

b) Primeira Câmara e Segunda Câmara;

c) Julgador Singular.

II - órgãos de administração superior:
a) Presidência;

b) Vice-Presidência;

c) Corregedoria.

III - órgão especial:
a) Corpo de Auditores do Tribunal de Contas.

6 novo
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IV - órgãos de direção, supervisão e controle:
a) Secretaria-Diretoria Geral;
b) Departamento Geral de Administração;
c) Departamento de Tecnologia da Informação.

V - órgão auxiliar:
- Gabinete Técnico da Presidência.

Demais disso, junto ao Tribunal funcionam o Ministério Público de Contas e a 
Procuradoria da Fazenda do Estado, na forma estabelecida no Regimento Interno.

As sessões do Tribunal de Contas são públicas, exceto as destinadas a assuntos 
administrativos internos ou quando a preservação de direitos individuais e o inte-
resse público assim o exigirem.

Os Conselheiros do TCESP podem decidir isoladamente, quando atuam como 
Julgadores Singulares, e também de forma colegiada, através de Câmaras, quando 
se reúnem três Conselheiros, ou através do Tribunal Pleno, que é a reunião de 
todos os sete conselheiros.

As decisões mais simples podem ser decididas pelo Julgador Singular, e na 
medida em que ganham complexidade e importância, a responsabilidade pela 
decisão eleva-se para as Câmaras e para o Tribunal Pleno.

O Julgador Singular, por exemplo, tem competência para julgar as contas anuais 
dos administradores das autarquias, dos ordenadores de despesa da administração 
centralizada e dos responsáveis por fundos especiais dos municípios, entre outras.

Algumas matérias, entretanto, exigem apreciação das Câmaras julgadoras, 
como a emissão de parecer prévio sobre a prestação de contas anual dos Prefeitos 
municipais, e o julgamento das contas anuais prestadas pelas Câmaras municipais. 
Também é de sua competência a apreciação de recursos impetrados contra deci-
sões dos julgadores singulares.

O TCESP conta com duas Câmaras, cabendo a um de seus integrantes, o Presi-
dente, a direção dos trabalhos. 

Há, por fim, julgamentos que só podem ser proferidos por todos os Conselhei-
ros, reunidos no Tribunal Pleno, que corresponde a mais alta instância decisória 
do TCESP. Além de apreciar recursos sobre suas próprias decisões e das Câmaras, 
somente ao Pleno compete, por exemplo, emitir parecer prévio sobre as contas 
anuais do Governador do Estado.

Cada processo possui um conselheiro relator, designado aleatória e equitativa-
mente, com exceção do Presidente da Casa, que fica incumbido da direção e repre-
sentação do Tribunal de Contas junto a outras instituições. O Presidente, embora 
conduza as sessões de julgamento do Pleno, somente participa das votações nos 
casos de empate.
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Os processos conduzidos pelos órgãos julgadores do TCESP observam rigorosa-
mente o princípio da ampla defesa, concedendo aos interessados a possibilidade de 
esclarecer e justificar as irregularidades apontadas pelas equipes de fiscalização, ou 
ainda, de comprovarem que não contribuíram para sua ocorrência.

Caso contrário, os responsáveis sujeitam-se a uma série de penalidades, dependendo 
da gravidade dos fatos apurados e da condição dos agentes envolvidos, tais como:

• aplicação de multas até 2.000 UFESPs;

• inabilitação dos agentes que cometerem infrações graves para exercerem 
cargo em comissão ou função de confiança por até 8 anos;

• declaração da idoneidade do licitante, que fica impedido de contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 5 anos;

• nos casos de indícios de ilícitos penais, remessa das peças pertinentes ao 
Ministério Público, para que este adote as providências cabíveis;

• a determinação da devolução das importâncias concedidas a organizações 
não governamentais sem fins lucrativos - ONGs, que não comprovarem 
tê-las aplicado regularmente;

• emissão de pareceres desfavoráveis às contas de Prefeituras Municipais e do 
Governo do Estado, os quais, uma vez referendados pelas respectivas Casas 
Legislativas, ocasionam a suspensão dos direitos políticos do chefe do Exe-
cutivo por até 8 (oito anos). 

É importante enfatizar que os pareceres do TCESP são estritamente 
técnicos, atendo-se exclusivamente à observância do cumprimento da lei pela 
Administração Pública e, no caso das fiscalizações operacionais, da satisfação de 
padrões amplamente reconhecidos por especialistas da área em questão, quando 
inexistirem regulamentações que os definam expressamente. 

O julgamento de natureza política é tarefa das Câmaras Municipais e da Assem-
bleia Legislativa do Estado, cujos integrantes, na condição de representantes do 
povo, reúnem a legitimidade necessária para julgamentos dessa natureza.

Auditores de Contas

Algumas matérias, porém, não são apreciadas pelos Conselheiros, mas pelos 
Auditores de Contas do TCESP, cargo provido por concurso público.

Dentre os assuntos julgados pelos Auditores, podemos mencionar as prestações 
de contas de repasses a ONGs ou a fundações públicas municipais e estaduais, e os 
atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias. 

Além disso, compete aos Auditores substituir os Conselheiros que, por motivo 
de férias, licenças ou afastamentos legais, ausentarem-se de suas funções, garan-
tido o funcionamento regular das Câmaras e do Tribunal Pleno. O número de Audi-
tores é igual ao de Conselheiros: sete.
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Ministério Público de Contas

O Ministério Público de Contas (MPC) exerce suas funções típicas, no âmbito 
específico de jurisdição do TCESP, ou seja, a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais.

Para tanto, o MPC analisa todos os processos que tramitam pelo TCESP, antes 
de proferida a decisão, requerendo, quando o caso o exigir, as medidas de interesse 
da justiça, da administração e do Patrimônio Público, de sorte a garantir a obser-
vância dos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
interesse público e eficiência, entre outros.

O MPC é composto por nove procuradores, um dos quais exerce a função de 
Procurador-Geral, responsável pela administração das suas atividades funcionais. 

Fiscalização

O TCESP conta com um qualificado corpo de Agentes e Auxiliares da Fiscali-
zação, selecionados por meio de um dos mais disputados concursos públicos do 
Estado de São Paulo, cuja seleção exige conhecimentos aprofundados sobre Gestão 
Pública, tais como Administração, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia 
Civil e Gestão de Políticas Públicas.

São os Agentes e Auxiliares que formam o corpo técnico ou instrutivo, responsá-
vel pelas inspeções nos órgãos e por instruir os relatórios de fiscalização, posterior-
mente submetidos à apreciação dos Auditores, Procuradores do Ministério Público 
de Contas e Conselheiros para decisão.

Este corpo técnico é dividido em Diretorias de Fiscalização e Unidades Regio-
nais, subordinadas à Secretaria Diretoria Geral – SDG. Junto à SDG também se 
encontram as Assessorias Técnicas, que possuem especialistas em Direito, Enge-
nharia e Economia, que opinam sobre questões mais complexas de suas respectivas 
áreas, quando necessário.

A área administrativa do Tribunal também é composta por Agentes e Auxiliares, 
que cuidam das atividades rotineiras do Órgão.

3. Do Governo do Estado

3.1 Das Contas do Governador

Para acompanhar o desenvolvimento das contas do Governador a Secretaria da 
Fazenda e a Procuradoria Geral doEstado deverão, ambas, encaminhar a documen-
tação exigida nas Instruções nº 02/2016, conforme especificado a seguir:

– pela  Secretaria da Fazenda
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• até o dia 15 (quinze) do segundo mês subsequente ao trimestre encerrado, 
encaminhamento da documentação constante nos incisos I a XVI, do artigo 2º;

• até o dia 30 (trinta) de abril, encaminhamento da documentação constante nos 
incisos I a XIX, do artigo 4º;

– pela Procuradoria Geral do Estado
• até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês seguinte ao encerrado encaminha-

mento da documentação constante nos itens a a c do inciso I do artigo 3º;
•  até o dia 30 (trinta) de abril a documentação constante dos itens a e b do 

inciso II.
O Conselheiro Relator poderá, a qualquer tempo, solicitar outros documentos 

que julgar pertinentes à instrução do processo, sem prejuízo da realização de audi-
torias, quando necessárias.

3.2 Da gestão fiscal

Objetivando o acompanhamento da gestão do Governo do Estado, o Poder Exe-
cutivo encaminhará documentação exigida nas Instruções nº 02/2016 (artigos 6º a 
9º), na forma especificada a seguir:

• Relatório Resumido da Execução Orçamentária, acompanhado dos demons-
trativos que o acompanham, até o dia 15 (quinze) do segundo mês subse-
quente ao encerramento de cada bimestre;

• Relatório de Gestão Fiscal e os demonstrativos que o acompanham até o dia 
15 (quinze) do segundo mês subsequente ao encerramento do quadrimestre;

• Encaminhar, até o dia 15 (quinze) de abril de cada exercício:
I.  demonstrativo das metas bimestrais de arrecadação, bem como dos resulta-

dos alcançados pelas medidas requeridas no artigo 13 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF;

II. demonstrativo da programação financeira e do cronograma de execução 
mensal de desembolso nos termos do artigo 8º da LRF;

– O Chefe do Poder Executivo deverá encaminhar, até o dia 15 (quinze) de abril 
do 2º ano de mandato, cópia do Plano Plurianual e, durante sua vigência, as altera-
ções efetuadas.

3.3 Da manutenção e desenvolvimento do ensino

Objetivando o acompanhamento das receitas e despesas vinculadas ao ensino 
o Poder Executivo deverá encaminhar documentação exigida nas Instruções nº 
02/2016, na forma a seguir:

•  até o dia 15 (quinze) do segundo mês subsequente ao trimestre, encaminha-
mento da documentação constante nos incisos I a IX, do artigo 10º.
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3.4 Das ações e serviços públicos da saúde

Para fins de acompanhamento, o Poder Executivo deverá encaminhar a docu-
mentação exigida nas Instruções nº 02/2016, na forma a seguir:

• até o dia 15 (quinze) do segundo mês subsequente ao trimestre, encaminha-
mento da documentação constante nos incisos I a III, do artigo 13.

• até o dia 30 (trinta) de abril, encaminhamento da documentação constante 
nos incisos I e II do artigo 14, relativa ao exercício anterior.

3.5 Documentos a serem mantidos à disposição do Tribunal

A Secretaria da Fazenda manterá a disposição do Tribunal:
I. as folhas de pagamentos salariais dos professores de dos demais profissio-

nais do ensino básico;
II. os registros contábeis, cópias dos extratos bancários e demonstrativos geren-

ciais, mensais e atualizados, relativos aos recursos repassados ou recebidos à 
conta do FUNDEB, separadamente dos demais;

III. folhas de pagamento dos profissionais da saúde;
IV. registros contábeis e demonstrativos gerenciais, mensais e atualizados.
A Secretaria da Saúde, por suas unidades e demais órgãos da Administração 

Direta e Indireta, deverá manter arquivos específicos para:
I. documentação das despesas, distinguindo-se as amparadas por recur-

sos próprios, pelos recursos do Sistema Único de Saúde - SUS e por outros 
convênios;

II. posição financeira conciliada das contas vinculadas à saúde, a saber: a) com 
recursos próprios; b) com recursos SUS (PAB e/ou MAC-AIH); e c) demais 
recursos; e

III. processos licitatórios, inexigibilidades e dispensas,  devidamente formaliza-
dos, que envolvam recursos da saúde, contendo os documentos obrigatórios 
exigidos pela Lei Federal nº 8.666 e suas alterações.

A Secretaria da Educação, por suas Unidades deverá manter a disposição do 
Tribunal:

I. documentação das despesas pertinentes ao ensino, de forma a possibilitar 
a atuação fiscalizadora deste Tribunal, distinguindo-se as amparadas pelos 
recursos do FUNDEB, QESE; convênios e outros; 

II. posição financeira das contas vinculadas à educação, a saber:
a. com recursos próprios;
b. com recursos FUNDEB;
c. demais recursos.
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III. processos licitatórios, de inexigibilidades e dispensas,devidamente formali-
zados, que envolvam recursos do ensino, contendo os documentos exigidos 
pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

4.  Prestação Anual de Contas das Unidades 
Gestoras dos Órgãos do Poder Executivo

A Prestação Anual de Contas das Unidades Gestoras deverá ser encaminhada 
por meio do SISCOE – Sistema de Contas Estaduais conforme Comunicado especí-
fico desse Tribunal. 

4.1. Prazo de encaminhamento da Prestação de Contas

Até 31 (trinta e um) de janeiro do ano subsequente ao exercício findo.

4.2  Consequências do não encaminhamento dos documentos 
solicitados pelos agentes do TCESP

Consoante determina o artigo 25, § 1o da Lei Complementar Estadual no 709/93 
“Nenhum processo, documento ou informação poderá ser subtraído às inspeções do 
Tribunal de Contas, a qualquer pretexto, sob pena de responsabilidade”.

Outrossim determina o diploma legal citado em seu artigo 104, caput e inciso V 
in verbis: “O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até 2.000 (duas mil) vezes 
o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP) ou outro valor unitário 
que venha a substituí-la, aos responsáveis por:

......
V – sonegação de processo, documento ou informação, em inspeções ou auditorias 

realizadas pelo Tribunal de Contas.”

4.3  Unidades Gestoras do Poder Legislativo, Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo; Unidades Gestoras e 
Órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público do 
Estado de São Paulo

Documentos que deverão compor a Prestação de Contas
• Instruções TCESP nº 02/2016 Artigo 25º

I - Relatório das atividades desenvolvidas e dados estatísticos contendo   
exposição sobre as demonstrações contábeis e seus resultados e as prin-
cipais realizações;
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II - Certidão com os nomes do Chefe de Poder ou Procurador Geral de Justiça 
ou dos responsáveis pela Unidade e Ordenadores de Despesa, bem como 
dos responsáveis pelo controle interno, pela tesouraria, pelo almoxari-
fado e pelo patrimônio e os respectivos períodos de gestão, afastamentos 
e substituições;

III - Cópia do Regimento Interno;

IV - Certidão ou declaração contendo o número de sessões (ordinárias e 
extraordinárias) realizadas mês a mês, exclusivamente no caso do Poder 
Legislativo;

V - Balanços e demonstrações contábeis na forma da Lei Federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964;

VI - Cópia do boletim de caixa e bancos de 31 (trinta e um) de dezembro e 
respectiva conciliação bancária;

VII - Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e não 
processados;

IX - Cópia dos balancetes da receita e da despesa de dezembro, inclusive 
extraorçamentária, abrangendo os fundos especiais;

X - Relação dos recursos orçamentários repassados mensalmente pelo Exe-
cutivo; e,

XI - Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, 
comprovando habilitação profissional dos responsáveis pelos balanços e 
demonstrações contábeis.

§ 1º Remetida a documentação prevista nos incisos III, serão enviadas nos exer-
cícios seguintes apenas as alterações ocorridas e, não havendo informações a serem 
prestadas com relação a esses e aos demais incisos deste artigo, deverá ser encami-
nhada declaração nesse sentido.

5.  Tramitação do Processo de Contas das Unidades 
Gestoras

5.1 Manifestação da parte

Munidos da prestação anual de contas, entre outros documentos, os Agentes fis-
calizarão tal qual roteiro preestabelecido, elaborando, em seguida, o relatório.
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Após procedimentos internos, o processo será consolidado na Secretaria res-
pectiva e remetido ao Conselheiro Relator, com trânsito prévio pela Procuradoria 
da Fazenda do Estado (artigo 58 do Regimento Interno).

O Conselheiro Relator,  se for o caso, assinará prazo para que as unidades gesto-
ras da Secretaria respectiva aleguem o que for de seus interesses.

Sempre a critério do Conselheiro, tal prazo pode ser prorrogado.

5.2 Decisão

Decorrido o prazo, o Relator, se entender necessário ouvir os Órgãos Técnicos, 
submeterá o processo de contas anuais a julgamento da Câmara do Tribunal (artigo 
56, inciso VIII do Regimento Interno).

Ao julgar as contas, o Tribunal de Contas decidirá se são regulares, regulares 
com ressalva ou irregulares, definindo, conforme o caso, a responsabilidade patri-
monial dos gestores, ordenadores de despesa e demais responsáveis por bens e 
valores públicos.

As contas serão julgadas:

I. regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos 
demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade 
dos atos de gestão do responsável;

II. regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer 
outra falta de natureza formal, de que não resulte dano ao erário; e

III. irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a. omissão no dever de prestar contas;

b. infração à norma legal ou regulamentar;

c. dano ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d. desfalque, desvio de bens ou valores públicos.

Se as contas forem julgadas irregulares ou regulares com ressalva, caberá, no 
prazo de 15 dias, Recurso Ordinário encaminhado ao Presidente do Tribunal de 
Contas. Caberá, ainda da decisão final, Ação de Revisão ou de Rescisão de Julgado, 
no prazo de 05 anos, se presentes os fundamentos da ação.

Independente do julgamento poderão ser abertos processos próprios sobre 
assuntos que evidenciem indícios de irregularidade. Ex.: Despesas impróprias, lici-
tações, entre outros tópicos.

Julgado irregular, publica-se a decisão, encaminha-se cópia do feito à Assem-
bleia Legislativa e representa-se ao Poder competente, conforme incisos XV e XXVII 
do artigo 2º da Lei Complementar no 709/93.
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6. Adiantamentos

6.1 Previsão legal

• Lei Federal no 4.320/64: artigos 68 e 69.
• Lei Estadual nº 10.320/68: artigos 6, 38 a 45.
• Lei Complementar no 709/93: artigos 42 a 50.
• Lei Federal nº 8.666/93 e alterações: § único do artigo 60.
• Instruções nº 02/2016: artigos 28 a 43.
• Decreto Estadual no 45.085 de 31/07/00 (sistema eletrônico de contratações).
• Decreto Estadual no 46.543 de 14/02/02 (cartão de pagamento das despesas).
• Decreto Estadual no 34.350 de 11/12/91 (pesquisa de preços).

6.2 Documentação a ser enviada ao TCESP

• Instruções TCESP nº 02/2016 – Capítulo III – Dos Adiantamentos:
Os processos de prestação de contas relativos às despesas com representação 

serão encaminhados a este Tribunal pelo Sistema e-TCESP em até 10 (dez) dias 
úteis após o prazo final para prestação de contas.

A prestação de contas semestral, relativa a operações policiais de caráter 
reservado e proteção às testemunhas, pelo Sistema e-TCESP em até 10 (dez) dias 
úteis após o prazo final para prestação de contas do último adiantamento do 
semestre.

No exame desses processos o Tribunal poderá, antes de seu julgamento, solicitar 
informações complementares acerca da despesa, de modo que fiquem esclarecidas 
quaisquer dúvidas.

As prestações de contas relativas às despesas com representação geral do Estado, 
de responsabilidade do Governador ou dos Chefes do Poder Legislativo ou Judici-
ário, deverão ser por este aprovadas, de forma expressa. Em tais processos, fica dis-
pensada a remessa dos respectivos comprovantes de despesa, devendo, entretanto, 
deles constar a relação discriminada das despesas realizadas.

As Unidades Gestoras dos órgãos do Poder Executivo do Governo do Estado 
de São Paulo, a Unidade Gestora do Poder Legislativo, inclusive do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, e as Unidades Gestoras dos órgãos do Poder Judi-
ciário e do Ministério Público do Estado de São Paulo darão conhecimento a este 
Tribunal, em até 10 (dez) dias úteis do término do prazo para prestação de contas, 
dos nomes dos responsáveis que deixaram de comprovar a aplicação dos recursos 
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de adiantamentos recebidos, fornecendo todos os elementos que permitam a sua 
identificação.

Em se configurando a hipótese acima, os órgãos deverão tomar providências 
relativas à sustação da entrega de numerário aos responsáveis em falta.

A liberação de novos adiantamentos somente ocorrerá depois da entrega da 
prestação de contas em atraso, feita pelo responsável, ou, se for o caso, do atendi-
mento às notificações para regularizá-la.

As alegações apresentadas ao Tribunal de Contas deverão ser referendadas pela 
autoridade superior.

6.3 Disponibilização durante a fiscalização “in loco”

Os processos de prestação de contas serão autuados nos órgãos de origem e 
conterão:

I. cópia(s) da(s) nota(s) de empenho vinculada(s) ao adiantamento;
II. comprovante de depósito bancário ou ordem de pagamento do valor não 

utilizado, se houver;
III. guia de recebimento de depósito na conta “C” (GRDEPC), referente ao 

recolhimento do saldo não utilizado, se houver;
IV. nota de lançamento ( NL ) de estorno do saldo do adiantamento não utili-

zado, se houver;
V. documento comprobatório da anulação do saldo de adiantamento não 

utilizado, se houver;
VI. nota de liquidação (NL) da baixa de responsabilidade do valor utilizado no 

adiantamento;
VII. exame analítico efetuado pelo órgão, ratificado pela autoridade competente;
VIII. autorização para prorrogação do prazo de aplicação, se for o caso;
IX. extrato bancário da conta específica para adiantamento;
X. balancete das despesas;
XI. comprovantes originais das despesas, contendo declaração, de quem de 

direito, do recebimento do material ou serviço, quando for o caso;
As unidades gestoras deverão conservar em suas respectivas unidades, à dis-

posição deste Tribunal, os processos versando sobre prestação de contas de 
adiantamentos.

6.4 Outras disposições

Somente serão admitidos comprovantes das despesas realizadas dentro dos 
prazos de aplicação estabelecidos em lei e que primem pela modicidade, em obedi-
ência aos princípios constitucionais da economicidade e legitimidade.
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Enquanto não aplicado, o numerário permanecerá depositado em instituição 
oficial, em conta específica.

Todas as despesas deverão enquadrar-se nas categorias econômicas próprias, 
de acordo com a classificação orçamentária nacional.

Os comprovantes deverão discriminar as despesas efetuadas, constando nos 
autos, obrigatoriamente, a prova de que as mesmas foram autorizadas por quem 
de direito.

Não serão aceitos documentos com alterações, rasuras, emendas ou entrelinhas 
que prejudiquem a sua clareza ou legitimidade.

Nos casos de viagens ao exterior, as prestações de contas serão feitas com as 
passagens utilizadas e/ou documentos de embarque, acompanhadas dos compro-
vantes originais das despesas, aceitando-se, entretanto, em virtude de legislação 
específica de cada país, declaração de sua realização.

A prestação de contas relativa a operações policiais de caráter reservado e pro-
teção às testemunhas far-se-á semestralmente, em um só processo, o qual deverá 
conter, além dos elementos previstos neste manual, os comprovantes originais das 
despesasdevidamente autorizadas, ou apenas a declaração de seus valores,quando, 
a juízo do Secretário de Estado, forem consideradasde caráter reservado.

Os processos de prestação de contas de adiantamento, após julgamento e publi-
cação das competentes quitações, deverão permanecernos órgãos de origem, pelo 
prazo de 5 (cinco) anos.

Ressalte-se a necessidade do cumprimento do Decreto 34.350/91, que dispõe 
sobre a pesquisa de preços para compras estaduais.

7. Contratos e Atos Jurídicos Análogos

7.1 Previsão legal

• Constituição Federal artigos 22, inciso XXVII; artigo 37, inciso XXI e artigo 173, 
parágrafo 1o, inciso III.

•  Constituição Estadual: artigo 117.
•  Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações.
•  Lei Federal no 10.520 de 17/07/2002.
•  Instruções TCESP nº 02/2016: artigos 76 a 93.
•  Súmulas TCESP - disponível no site www.tce.sp.gov.br
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7.2 Informação via Sistema AUDESP

Deverá ser informado, via Sistema AUDESP, os dados relativos a todos os contra-
tos e atos jurídicos análogos que celebrarem, inclusive os relativos a concessão e/ou 
permissão de serviços públicos, parcerias público-privadas.

A prestação de informações deverá ser realizada de acordo com instruções con-
tidas no manual referente ao Sistema AUDESP-Fase IV, em face de Comunicado 
específico publicado em Diário Oficial do Estado, disponível na página eletrônica 
do Tribunal de Contas, a qual incluirá dados sobre licitações realizadas, liquidação 
da despesa e execução contratual, entre outros. 

Sistema informatizado aplicará regras sobre os dados informados com base em 
critérios objetivos previamente definidos, efetuando a seleção dos contratos ou atos 
jurídicos análogos a serem encaminhados a este Tribunal, os quais serão analisados 
e terão sua execução acompanhada.

A partir desta seleção automatizada, será gerada, periodicamente, relação de 
contratos ou atos jurídicos análogos a serem requisitados pela Fiscalização.

Os processos versando sobre os contratos ou atos selecionados serão autuados 
no Sistema e-TCESP e tramitarão, exclusivamente, por meio eletrônico.

7.3 Prazo de encaminhamento

Os contratos ou atos análogos selecionados deverão ser encaminhados, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento das requisições da Fiscalização. Os 
documentos relativos a termos aditivos, modificativos ou complementares, dis-
tratos ou rescisões, decorrentes dos ajustes selecionados para análise, deverão ser 
encaminhados no prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua assinatura. 

7.4 Forma de encaminhamento

A documentação dos contratos ou atos análogos selecionados e de seus respec-
tivos termos aditivos deverá ser encaminhada para fins de cadastramento em pro-
cesso eletrônico exclusivamente em mídia digital ou ser inserida diretamente via 
web, observando-se a formatação prevista nas disposições atinentes ao e-TCESP, 
divulgadas em Comunicado específico na página eletrônica do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo.

Os contratos ou atos jurídicos análogos deverão, conforme o caso, vir acompa-
nhados dos seguintes documentos:

i - documentação atinente à correspondente licitação:
a. folha de rosto (conforme modelo disponibilizado pelo e-TCESP);
b. ofício de encaminhamento;
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c. justificativa da contratação pretendida;
d. indicação do valor estimado, incluindo-se as fontes consultadas;
e. comprovação da reserva de recursos;
f. pareceres técnico e/ou jurídicos (sem anexos) emitidos sobre o 

edital de licitação, dispensa ou inexigibilidade, e sobre o respectivo 
contrato;

g. edital e anexos, bem como eventuais retificações;
h. comprovante de publicação do edital resumido, bem como de even-

tuais retificações do edital;
i. pedidos de esclarecimento e impugnações ao edital, acompanhados 

das respostas dadas pela Administração aos requerentes;
j. quadro comparativo de preços das propostas, assinado pela autori-

dade competente;
k. atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora, incluindo 

informações acerca dos motivos que ensejaram as inabilitações e/ou 
desclassificações eventualmente ocorridas no certame;

l. comprovante de publicação dos atos de adjudicação e da 
homologação;

m. recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas 
manifestações e decisões da Administração;

n. termo de contrato ou instrumento equivalente, com seus anexos, 
inclusive a proposta de preços, conforme o caso;

o. comprovante de publicação do resumo do termo de contrato ou ins-
trumento equivalente;

p. memória de cálculo, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho 1993 e suas alterações, quando for o caso, assinada 
pela autoridade competente;

q. declaração informando quantas e quais empresas realizaram a visita 
técnica, indicando seus representantes e data da visita, se for o caso; 

r. nos casos em que a análise de amostras constituir condição de classi-
ficação ou de contratação, encaminhar justificativa acerca de tal exi-
gência, bem como informações sobre os critérios adotados e cópia do 
laudo/parecer da Administração relativo aos itens avaliados; e

s. ordem de início dos serviços ou do fornecimento, quando for o caso.
II - nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, a competente justi-

ficativa contendo indicação do dispositivo legal da exceção, ato de ratifi-
cação e sua publicação na Imprensa Oficial;

III - nota(s) de empenho, quando aplicável(is), vinculadas(s) ao contrato ou 
ato jurídico análogo;
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IV - tratando-se de execução parcelada, declaração circunstanciada, assi-
nada pela autoridade competente, de que foi preservada a modalidade 
de licitação pertinente à execução total do objeto, acompanhada dos 
documentos comprobatórios de que a autorização da despesa foi feita 
para o custo final da obra e/ou serviço projetado;

V - nos casos de alienação de imóveis, prova da avaliação prévia e autoriza-
ção legislativa e, nos casos de permuta, prova de que o preço é compatí-
vel com o de mercado;

VI - nos casos de contratação para prestação de serviços técnicos especializa-
dos, nos quais a empresa apresente relação dos integrantes de seu corpo 
técnico para participar de procedimento licitatório ou como elemento 
para justificar a dispensa ou inexigibilidade de licitação, comprovante de 
que tais integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do 
contrato;

VII - nos casos de notória especialização, a documentação que a comprove, 
nos termos do artigo 25, § 1º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações;

VIII - tratando-se de exclusividade, atestado fornecido pelo órgão de registro 
do comércio, Sindicato, Federação, Confederação Patronal ou entidades 
equivalentes;

IX - nos casos de emergência, caracterização da situação calamitosa, motivo 
da escolha do fornecedor ou executante e justificativa do preço;

X - nos casos de licitações cujo valor ultrapasse 100 (cem) vezes o limite pre-
visto para concorrência de obras e serviços de engenharia, prova de que 
foram adotadas as medidas previstas no artigo 39 da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações;

XI - comprovante do recolhimento da caução, se exigida;
XII - tratando-se de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras que 

impliquem criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamen-
tal, ou, ainda, despesa de caráter continuado, encaminhar os documen-
tos que comprovem atendimento aos arts. 16 ou 17 da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000, conforme o caso;

XIII - autorização das Secretarias da Fazenda e do Planejamento, em atendi-
mento ao Decreto Estadual nº 41.165, de 20 de setembro de 1996;

XIV - Termo de Ciência e de Notificação, relativo à tramitação do processo 
perante o Tribunal de Contas do Estado, firmado pela Contratante e pela 
Contratada, conforme Anexo LC-01;

XV - cadastro da autoridade pública que assinou o contrato ou ato jurídico 
análogo, o termo aditivo, modificativo, complementar, ou o distrato, con-
forme Anexo LC-02; e
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XVI - declaração circunstanciada, assinada pela autoridade competente, de 
que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licita-
ção encontram-se à disposição deste Tribunal e serão remetidos imedia-
tamente, quando requisitados, conforme Anexo LC-03.

Para a modalidade licitatória do Pregão, também deverá ser encaminhada a ata 
ou relatório circunstancia do da apresentação de lances e negociação direta com o 
proponente, na hipótese de sua ocorrência, conforme os incisos VIII, IX e XVII - do 
art. 4º da Lei Federal nº 10.520/02, bem como o comprovante do cumprimento de 
disposições e formalidades previstas nos regulamentos estaduais sobre a matéria.

§ 2º Para as contratações efetuadas pelo sistema de registro de preços, tratadas 
no art. 15, II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no art. 11, da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, deverão ser encaminhados os seguintes 
documentos:

I - em se tratando da primeira aquisição a ser encaminhada, ata de registro 
de preços e toda a documentação aplicável, relativa à licitação;

II - em se tratando de encaminhamento de outra aquisição da mesma ata de 
registro de preços, a prova da contratação especificada no caput, justifi-
cativas, prova da autorização prévia da autoridade competente, publica-
ção, nota(s) de empenho, quando aplicável(is), vinculada(s) à despesa.

Os termos aditivos, modificativos ou complementares, distratos ou rescisões 
deverão estar acompanhados dos seguintes documentos, quando cabível:

I - justificativas sobre as alterações ocorridas; 
II - cronograma físico-financeiro atualizado;
III - memória de cálculo do reajuste aplicado;
IV - planilhas de quantidades e preços atualizados, com especificações dos 

quantitativos acrescidos e suprimidos, bem como dos eventuais novos 
serviços incluídos;

V - pesquisa de preços utilizada como critério de aceitabilidade da pror-
rogação contratual, bem como para inclusão de novos serviços 
(extracontratuais); 

VI - parecer(es) técnico e/ou jurídico; 
VII - prova da autorização prévia da autoridade competente; 
VIII -  nota(s) de empenho, quando aplicável(is), vinculada(s) ao termo; 
IX - comprovantes de garantia suplementares;
X - publicação; 
XI - no caso de rescisão/distrato do contrato, justificativa e autorização, fir-

madas pela autoridade competente;
XII - Termo de Ciência e de Notificação (Anexo LC-01), caso haja alteração das 

partes que assinaram o ajuste inicial; e,
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XIII - cadastro do responsável que assinou o termo aditivo, modificativo ou 
complementar, ou o distrato, conforme modelo contido no Anexo LC-02.

7.5 Comunicação do término das obras e/ou serviços

Deverão ainda serem encaminhados, no máximo em 10 (dez) dias úteis, a comu-
nicação do término das obras e/ou serviços decorrentes dos contratos ou atos jurídi-
cos análogos em exame neste Tribunal, acompanhada dos seguintes documentos:

I - termo de recebimento provisório, emitido nos termos da alínea “a” do 
inciso I, do art. 73, da Lei Federal nº 8.666/93; 

II - termo de recebimento definitivo, com indicação expressa da existência 
ou não de pendências, reajustamentos ou acertos de qualquer natureza;

III - comprovante de devolução da caução;
IV - declaração da autoridade pública responsável pelas obras e/ou serviços, 

contendo informações sobre:
a) cumprimento dos prazos previstos; 
b) existência de multas contratuais, devendo, em caso afirmativo, vir 

acompanhada de cópia do comprovante de recolhimento;
c) manifestação sobre a qualidade e perfeição das obras e/ ou serviços 

executados; e
d) na hipótese de não restarem quaisquer pendências, reajustamentos 

ou acertos de qualquer natureza, indicação expressa de que o con-
trato ou ato jurídico análogo foi integralmente cumprido.

7.6 Trâmite processual

O processo será instruído pela Fiscalização, a partir da data da entrada na Dire-
toria de Fiscalização ou na Unidade Regional. Conforme instrução que poderá con-
duzí-lo, conforme o caso, ao exame de conhecimento ou ao de julgamento.

O exame de conhecimento, de responsabilidade do Corpo de Auditores, abrange 
ajustes sobre os quais não incidam apontamentos de irregularidade pela Fiscaliza-
ção, restando concluído sem apreciação de mérito e encaminha-se ao arquivo.

O exame de julgamento abrange ajustes com apontamentos de irregularidade 
pela Fiscalização e os casos em que houver determinação do Conselheiro Relator 
para sua adoção, únicas hipóteses em que os autos poderão seguir para manifesta-
ção dos órgãos técnicos.

Se o processo for julgado regular, publica-se a decisão e encaminha-se o feito ao 
arquivo.

Constatadas irregularidades, o Conselheiro notificará a Origem para que apre-
sente as alegações de seu interesse.
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Julgado irregular, publica-se a decisão e encaminha-se cópias do feito à Assem-
bleia Legislativa e ao Poder competente do Estado, conforme incisos XV e XXVII, do 
artigo 2º da Lei Complementarno 709/93.

Da decisão final caberá Recurso Ordinário, a ser interposto no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da publicação no Diário Oficial, que será apreciado pelo 
Tribunal Pleno ou pelas Câmaras que têm a competência para julgar os recursos 
contra as decisões proferidas pelo Julgador Singular, conforme item 1 do parágrafo 
único do artigo 53 e inciso XIII do artigo 56, do Regimento Interno.

Caberá, ainda, Ação de Rescisão ou Revisão de Julgado, no prazode 5 (cinco) 
anos, contados da publicação da decisão definitiva, se presentes, no caso, as hipó-
teses de admissibilidade.

7.7 Sanções aos licitantes

Deverão ser comunicadas a este Tribunal, in continenti, as sanções decorrentes 
de licitações e contratos que tenham sido aplicadas a pessoas físicas e jurídicas, 
bem como eventuais reabilitações. 

No Sistema Apenados os órgãos deverão comunicar as sanções decorrentes de 
licitações e contratos que tenham sido aplicadas a pessoas físicas e jurídicas, bem 
como eventuais reabilitações. 

7.8 Exame prévio de edital

O Tribunal de Contas poderá, consoante estabelece o artigo 220 de seu Regi-
mento Interno, solicitar para os fins previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 113 
da Lei Federal nº  8.666/93, cópia completa de editais de licitação, elaborados pelas 
Unidades Gestoras. 

A Unidade Gestora remeterá, em até 48 (quarenta e oito) horas, as peças da lici-
tação que lhe forem solicitadas.

O Tribunal de Contas poderá convocar o responsável pela licitação para compa-
recer em Sessão para prestar esclarecimentos necessários a respeito do edital.

– Instruções nº 02/2016: artigo 98.

8. Concessões/Permissões de Serviço Público

8.1 Previsão legal

• Constituição Federal: artigo 175.
• Constituição Estadual: artigos 119 e 120.
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• Lei Federal no 8.987/95.
• Instruções TCESP nº 02/2016.
• Lei nº 9.074/95 de 07/07/95.
• Lei Estadual nº 7.835/92.
• Lei Federal no 8.666/93.
• Lei Complementar nº 914/2002.

8.2 Documentação a ser enviada ao TCESP

Para fins de fiscalização e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas 
concessionárias e permissionárias de serviços públicos, relativamente aos contra-
tos em exame neste Tribunal de Contas, deverá a outorgante de a concessão enca-
minhar, até o último dia útil do mês seguinte à data de aniversário de cada vigência 
contratual, cópia dos seguintes documentos, retratando o respectivo período anual 
encerrado:

i - certidão com o nome dos integrantes dos órgãos responsáveis pela fisca-
lização da concessão e/ou permissão, nos termos dos arts. 3º e 30, pará-
grafo único, da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, com os 
respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições;

ii - cópia dos relatórios exarados pelos órgãos responsáveis pela fiscalização 
da concessão e/ou permissão mencionados no inciso anterior;

iii - relatório contendo a manifestação expressa do Secretário da Pasta ou do 
responsável por entidade reguladora quanto à regularidade dos atos e às 
providências adotadas no caso de constatação de alguma irregularidade 
ou descumprimento das normas estabelecidas nos contratos de conces-
são e/ou permissão;

iV - relatório circunstanciado contendo as obrigações do concessionário no 
que diz respeito ao cumprimento do cronograma físico-financeiro de 
execução das obras vinculadas à concessão, pormenorizando as etapas 
e prazos previstos e realizados, explicitando, ainda, quaisquer altera-
ções ocorridas, relativamente a prazo, localização, acréscimos e/ou 
supressões;

V - demonstrativo das receitas, decorrentes da concessão, arrecadadas pelo 
Poder Concedente;

Vi - cópia da documentação relativa à homologação de reajustes e à revisão 
de tarifas, decorrentes de contratos de concessão e/ou permissão de ser-
viços públicos;

Vii - documentação relativa ao restabelecimento do equilíbrio econômico-
-financeiro do contrato em função de quaisquer alterações ocorridas;
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Viii - relação da composição acionária da concessionária e/ou permissionária, 
bem como das alterações ocorridas, se houver;

iX - cópia das demonstrações financeiras das concessionárias e/ou permis-
sionárias, de conformidade com a periodicidade estabelecida no con-
trato de concessão;

X - documentação relativa ao retorno ao Poder concedente dos bens rever-
síveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário, quando da 
extinção da concessão.

9. Parcerias Público-Privadas

9.1 Previsão Legal

• Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93.
• Lei Federal nº 8.987, de 13/02/95 (texto atualizado em 19/01/15).
• Lei Federal n° 9.074, de 07/07/95.
• Lei Estadual nº 9.361, de 05/07/96.
• Lei Federal nº 9.307, de 23/09/96.
• Lei Estadual nº 11.688, de 19/05/04.
• Decreto Estadual nº 48.742, de 21/06/04.
• Decreto Estadual nº 48.799, de 16/07/04.
• Decreto Estadual nº 48.867, de 10/08/04.
• Lei Federal nº 11.079, de 30/12/04.
• Decreto Federal nº 5.385, de 04/03/05.
• Decreto Estadual nº 49.568, de 26/04/05.
• Decreto Estadual nº 49.575, de 04/05/05.

9.2 Documentação a ser enviada ao TCESP

Em se tratando de contratos de Parceria Público-Privada (PPP), selecionados 
para remessa, deverão, ainda, ser encaminhados os seguintes documentos junta-
mente com aqueles respectivos à licitação:

I - autorização expedida pelo responsável, acompanhada de estudo técnico 
que demonstre, por meio de premissas e metodologias de cálculos, o que 
segue:
a) a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identi-

ficação das razões que justifiquem a opção pela forma de Parceria 
Público-Privada (PPP);
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b) que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão os resultados 
previstos no Anexo de Metas Fiscais (LDO), devendo seus efeitos 
financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento 
permanente de receita ou pela redução permanente de despesa; e

c) a observância dos limites e condições de endividamento, em razão 
das obrigações contraídas pela Administração Pública, relativas ao 
objeto do contrato de PPP, em cumprimento aos arts. 29, 30 e 32 da 
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF).

II - comprovante de que o objeto do contrato de PPP está previsto no Plano 
Plurianual (PPA) em vigor;

III - declaração da autoridade competente de que as obrigações contraídas 
pela Administração Pública, no decorrer do contrato de PPP, são com-
patíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e estão adequada-
mente previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA);

IV - comprovante de elaboração de estimativa do impacto orçamentário-
-financeiro nos exercícios em que deva vigorar o contrato de PPP;

V - estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento 
das obrigações contraídas pela Administração Pública durante a vigência 
do contrato de PPP, evidenciada por exercício financeiro;

VI - comprovante de que houve submissão das minutas de edital e de contrato 
de PPP à consulta pública, mediante publicação na imprensa oficial, em 
jornais de grande circulação e por meio eletrônico, contendo justifica-
tiva para a contratação, identificação do objeto, duração do ajuste, valor 
estimado respeitando-se os prazos previstos no inciso VI do art. 10 da Lei 
Federal nº 11.079/04, para recebimento de sugestões;

VII - licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes para o licencia-
mento do empreendimento, na forma do regulamento, sempre que o 
objeto do contrato de PPP exigir;

VIII - autorização legislativa nos casos de concessões patrocinadas em que 
mais de 70% (setenta por cento) da remuneração do parceiro privado for 
paga pela Administração Pública;

IX - manifestações das assessorias técnica e jurídica sobre o edital e minuta 
do contrato de PPP;

X - tratando-se de obras e/ou serviços de engenharia, a documentação 
deverá vir acompanhada de:
a) projeto básico aprovado pela autoridade competente;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de 

todos os seus custos unitários; e
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c) memorial descritivo dos trabalhos e respectivos cronogramas 
físico-financeiros.

XI - contrato social registrado da Sociedade de Propósito Específico (SPE) e 
relação de sua composição acionária;

XII - autorização do Senado Federal e Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 
previamente à contratação, para verificação dos limites estabelecidos no 
art. 28 da Lei Federal nº 11.079, de 30/12/04;

XIII - comprovante(s) da(s) garantia(s) das obrigações pecuniárias contraídas 
pela Administração Pública para o contrato de PPP; e

XIV - comprovante(s) da(s) garantia(s) oferecida(s) pelo parceiro privado.

Na hipótese de extinção da concessão, o distrato deverá vir acompanhado, 
também, da documentação relativa ao retorno à contratante dos bens reversíveis, 
dos direitos e privilégios transferidos ao concessionário ou às transferências para 
indenizações aos legítimos financiadores do projeto, bem como ressarcimentos a 
créditos de fundos e empresas estatais garantidores da PPP.

Para fins de fiscalização e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo 
parceiro contratado relativamente aos contratos de PPP em exame neste Tribunal, 
deverá o Poder Público responsável pela assinatura do contrato encaminhar, até o 
último dia útil do mês seguinte à data de aniversário de cada vigência contratual, 
cópia dos seguintes documentos, retratando o respectivo período anual encerrado:

I - certidão indicando o nome dos gestores responsáveis pela execução e 
fiscalização do contrato de PPP, respectivos períodos de gestão, afasta-
mentos, substituições e órgão(s) representado(s);

II - relatório circunstanciado exarado pelos responsáveis incumbidos da 
fiscalização do contrato de PPP contendo as obrigações do concessio-
nário para cumprimento do cronograma físico-financeiro de execução 
das obras e serviços vinculados ao contrato de PPP, pormenorizando 
as etapas e prazos, previstos e realizados, explicitando, ainda, quais-
quer alterações ocorridas quanto a prazos, localização, acréscimos e/ou 
supressões;

III - relatório contendo a manifestação expressa da autoridade competente 
quanto à regularidade dos atos, à satisfação com os resultados, à atuali-
dade dos serviços prestados, ao cumprimento das diretrizes definidas no 
art. 4º da Lei Federal nº 11.079/04 e às providências adotadas nos casos 
de constatação de irregularidade ou de acionamento de garantias por 
descumprimento das normas estabelecidas no contrato de PPP;

IV - demonstrativo das eventuais receitas arrecadadas pelo Poder conce-
dente decorrentes do contrato de PPP;
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V - homologação de reajustes e revisão de tarifas decorrentes do contrato de 
PPP;

VI - demonstrativo de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato de PPP, em função de quaisquer alterações ocorridas;

VII - demonstrativo financeiro das contraprestações da Administração 
Pública, tipificadas conforme art. 6º da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro 
de 2004, contendo datas, especificação dos documentos, valores e a cor-
respondente identificação dos serviços ofertados - objeto do contrato de 
PPP -, ou das retenções de pagamentos para a contingência de indeniza-
ção de bens reversíveis;

VIII - declaração(ões) de utilidade pública para efeito(s) de desapropriação 
do(s) bem(ns) que, por sua(s) característica(s), seja(m) apropriado(s) ao 
desenvolvimento do objeto do contrato de PPP;

IX - relação das eventuais alterações ocorridas na composição acionária da 
contratada;

X - publicação do balanço patrimonial da contratada, acompanhada dos 
respectivos demonstrativos e notas explicativas, inclusive quanto à iden-
tificação das contas conciliadas que envolvam o contrato e à possível 
ocorrência de compartilhamento, com a Administração Pública, dos 
ganhos econômicos efetivos do parceiro privado decorrentes da redução 
do risco de crédito dos financiamentos utilizados; e

XI - ata publicada da Assembleia Geral pertinente à tomada anual das contas 
da contratada, contendo a deliberação sobre as demonstrações financei-
ras apresentadas pelos Administradores.

10. Repasses Públicos ao Terceiro Setor

Consideram-se repasses públicos ao Terceiro Setor quaisquer transferências de 
recursos governamentais, legalmente previstas e autorizadas, feitas a entidades pri-
vadas, sem fins lucrativos, para custeio, total ou parcial, das respectivas atividades. 

10.1 Documentação a ser enviada ao TCESP

Para fins de fiscalização e apreciação dos Contratos de Gestão, Termos de Par-
ceria, Termos de Colaboração, Termos de Fomento, Convênios e suas respectivas 
prestações de contas, firmados, deverá ser encaminhada em mídia digital, a este 
Tribunal, na mesma data de entrega da prestação de contas anual, a seguinte docu-
mentação relativa ao exercício anterior: 
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I - relação, em conformidade com o modelo contido no Anexo RP-05, de 
todos os repasses financeiros efetuados no exercício, sem formalização 
de ajuste;

II - relação dos contratos de gestão, termos de parceria, termos de colabora-
ção, termos de fomento, acordos de cooperação, e atos jurídicos análogos, 
firmados no exercício com entidades do Terceiro Setor, separados por 
modalidade, contendo número do ajuste, data, interessada (OSs, OSCIPs 
e OSCs), objeto, prazo, valor, fonte(s) de recurso (federal e estadual); 

III - relação, em conformidade com o modelo contido no Anexo RP-05, de 
todos os repasses financeiros ao Terceiro Setor, efetuados no exercício, 
decorrentes dos vigentes ajustes;

IV - comprovantes de remessa dos relatórios trimestrais da Comissão de Ava-
liação da execução dos Contratos de Gestão ao Secretário da Pasta cor-
respondente e à Assembleia Legislativa do Estado;

10.2 Contratos de Gestão

Contrato de Gestão: instrumento firmado entre Poder Público e entidade qua-
lificada como Organização Social (OS), com vistas à formação de parceria entre as 
partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas na Lei 
Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998 e na Lei Complementar nº 846, de 04 de 
junho de 1998 e alterações;

Autuarão neste Tribunal, por meio do processo eletrônico (e-TCESP), até 5 
(cinco) dias úteis contados da data da assinatura:

I - todos os contratos de gestão e seus respectivos anexos celebrados com 
Organizações Sociais (OS) de valor igual ou superior a R$ 4.472.000,00, 
(quatro milhões, quatrocentos e setenta e dois mil reais), corrigidos anu-
almente pela variação da UFESP por meio de comunicado específico a 
ser divulgado para esse fim, que deverão vir acompanhados dos seguin-
tes documentos: 
a) publicação na imprensa oficial da intenção do Poder Público de cele-

brar o ajuste, mediante convocação pública com especificação do 
objeto do contrato de gestão e indicação das atividades a serem exe-
cutadas e indicação de que a minuta do mesmo se encontra em seu 
sítio eletrônico, bem como relação das entidades que manifestaram 
interesse na celebração do contrato de gestão;

b) justificativa quanto ao prazo estabelecido para convocação pública e 
apresentação do plano operacional previsto no § 3º do art. 6º da Lei 
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Estadual nº 846, de 04 de junho de 1998, acompanhada da respectiva 
publicação na imprensa oficial da citada convocação; 

c) proposta técnica e orçamentária aprovada pelo Secretário de 
Estado da área e pelo Conselho de Administração da OS, com cro-
nograma atualizado e programa de investimentos; 

d) estatuto social registrado da entidade qualificada como OS; 
e) comprovação de que a entidade qualificada como OS atua na área 

pelo tempo mínimo estabelecido na Lei Complementar nº 846, de 04 
de junho de 1998, ou nos decretos regulamentadores de cada órgão 
contratante;

f) parecer favorável quanto à conveniência e oportunidade de qualifica-
ção da entidade como OS exarado pelo Secretário de Estado da área 
correspondente; 

g) Certificado de Regularidade Cadastral da Entidade - CRCE da OS 
contratada; 

h) cópia de publicação na imprensa oficial da qualificação da entidade 
contratada como OS; 

i) justificativa sobre os critérios de escolha da OS selecionada;
j) inscrição da OS e da(s) entidade(s) gerenciada(s) no Cadastro Nacio-

nal das Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
k) demonstrativo dos custos apurados para a estipulação das metas e do 

orçamento;
l) declaração quanto à compatibilização e à adequação da despesa con-

tratual aos arts. 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

m) ato de aprovação do ajuste pelo conselho de administração da OS e 
pelo contratante;

n) declaração, firmada pelo representante legal da OS, contendo a 
relação de todos os membros eleitos e/ou indicados para compor os 
órgãos diretivos, consultivos e normativos daquela entidade, atuan-
tes no exercício, com discriminação das datas de início e término dos 
respectivos mandatos;

o) declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro dire-
tivo da OS e no quadro administrativo da entidade gerenciada de 
agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de 
dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, 
bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes até 
o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade; 
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p) plano de trabalho, caso este não integre os anexos do contrato de 
gestão; 

q) nota(s) de empenho vinculada(s) ao contrato de gestão, quando for o 
caso;

r) Termo de Ciência e de Notificação, relativo à tramitação do processo 
neste Tribunal de Contas, firmado pela contratante e pela contratada, 
conforme modelo contido no Anexo RP-06;

s) cadastro do responsável que assinou o contrato de gestão, conforme 
modelo contido no Anexo RP-07;

t) publicação integral do contrato de gestão na imprensa oficial, obser-
vado o disposto nos arts. 7º a 9º; 14 e 16 da Lei Complementar nº 846, 
de 04 de junho de 1998.

II - todos os termos aditivos, modificativos ou complementares e os distra-
tos relativos aos ajustes acima deverão vir acompanhados de ofício assi-
nado digitalmente pelo responsável, fazendo referência ao número do 
processo eletrônico do contrato de gestão neste Tribunal, e dos seguintes 
documentos: 
a) parecer técnico do contratante contendo justificativas sobre as altera-

ções ocorridas;
b) memória de cálculo contendo quantidades e custos detalhados e cro-

nograma atualizado, quando cabíveis;
c) parecer(es) da Consultoria Jurídica do contratante, quando for o 

caso;
d) autorização prévia da autoridade competente;
e) publicação do extrato do termo; 
f ) nota(s) de empenho vinculada(s) ao termo, quando for o caso; 
g) Termo de Ciência e de Notificação, caso haja alteração das partes que 

assinaram o ajuste inicial; e,
h) cadastro do responsável que assinou o termo aditivo, modificativo ou 

complementar ou o distrato, caso haja alteração das partes que assi-
naram o ajuste inicial.

Compete ao órgão público contratante:
I - estabelecer, formalmente, a data limite para apresentação das comprova-

ções de despesas anuais ou totais;
II - divulgar em sítio oficial do poder público na internet as informações 

referentes à contratação, disponibilizando o contrato de gestão vigente, 
seus respectivos anexos e aditamentos, bem como os relatórios anuais de 
prestação de contas da OS, os pareceres anuais do órgão contratante e os 
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relatórios conclusivos anuais da Comissão de Avaliação, nos termos da 
Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;

III - proibir que a OS redistribua, entre eventuais outras entidades gerencia-
das, os recursos a ela repassados; 

IV - autorizar, a seu critério, de forma fundamentada, eventuais solicita-
ções de prorrogação de prazo para aplicação dos recursos e prestação 
de contas, desde que atendidas as exigências do § 2° do art. 25 da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal);

V - fiscalizar a aplicação dos recursos e o desenvolvimento das atividades 
correspondentes, expedir relatórios de execução do contrato de gestão e, 
quando houver, de visita técnica in loco realizada durante a sua vigência;

VI - exigir a indicação, no corpo dos documentos fiscais originais que com-
provem as despesas – inclusive nota fiscal eletrônica – do número do 
contrato de gestão e identificação do órgão público contratante a que se 
referem;

VII - receber e examinar as comprovações apresentadas e emitir parecer 
conclusivo;

VIII - no caso de irregularidades na comprovação apresentada ou na ausên-
cia da prestação de contas, exigir da OS, no prazo máximo de 20 (vinte) 
dias úteis, prorrogável por igual período, se necessário, o saneamento da 
prestação de contas ou seu encaminhamento;

IX - suspender, por iniciativa própria, novos repasses aos inadimplentes, 
quando decorrido o prazo estabelecido no inciso anterior sem a devida 
regularização, exigindo da OS a devolução de eventual numerário, com 
os devidos acréscimos legais;

X - esgotadas as providências dos incisos VIII e IX, comunicar a ocorrên-
cia a este Tribunal, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, por meio de 
ofício assinado pelo responsável fazendo referência ao número do pro-
cesso neste Tribunal, acompanhado de cópia da documentação relativa 
às providências adotadas pelo órgão/entidade para a regularização da 
pendência;

XI - expedir, a pedido dos interessados, declarações ou atestados de regulari-
dade referentes às comprovações apresentadas, ressalvado o julgamento 
deste Tribunal, conforme o disposto no inciso XVII do art. 2º da Lei Com-
plementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993.

Para fins de fiscalização e acompanhamento das atividades anualmente desen-
volvidas pelas OSs, serão remetidos a este Tribunal, até 30 (trinta) de junho do exer-
cício financeiro seguinte à transferência dos recursos, os seguintes documentos: 
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I - certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pelo órgão conces-
sor e os respectivos períodos de atuação;

II - certidão indicando os nomes e CPFs dos membros da Comissão de Ava-
liação da execução contratual, os órgãos que representam e os respecti-
vos períodos de atuação;

III - certidão contendo a composição (os nomes completos dos membros, 
a entidade que representam, se houver, a forma de sua remuneração e 
os respectivos períodos de atuação)do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal, se houver, da OS;

IV - certidão contendo os nomes e CPFs dos componentes da Diretoria da OS, 
os períodos de atuação, indicando tipo de vínculo trabalhista, os valores 
nominais anuais de remuneração, indicação dos atos e datas de fixação 
ou alteração da remuneração e afirmação do não exercício de cargos de 
chefia ou função de confiança no SUS, quando exigível;

V - certidão contendo nomes e CPFs dos dirigentes e dos conselheiros da 
entidade pública gerenciada e respectivos períodos de atuação, indi-
cando tipo de vínculo trabalhista, os valores nominais anuais de remu-
neração, os atos e datas de fixação ou alteração da remuneração;

VI - certidão contendo os nomes e CPFs dos responsáveis pelo controle 
interno do órgão concessor, os respectivos períodos de atuação, os afas-
tamentos e as substituições;

VII - relatório anual da OS sobre a execução técnica e orçamentária do con-
trato de gestão, apresentando: a) comparativo específico das metas pro-
postas com os resultados quantitativos e qualitativos alcançados, com 
justificativas para as metas não atingidas ou excessivamente superadas; 
e b) exposição sobre a execução orçamentária e seus resultados;

VIII - relação dos contratos e respectivos aditamentos, firmados com a utiliza-
ção de recursos públicos administrados pela OS para os fins estabeleci-
dos no contrato de gestão, contendo tipo e número do ajuste, identifi-
cação das partes, data, objeto, vigência, valor, condições de pagamento 
e informações sobre multas, atrasos, pendências ou irregularidades, se 
houver;

IX - relação dos bens móveis e imóveis mantidos pelo Poder Público no 
período com permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão, 
especificando forma e razão, inclusive das eventuais substituições dos 
respectivos bens;

X - relação dos servidores e funcionários públicos que foram cedidos à OS, 
contendo: nome do servidor/funcionário, órgão de origem, cargo público 
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ocupado, função desempenhada na OS e datas de início e término da 
prestação de serviço;

XI - relação nominal dos empregados admitidos ou mantidos com recursos 
do contrato de gestão, indicando as funções, as datas de admissão, as 
datas de demissão (quando for o caso) e os valores globais despendidos 
no período; 

XII - demonstrativo das eventuais ajudas de custo pagas aos membros do 
Conselho de Administração;

XIII - conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica 
aberta em instituição financeira oficial indicada pelo órgão contratante 
para movimentação dos recursos do contrato de gestão, acompanhada 
dos respectivos extratos de conta corrente e de aplicações financeiras;

XIV - demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de 
recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do 
contrato de gestão, conforme modelo contido no Anexo RP-08;

XV - balanços dos exercícios encerrado e anterior, demais demonstrações 
contábeis e financeiras, acompanhados do balancete analítico acumu-
lado do exercício, da entidade pública gerenciada; 

XVI - certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, 
comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e 
demonstrações contábeis;

XVII - relatório conclusivo da análise da execução do contrato de gestão, ela-
borado pela Comissão de Avaliação, contendo inclusive demonstração 
da economicidade auferida pela Administração Pública, utilizando como 
base comparativa os dados informados no demonstrativo previsto na 
alínea “k”, inciso I, do art. 115 das Instruções desta Corte, e comprovante 
de remessa à autoridade competente;

XVIII - cópia da publicação na imprensa oficial:
a) do relatório anual da OS sobre a execução técnica e orçamentária do 

contrato de gestão; 
b) dos balanços dos exercícios encerrado e anterior, com as demais 

demonstrações contábeis e financeiras, e 
c) do parecer da auditoria independente, se houver; 

XIX - parecer, ou ata de reunião de aprovação, sobre o relatório anual de execu-
ção técnica e orçamentária e sobre as contas e demonstrações financei-
ras e contábeis da entidade pública gerenciada emitido pelo Conselho de 
Administração da OS e pelo Conselho Fiscal, se houver;

XX - parecer da auditoria independente, se houver;
XXI - parecer conclusivo elaborado conforme Instruções desta Corte;
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XXII - declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da 
OS e no quadro administrativo da entidade gerenciada de agentes políti-
cos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão 
ou entidade da administração pública celebrante, bem como seus res-
pectivos cônjuges, companheiros ou parentes até o segundo grau, em 
linha reta, colateral ou por afinidade; 

XXIII - declaração atualizada acerca da contratação ou não de empresa(s) 
pertencente(s) a dirigentes da OS ou da entidade gerenciada, agentes 
políticos de Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de 
órgão ou entidade da administração pública celebrante, bem como seus 
respectivos cônjuges,companheirosou parentes, até o segundo grau, em 
linha reta, colateral ou por afinidade;

XXIV - declaração de que as contratações e aquisições/compras da OS com ter-
ceiros, fazendo uso de verbas públicas, foram precedidas de regras pre-
viamente fixadas em regulamento próprio, com critérios impessoais e 
objetivos e em observância aos demais princípios do art. 37, caput, da 
Constituição Federal;

XXV - declaração de que os procedimentos de seleção de pessoal da OS, devi-
damente previstos em regulamento próprio contendo plano de cargos 
dos empregados, obedeceram a critérios impessoais e objetivos e demais 
princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal; 

10.3 Termos de Parceria

Termo de Parceria: instrumento firmado entre o Poder Público e as entidades 
qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) 
destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes para o fomento e a 
execução das atividades de interesse público previstas no art. 3º da Lei Federal nº 
9.790, de 23 de março de 1999;

Deverão ser autuados a este Tribunal, por meio do processo eletrônico 
(e-TCESP), até 5 (cinco) dias úteis contados da data da assinatura:

I - todos os termos de parceria e seus respectivos anexos celebrados com OSCIPs 
de valor igual ou superior a R$ 4.472.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e 
setenta e dois mil reais), corrigidos anualmente pela variação da UFESP por 
meio de comunicado específico a ser divulgado para esse fim, que deverão 
vir acompanhados dos seguintes documentos: 

a) publicação do edital de concurso de projetos para a escolha da 
OSCIP, nos termos dos arts. 23 a 25 do Decreto Federal n° 3.100, de 
30 de junho de 1999 e Decreto Federal nº 7.568, de 16 de setembro 
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de 2011, ou justificativa do Poder Público para a celebração do termo 
de parceria com dispensa da realização de concurso de projetos, 
mencionando ainda os critérios adotados para a escolha da entidade 
parceira;

b) ato de designação da comissão julgadora do concurso de projetos, 
quando for o caso;

c) ata de julgamento do concurso, quando for o caso;
d) publicação do resultado do concurso e da respectiva homologação, 

quando for o caso;
e) certificado de qualificação da entidade como OSCIP expedido pelo 

Ministério da Justiça, observando-se o estabelecido no art. 8° da Lei 
Estadual n° 11.598, de 15 de dezembro de 2003;

f ) certidão de que a OSCIP não está impedida de celebrar qualquer 
modalidade de parceria com órgãos públicos;

g) inscrição da OSCIP no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas 
(CNPJ);

h) estatuto social registrado da OSCIP, contendo expressamente a regên-
cia das normas indicadas pelo art. 4° da Lei Federal n° 9.790, de 23 de 
março de 1999;

i) ata de eleição da atual Diretoria da OSCIP;
j) atestados comprovando que a OSCIP se dedica às atividades confi-

guradas no art. 3° da Lei Federal n° 9.790, de 23 de março de 1999, 
mediante a execução direta de projetos, programas ou plano de ações 
correlatas por meio da doação de recursos físicos, humanos e finan-
ceiros ou, ainda, pela prestação de serviços intermediários de apoio 
a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público 
que atuem em áreas afins;

k) plano de trabalho, caso este não integre os anexos do termo de 
parceria;

l) projeto técnico e detalhamento de custos apresentados pela OSCIP 
ao órgão estatal parceiro;

m) demonstrativo dos custos apurados para a estipulação das metas e 
orçamento;

n) declaração quanto à compatibilização e à adequação da despesa da 
parceria aos dispositivos dos arts. 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 
101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

o) declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro dire-
tivo da OSCIP de agentes políticos de Poder, de membros do Minis-
tério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da administração 
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pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, compa-
nheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por 
afinidade; 

p) manifestação prévia, em relação ao termo de parceria, do Conselho 
de Políticas Públicas da área correspondente de atuação existente;

q) nota(s) de empenho vinculada(s) ao termo de parceria, quando for o 
caso;

r) Termo de Ciência e de Notificação, relativo à tramitação do processo 
neste Tribunal de Contas firmado pelos parceiros público e privado, 
conforme modelo contido no Anexo RP-09; 

s) cadastro do responsável que assinou o termo de parceria, conforme 
modelo contido no Anexo RP-10;

t) publicação na imprensa oficial do extrato do termo de parceria e do 
demonstrativo de previsão de sua execução física e financeira, ela-
borados conforme modelos contidos nos Anexos I e II do Decreto 
Federal n° 3.100/99.

ii - todos os termos aditivos, modificativos ou complementares e os distratos 
relativos aos ajustes indicados no inciso anterior, que deverão vir acom-
panhados de ofício assinado digitalmente pelo responsável fazendo refe-
rência ao número do processo eletrônico do termo de parceria neste Tri-
bunal, e dos seguintes documentos: 
a) justificativas sobre as alterações ocorridas;
b) memória de cálculo contendo quantidades e custos detalhados e cro-

nograma atualizado, quando cabíveis;
c) parecer(es) técnico(s) e/ou jurídico(s), se couber;
d) autorização prévia da autoridade competente;
e) publicação do extrato do termo;
f) nota(s) de empenho vinculada(s) ao termo, quando for o caso;
g) Termo de Ciência e de Notificação (Anexo RP-09), caso haja alteração 

das partes que assinaram o ajuste inicial; e,
h) cadastro do responsável que assinou o termo aditivo, modificativo ou 

complementar ou distrato, caso haja alteração das partes que assina-
ram o ajuste inicial (Anexo RP-10).

Compete ao órgão ou entidade público(a) parceiro(a):
I - estabelecer, formalmente, a data limite para apresentação das comprova-

ções de despesas anuais ou totais; 
II - divulgar em sítio oficial do poder público na internet as informações 

referentes aos repasses financeiros às OSCIPs, inclusive os documentos 
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relativos aos ajustes e às prestações de contas, nos termos da Lei Federal 
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;

III - proibir que a OSCIP redistribua, entre eventuais outras entidades parcei-
ras, os recursos a ela repassados; 

IV - autorizar, a seu critério, de forma fundamentada, eventuais solicitações 
de prorrogação de prazo para aplicação dos recursos e prestação de 
contas, desde que atendidas as exigências do § 2° do art. 25 da Lei Com-
plementar nº 101, de 04/05/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

V - fiscalizar a aplicação dos recursos e o desenvolvimento das atividades 
correspondentes, expedir relatórios de execução do termo de parceria, e, 
quando houver, de visita técnica in loco realizada durante a sua vigência; 

VI - exigir a indicação, no corpo dos documentos fiscais originais que com-
provem as despesas – inclusive nota fiscal eletrônica – do número do 
termo de parceria e identificação do órgão público parceiro a que se 
referem;

VII - receber e examinar as comprovações apresentadas e emitir parecer con-
clusivo, conforme Instruções desta Corte;

VIII - no caso de irregularidades na comprovação apresentada ou na ausência 
da prestação de contas, exigir da OSCIP, no prazo máximo de 20 (vinte) 
dias úteis, prorrogável por igual período, se necessário, o saneamento da 
prestação de contas ou seu encaminhamento;

IX - suspender, por iniciativa própria, novos repasses aos inadimplentes, 
quando decorrido o prazo estabelecido no inciso anterior sem a devida 
regularização, e exigir da OSCIP a devolução de eventual numerário, com 
os devidos acréscimos legais;

X - esgotadas as providências dos incisos VIII e IX, comunicar, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, a ocorrência a este Tribunal por meio de 
ofício assinado pelo responsável fazendo referência ao número do pro-
cesso neste Tribunal, acompanhado de cópia da documentação relativa 
às providências adotadas pelo órgão/entidade para a regularização da 
pendência;

XI - expedir, a pedido dos interessados, declarações ou atestados de regulari-
dade referentes às comprovações apresentadas, ressalvado o julgamento 
deste Tribunal, conforme o disposto no inciso XVII do art. 2º da Lei Com-
plementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993.

Para fins de fiscalização e acompanhamento das atividades anualmente desen-
volvidas pela OSCIP, serão remetidos a este Tribunal, até 30 (trinta) de junho do 
exercício financeiro seguinte à transferência dos recursos, os seguintes documentos: 
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I - certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pelo Órgão Con-
cessor e os respectivos períodos de atuação;

ii - certidão indicando os nomes e CPFs dos membros da Comissão de Ava-
liação da execução do termo de parceria, os órgãos que representam e os 
respectivos períodos de atuação;

iii - certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da 
OSCIP, forma de remuneração, períodos de atuação, com destaque para 
o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à 
conta do termo de parceria;

iV - certidão contendo os nomes e CPFs dos responsáveis pelo controle 
interno do órgão concessor com indicação dos respectivos períodos de 
atuação, os afastamentos e substituições;

V - relatório anual de execução do objeto do ajuste, elaborado pela OSCIP, 
contendo as atividades desenvolvidas para o seu cumprimento e o com-
parativo entre as metas propostas e os resultados alcançados;

Vi - relatório governamental sobre a execução do objeto do termo de par-
ceria contendo comparativo entre as metas propostas e os resultados 
alcançados;

Vii - relatório conclusivo da análise da execução do termo de parceria, elabo-
rado pela Comissão de Avaliação, contendo inclusive demonstração da 
economicidade auferida pela Administração Pública, utilizando  como 
base comparativa os dados informados no documento previsto na alínea 
“m”, inciso I, do art. 122 das Instruções 02/2016, acompanhado de com-
provante de remessa à autoridade competente;

Viii - demonstrativo integral das receitas e despesas, computadas por fontes 
de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto 
do termo de parceria, conforme modelo contido no Anexo RP-11;

iX - extrato de execução física e financeira previsto no inciso VI, do § 2º do art. 
10 da Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999 e inciso VI do art. 3° da 
Lei Estadual n° 11.598, de 15 de dezembro de 2003, elaborado conforme 
modelo contido no Anexo II do Decreto Federal n° 3.100, de 30 de junho 
de 1999;

X - relação de contratos e respectivos aditamentos, firmados com a utiliza-
ção de recursos públicos administrados pela OSCIP para os fins estabele-
cidos no termo de parceria, contendo tipo e número do ajuste, identifica-
ção das partes, data, objeto, vigência, valor e condições de pagamento;

Xi - relação de eventuais bens imóveis adquiridos com recursos provenientes 
da celebração do termo de parceria, nos termos do art. 15 da Lei Federal 
n° 9.790, de 23 de março de 1999;
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Xii - balanços dos exercícios encerrado e anterior, demais demonstrações 
contábeis e financeiras, acompanhados do balancete analítico acumu-
lado do exercício, tanto do órgão público parceiro quanto da OSCIP;

Xiii - conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica 
aberta em instituição financeira oficial indicada pelo órgão público par-
ceiro para movimentação dos recursos do termo de parceria, acompanhada 
dos respectivos extratos de conta corrente e de aplicações financeiras;

XiV - publicação do Balanço Patrimonial da OSCIP, dos exercícios encerrado e 
anterior;

XV - certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, 
comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e 
demonstrações contábeis;

XVi - parecer e relatório de auditoria, quando for o caso, nos termos do inciso 
IX do art. 15-B da Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999 e art. 13 da 
Lei Estadual n° 11.598, de 15 de dezembro de 2003; 

XVii - parecer do Conselho de Políticas Públicas da área correspondente de 
atuação existente;

XViii - parecer conclusivo elaborado conforme Instruções desta Corte;
XiX -  declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da 

OSCIP de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público 
ou de dirigente de órgão ou entidade da administração pública cele-
brante, bem como seus respectivos cônjuges,companheiro ou parentes 
até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;

XX - declaração atualizada acerca da contratação ou não de empresa(s) 
pertencente(s) a dirigentes da OSCIP ou da entidade gerenciada, agentes 
políticos de Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de 
órgão ou entidade da administração pública celebrante, bem como seus 
respectivos cônjuges, companheiros, até o segundo grau, em linha reta, 
colateral ou por afinidade.

10.4 Termos de Colaboração e de Fomento 

Termo de Colaboração: instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias 
estabelecidas pela administração pública com Organizações da Sociedade Civil 
(OSC), selecionadas por meio de chamamento público para a consecução de finali-
dades de interesse público propostas pela Administração, sem prejuízo das defini-
ções atinentes ao Contrato de Gestão, Termo de Parceria e ao Convênio, respectiva-
mente, conforme as Leis Federais nos 9.637, de 15 de maio de 1998, 9.790, de 23 de 
março de 1999 e 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.
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As transferências voluntárias a Organizações da Sociedade Civil (OSCs) com 
classificação econômica de subvenções, auxílios e contribuições, nos termos da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão realizadas exclusivamente mediante 
formalização de termo de colaboração ou termo de fomento.

Serão autuados neste Tribunal, por meio do processo eletrônico (e-TCESP), em 
até 5 (cinco) dias úteis contados da data da assinatura: 

I - todos os termos de colaboração e/ou de fomento e respectivos anexos 
celebrados com OSCs, de valor igual ou superior a R$ 4.472.000,00 
(quatro milhões, quatrocentos e setenta e dois mil reais), corrigidos anu-
almente pela variação da UFESP por meio de comunicado específico a 
ser divulgado para esse fim, que deverão vir acompanhados dos seguin-
tes documentos:
a) edital de chamamento público para a seleção da OSC, nos termos da 

Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, acompa-
nhado de comprovante de sua divulgação, ou justificativa detalhada 
para sua dispensa ou inexigibilidade, nos termos dos arts. 29 a 32 da 
referida Lei Federal, acompanhada da devida publicação;

b) eventuais pedidos de esclarecimento e impugnações ao edital de 
chamamento público, acompanhados das respostas ofertadas pelo 
órgão concessor aos requerentes;

c) ato de designação da comissão julgadora da seleção, quando for o 
caso;

d) recursos eventualmente apresentados pelas OSCs e respectivas 
manifestações e decisões do órgão concessor;

e) ata de julgamento do chamamento público, quando for o caso;
f) comprovante da divulgação em sítio oficial do poder público na inter-

net e/ou publicação do resultado da seleção e da respectiva homolo-
gação, quando for o caso;

g) comprovação do cumprimento das exigências previstas na alínea “a”, 
inciso V do art. 33 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e 
alterações; 

h) declaração de que as exigências contidas nos incisos II, III, VI e VII do 
art. 34 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, 
foram cumpridas e que a documentação pertinente se encontra à dis-
posição deste Tribunal de Contas para verificação;

i) plano de trabalho aprovado pelo Poder Público, a ser apresentado nos 
termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações; 

j) declaração de que a OSC não está impedida de celebrar qualquer 
modalidade de parceria com órgãos públicos e que, portanto, não se 
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submete às vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 
31 de julho de 2014 e alterações;

k) demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a 
capacidade técnica e operacional, bem como as instalações, da OSC 
foram avaliados e são compatíveis com o objeto do ajuste;

l) demonstrativo dos custos apurados para a estipulação das metas e 
orçamento, 

m) pareceres do órgão técnico e do órgão de assessoria ou consultoria 
jurídica da administração pública, nos termos do art. 35, incisos V e 
VI, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações;

n) inscrição da OSC no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ);
o) estatuto social registrado da OSC;
p) ata de eleição do quadro dirigente atual da OSC;
q) quadro de dirigentes da OSC, com respectivos endereço residencial, 

número e órgão expedidor da carteira de identidade (RG ou RNE) e 
CPFs;

r) declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo 
da OSC de políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou 
de dirigente de órgão ou entidade da administração pública cele-
brante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou 
parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade; 

s) declaração quanto à compatibilização e à adequação das despesas da 
parceria aos dispositivos dos arts. 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 
101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

t) declaração com indicação expressa da existência de prévia dotação 
orçamentária para execução da parceria;

u) nota(s) de empenho vinculada(s) ao termo, quando for o caso; 
v) Termo de Ciência e de Notificação relativo à tramitação do processo 

neste Tribunal de Contas, firmado por ambos os parceiros, conforme 
modelo contido no Anexo RP-12;

w) cadastro do responsável que assinou o termo de colaboração e de 
fomento, conforme modelo contido no Anexo RP-13;  

x) publicação na imprensa oficial do extrato do termo de colaboração 
ou de fomento.  

II - todos os termos aditivos, modificativos ou complementares e os distratos 
relativos aos ajustes indicados no inciso anterior deverão vir acompa-
nhados de ofício assinado digitalmente pelo responsável, fazendo refe-
rência ao número do processo eletrônico do termo de colaboração e/ou 
de fomento neste Tribunal, e dos seguintes documentos:
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a) justificativas sobre as alterações ocorridas;
b) plano de trabalho, se configuradas a hipóteses do art. 57 e/ou 72, § 2º 

da Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014 e alterações;
c) memória de cálculo contendo quantidades e custos detalhados e cro-

nograma atualizado, quando cabíveis; 
d) parecer(es) técnico(s) e/ou jurídico(s), se couber;
e) autorização prévia da autoridade competente;
f) publicação em meio oficial de publicidade da Administração Pública, 

do extrato do termo; 
g) nota(s) de empenho vinculada(s) ao termo, quando for o caso;
h) Termo de Ciência e de Notificação (Anexo RP-12), caso haja alteração 

das partes que assinaram o ajuste inicial; e,
i) cadastro do responsável que assinou o termo aditivo, modificativo ou 

complementar ou o distrato, caso haja alteração das partes que assi-
naram o ajuste inicial (Anexo RP-13).

Compete ao órgão ou entidade público(a):
I - estabelecer, formalmente, a data limite para apresentação das comprova-

ções de despesas anuais ou totais; 
II - divulgar em sítio oficial do poder público na internet as informações refe-

rentes aos repasses financeiros às organizações da sociedade civil, inclu-
sive os documentos relativos aos ajustes e às prestações de contas, nos 
termos dos arts. 10 e 11 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e 
alterações; 

III - desenvolver mecanismos para cumprimento do disposto nos arts. 63 §1º 
e 65 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações; 

IV - permitir ou não a atuação em rede para execução do objeto da parceria, 
atendido o art. 35-A da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e 
alterações;

V - autorizar, a seu critério, de forma fundamentada, eventuais solicita-
ções de prorrogação de prazo para aplicação dos recursos e prestação 
de contas, desde que atendidas as exigências do § 2° do art. 25 da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal);

VI - fiscalizar a aplicação dos recursos e o desenvolvimento das atividades 
correspondentes, expedir relatórios de execução do termo de colabora-
ção ou de fomento, e, quando houver, de visita técnica in loco realizada 
durante a sua vigência; 
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VII - exigir a indicação, no corpo dos documentos fiscais originais que com-
provem as despesas – inclusive nota fiscal eletrônica – do número do 
ajuste e identificação do órgão ou entidade público(a) a que se referem;

VIII - receber e examinar a prestação de contas apresentada e emitir parecer 
conclusivo, nos termos do art. 189 das Instruções desta Corte;

IX - no caso de irregularidade na comprovação apresentada ou na ausência 
da prestação de contas, exigir das entidades beneficiárias, no prazo pre-
visto no art. 70 § 1º, da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, o 
saneamento da prestação ou o seu encaminhamento;

X - suspender, por iniciativa própria, novos repasses aos inadimplentes, 
quando decorrido o prazo estabelecido no inciso anterior sem a devida 
implementação das medidas saneadoras apontadas pela Administração 
ou pelos órgãos de controle interno ou externo e exigir da entidade par-
ceira a devolução de eventual numerário, com os devidos acréscimos 
legais;

XI - esgotadas as providências dos incisos VIII e IX, comunicar a ocorrência a 
este Tribunal, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, por meio de ofício 
assinado pelo responsável, fazendo referência ao número do processo 
neste Tribunal, acompanhado de cópia da documentação relativa às pro-
vidências adotadas pelo órgão ou pela entidade para a regularização da 
pendência;

XII - expedir, a pedido dos interessados, declarações ou atestados de regulari-
dade referentes às comprovações apresentadas, ressalvado o julgamento 
deste Tribunal, conforme o disposto no inciso XVII, do art. 2º, da Lei 
Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993.

Para fins de fiscalização e acompanhamento das atividades anualmente desen-
volvidas pelas organizações da sociedade civil, serão remetidos a este Tribunal, até 
30 (trinta) de junho do exercício financeiro seguinte à transferência dos recursos, os 
seguintes documentos: 

I - certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pelo órgão conces-
sor e respectivos períodos de atuação;

II - certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização 
da execução do termo de colaboração ou de fomento e respectivos perío-
dos de atuação; 

III - certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da 
OSC, forma de remuneração, períodos de atuação com destaque para o 
dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta 
do termo de colaboração/fomento;
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IV - certidão contendo os nomes e CPFs dos responsáveis pelo controle 
interno do órgão concessor, com indicação dos respectivos períodos de 
atuação, os afastamentos e as substituições;

V - relatório anual de execução do objeto do ajuste, contendo as atividades 
desenvolvidas para o seu cumprimento e o comparativo de metas pro-
postas com os resultados alcançados;  

VI - relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria elaborado 
pela Administração Pública e homologado pela comissão de monitora-
mento e avaliação, demonstrando que  a parceria permanece a melhor 
opção, utilizando como base comparativa os dados informados no docu-
mento previsto na alínea “l”, inciso I do art. 130 das Instruções 02/2016, 
bem como parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas 
elaborado pelo gestor da parceria; 

VII - demonstrativo integral das receitas e despesas, computadas por fontes 
de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto 
do termo de colaboração e/ou de fomento, conforme modelo contido no 
Anexo RP-14 das Instruções desta Corte;

VIII - relação dos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utiliza-
ção de recursos públicos administrados pela OSC para os fins estabeleci-
dos no termo de colaboração ou de fomento, contendo tipo e número do 
ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor e condições 
de pagamento;

IX - conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica 
aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão ou entidade 
da administração pública para movimentação dos recursos do termo de 
colaboração ou de fomento, acompanhada dos respectivos extratos de 
conta corrente e de aplicações financeiras; 

X - publicação do Balanço Patrimonial da OSC, dos exercícios encerrado e 
anterior; 

XI - demais demonstrações contábeis e financeiras da OSC, acompanhadas 
do balancete analítico acumulado do exercício;

XII - certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, 
comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e 
demonstrações contábeis;

XIII - na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos 
recebidos, prova do respectivo registro contábil, patrimonial e imobiliá-
rio da circunscrição, conforme o caso; 

XIV - comprovante da devolução de eventuais recursos não aplicados; 
XV - parecer conclusivo elaborado nos termos das Instruções desta Corte;
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XVI -  declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da 
OSC de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público 
ou de dirigente de órgão ou entidade da administração pública cele-
brante, bem comoseus respectivos cônjuges, companheiros ou parente 
até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;

XVII - declaração atualizada da ocorrência ou não da contratação ou remune-
ração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de ser-
vidor ou empregado público, inclusive que exerça cargo em comissão, 
ou função de confiança de órgão ou entidade da administração pública 
celebrante, bem como seusrespectivos cônjuges, companheirosou 
parentes,até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;

XVIII - informação e comprovação da destinação de eventuais bens remanes-
centes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos recebidos 
à conta do termo de colaboração/fomento, quando do término da vigên-
cia do ajuste;

No caso de adoção de procedimentos simplificados a que alude o art. 63, § 3º da 
Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, a documentação relativa 
à prestação de contas deverá observar o que dispõe o regulamento próprio do ente 
federado, e deverá conter elementos que permitam avaliar o andamento ou con-
cluir que o seu objeto foi executado conforme previsto no plano de trabalho e no 
termo de colaboração ou de fomento, contendo no mínimo as exigências previstas 
nos incisos V, VII e XV deste artigo.

10.5 Convênios

Convênio entre órgãos públicos e Organizações da Sociedade Civil: instru-
mento que disciplina a transferência de recursos financeiros, tendo como partíci-
pes, de um lado, órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta e, 
de outro lado, entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, envolvendo a realização 
de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco 
em regime de mútua cooperação;

Deveram ser autuados neste Tribunal, nas hipóteses previstas no art. 3º da Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, por meio do processo eletrô-
nico (e-TCESP), em até 5 (cinco) dias úteis contados da data da assinatura: 

I -  todos os convênios e seus respectivos anexos celebrados com Organiza-
ções da Sociedade Civil – OSC de valor igual ou superior a R$ 4.472.000,00 
(quatro milhões, quatrocentos e setenta e dois mil reais), corrigidos anu-
almente pela variação da UFESP por meio de comunicado específico a 
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ser divulgado para esse fim, que deverão vir acompanhados dos seguin-
tes documentos:
a) justificativas para firmar o convênio, com indicações do critério de 

escolha da entidade beneficiária e das atividades a serem executadas;
b) lei específica do repasse (se houver), contendo identificação da con-

veniada, valor e sua destinação;
c) demonstrativo dos custos apurados para a estipulação das metas e 

orçamento;
d) plano de trabalho conforme estabelecido no § 1° do art. 116 da Lei 

Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, devidamente aprovado;
e) declaração de que a conveniada não está impedida de celebrar qual-

quer modalidade de parceria com órgãos públicos; 
f ) inscrição da entidade conveniada no Cadastro Nacional das Pessoas 

Jurídicas (CNPJ);
g) estatuto social registrado da conveniada;
h) ata de eleição do quadro dirigente atual da conveniada;
i) declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo 

da conveniada de agentes políticos de Poder, ou membros do Minis-
tério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da administração 
pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, compa-
nheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por 
afinidade;

j) declaração quanto à compatibilização e a adequação das despesas do 
convênio aos dispositivos dos arts. 15, 16 e 17 da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

k) nota(s) de empenho vinculada(s) ao convênio, quando for o caso;
l) protocolo de remessa da notificação da celebração do ajuste à Assem-

bleia Legislativa;
m) Termo de Ciência e de Notificação, relativo à tramitação do processo 

neste Tribunal de Contas, firmado pelas partes, conforme modelo 
contido no Anexo RP-15 das Instruções desta Corte;

n) cadastro do responsável que assinou o convênio, conforme modelo 
contido no Anexo RP-16 das Instruções desta Corte;

o) publicação na imprensa oficial do extrato do convênio.
II -  todos os termos aditivos, modificativos ou complementares e os distratos 

relativos aos ajustes indicados no inciso anterior deverão vir acompa-
nhados de ofício assinado digitalmente pelo responsável, fazendo refe-
rência ao número do processo eletrônico do convênio neste Tribunal, e 
dos seguintes documentos:
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a) justificativas sobre as alterações ocorridas;
b) memória de cálculo contendo quantidades e custos detalhados e cro-

nograma atualizado, quando cabíveis;
c) parecer(es) da consultoria jurídica, quando for o caso;
d) autorização prévia da autoridade competente;
e) publicação na imprensa oficial do extrato do termo; 
f ) nota(s) de empenho vinculada(s) ao convênio, quando for o caso; 
g) Termo de Ciência e de Notificação (Anexo RP-15), caso haja alteração 

das partes que assinaram o ajuste inicial; e,
h) cadastro do responsável que assinou o termo aditivo, modificativo ou 

complementar ou o distrato, caso haja alteração das partes que assi-
naram o ajuste inicial (Anexo RP-16).

Compete ao órgão ou entidade público(a): 

I - estabelecer, formalmente, a data limite para apresentação das comprova-
ções de despesas anuais ou totais;

II - divulgar em sítio oficial do poder público na internet as informações refe-
rentes aos repasses financeiros às conveniadas, inclusive os documentos 
relativos aos ajustes e às prestações de contas, nos termos da Lei Federal 
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;

III - proibir que a entidade conveniada redistribua, entre eventuais outras 
entidades, os recursos a ela repassados; 

IV - autorizar, a seu critério, de forma fundamentada, eventuais solicita-
ções de prorrogação de prazo para aplicação dos recursos e prestação 
de contas, desde que atendidas as exigências do § 2° do art. 25 da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal);

V - fiscalizar a aplicação dos recursos e o desenvolvimento das atividades 
correspondentes, expedir relatórios de execução do convênio, e, quando 
houver, de visita técnica in loco realizada durante a sua vigência; 

VI - exigir a indicação, no corpo dos documentos fiscais originais que com-
provem as despesas – inclusive nota fiscal eletrônica – do número do 
convênio e identificação do órgão/entidade público(a) a que se referem;

VII - receber e examinar as comprovações apresentadas e emitir parecer con-
clusivo, conforme Instruções desta Corte; 

VIII - no caso de irregularidades na comprovação apresentada ou na ausên-
cia da prestação de contas, exigir das entidades conveniadas, no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias úteis, prorrogável por igual período, se neces-
sário, o saneamento da prestação de contas ou seu encaminhamento;
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IX - suspender, por iniciativa própria, novos repasses aos inadimplentes, 
quando decorrido o prazo estabelecido no inciso anterior, sem a devida 
regularização, e exigir das entidades conveniadas a devolução de even-
tual numerário, com os devidos acréscimos legais;

X - esgotadas as providências dos incisos VIII e IX, comunicar a ocorrên-
cia a este Tribunal, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, por meio de 
ofício assinado pelo responsável, fazendo referência ao número do pro-
cesso neste Tribunal, acompanhado de cópia da documentação relativa 
às providências adotadas pelo órgão/entidade para a regularização da 
pendência;

XI - expedir, a pedido dos interessados, declarações ou atestados de regulari-
dade referentes às comprovações apresentadas, ressalvado o julgamento 
deste Tribunal, conforme o disposto no inciso XVII do art. 2º da Lei Com-
plementar nº 709/93. 

Para fins de fiscalização e acompanhamento das atividades anualmente desen-
volvidas pelas entidades conveniadas, serão remetidas a este Tribunal, até 30 (trinta) 
de junho do exercício financeiro seguinte à transferência dos recursos, cópia dos 
seguintes documentos: 

I - certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pelo Órgão Con-
cessor e respectivos períodos de atuação;

II - certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização 
da execução do convênio e respectivos períodos de atuação;

III - certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da 
entidade conveniada, forma de remuneração, períodos de atuação com 
destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos 
recebidos à conta do convênio;

IV - certidão contendo os nomes e CPFs dos responsáveis pelo controle 
interno do órgão concessor, os respectivos períodos de atuação, os afas-
tamentos e as substituições;

V - relatório anual de execução de atividades, contendo especificamente 
relatório sobre a execução do objeto do convênio, bem como compara-
tivo entre as metas propostas e os resultados alcançados, assinado pelo 
representante legal da entidade conveniada;

VI - relatório governamental da análise da execução do convênio demons-
trando que a parceria permanece a melhor opção para a Administra-
ção Pública, utilizando como base comparativa os dados informados no 
documento previsto na alínea “c”, inciso I, do art. 137 das Instruções desta 
Corte;
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VII - demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes 
de recurso, individualizando os gastos pela forma de contratação, na 
conformidade do modelo contido no Anexo RP-17 das Instruções desta 
Corte;

VIII - relação dos contratos e respectivos aditamentos, firmados com a utiliza-
ção de recursos públicos administrados pela entidade conveniada para 
os fins estabelecidos no convênio, contendo tipo e número do ajuste, 
identificação das partes, data, objeto, vigência, valor e condições de 
pagamento;

IX - conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica 
aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão ou entidade 
da administração pública para movimentação dos recursos do convênio, 
acompanhada dos respectivos extratos de conta corrente e de aplicações 
financeiras;

X - publicação do Balanço Patrimonial da entidade conveniada, dos exercí-
cios encerrado e anterior;

XI - demais demonstrações contábeis e financeiras da entidade conveniada, 
acompanhadas do balancete analítico acumulado do exercício; 

XII - certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, 
comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e 
demonstrações contábeis;

XIII - na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos 
recebidos, prova dos respectivos registros contábil, patrimonial e imobi-
liário da circunscrição, conforme o caso; 

XIV - comprovante da devolução de eventuais recursos não aplicados; 
XV - parecer conclusivo elaborado conforme Instruções desta Corte;
XVI -  declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo 

da conveniada de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério 
Público ou de dirigente de órgão ou entidade da administração pública 
celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou 
parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade; 

XVII - declaração atualizada acerca da ocorrência ou não de contratação ou 
remuneração a qualquer título, pela conveniada, com os recursos repas-
sados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça 
cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da 
administração pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, 
companheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral, ou 
por afinidade.
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10.6 Outras disposições

Toda a documentação referente aos repasses e às prestações de contas expli-
citados também se aplica aos ajustes firmados com valor inferior ao de remessa, 
devendo a documentação permanecer no órgão público e/ou entidade à disposição 
deste Tribunal.

Deverão ser comunicados a este Tribunal, no prazo de 3 (três) dias úteis da ocor-
rência, a abertura de processo administrativo por descumprimento do ajuste, infor-
mando as cláusulas descumpridas e eventuais medidas adotadas.

Os responsáveis pela fiscalização da execução dos repasses e/ou o(s) 
responsável(is) pelos controles internos deverão comunicar a este Tribunal, no 
prazo de 3 (três) dias úteis da ocorrência, qualquer irregularidade ou ilegalidade 
praticada na utilização dos recursos ou bens de origem pública, bem como o desfe-
cho do respectivo procedimento administrativo instaurado e demais providências 
adotadas, inclusive quanto à restituição do saldo de recursos e rendimentos de apli-
cação financeira.

No caso de paralisação, rescisão ou encerramento dos ajustes ou, ainda, de des-
qualificação da entidade, o órgão ou entidade público(a) deverá comunicar a este 
Tribunal, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis contados da data da ciência do fato 
ou da decisão administrativa, conforme o caso, as providências adotadas, inclusive 
quanto à restituição dos bens cedidos e do saldo de recursos e rendimentos de apli-
cação financeira.

11. Repasses ao Primeiro Setor

Convênio entre órgãos públicos é o instrumento que disciplina a transferên-
cia de recursos financeiros, tendo como partícipes, de ambos os lados, órgãos ou 
entidades da administração pública, direta ou indireta, envolvendo a realização de 
projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco em 
regime de mútua cooperação;

Para fins de fiscalização e apreciação dos convênios e suas prestações de contas, 
bem como dos auxílios, subvenções ou contribuições concedidos pelos órgãos da 
administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário - incluindo-se 
o Tribunal de Contas e o Ministério Público -, deverá ser encaminhada em mídia 
digital, pelos respectivos órgãos, a este Tribunal, até o dia 31 (trinta e um) de janeiro 
do exercício seguinte ao repasse, a seguinte documentação relativa ao exercício 
anterior:
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I - relação dos convênios com órgãos públicos e aditamentos firmados no 
exercício, nos termos do art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, contendo número do ajuste, data, interessado, 
objeto, prazo, valor e fonte(s) de recurso (federal e estadual);

II - relação, em conformidade com o modelo contido no Anexo RP-01, de 
todos os repasses financeiros efetuados no exercício decorrentes dos 
convênios vigentes firmados com órgãos públicos, bem como os repassa-
dos, sem formalização de ajuste, à conta de auxílios, subvenções e contri-
buições, nos termos dos arts. 12, 16 e 21 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de 
março de 1964, inclusive os destinados ao Parlatino - Parlamento Latino 
Americano, devendo, ainda, ser atendido o disposto no parágrafo único 
deste artigo.

Parágrafo único - Relativamente aos repasses a órgãos públicos, identificados 
conforme o inciso II deste artigo, deverão ser encaminhados, até o dia 30 
(trinta) de junho, os pareceres conclusivos elaborados nos termos do art. 
189 destas Instruções, acompanhados de cópia das relações de gastos pre-
enchida pelos beneficiários, em cumprimento ao inciso V, do art. 105, destas 
Instruções e ao modelo contido no Anexo RP-02.

11.1 Dos Repasses precedidos de ajuste

Serão autuados neste Tribunal, por meio do processo eletrônico (e-TCESP), em 
até 5 (cinco) dias úteis contados da data da assinatura: 

I - Todos os convênios celebrados com órgãos públicos, de valor igual ou 
superior a R$ 4.472.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e dois 
mil reais), corrigidos anualmente pela variação da UFESP por meio de 
comunicado específico a ser divulgado para esse fim, acompanhados dos 
seguintes documentos:
a) justificativa para firmar o convênio, com indicações das atividades a 

serem executadas;
b) norma autorizadora do repasse contendo órgão público beneficiário, 

valor conveniado e sua destinação;
c) plano de trabalho aprovado, estabelecido em conformidade com 

o § 1° do art. 116 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações;

d) declaração quanto à compatibilização e a adequação das despesas do 
convênio aos dispositivos dos arts. 15, 16 e 17 da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

e) nota(s) de empenho vinculada(s) ao convênio, quando for o caso;

46468011 miolo.indd   60 17/10/2016   11:43:25



tribunal de contas do estado de são paulo 61

f ) protocolo de remessa da notificação da celebração do convênio à 
Assembleia Legislativa;

g) Termo de Ciência e de Notificação, relativo à tramitação do processo 
neste Tribunal de Contas, firmado pela convenente e pelo conve-
niado, conforme modelo contido no Anexo RP-03;

h) cadastro do responsável que assinou o convênio, conforme modelo 
contido no Anexo RP-04; e,

i) publicação na imprensa oficial do extrato do convênio;
II - todos os termos aditivos, modificativos ou complementares e os distra-

tos, relativos aos ajustes indicados no inciso anterior, que deverão vir 
acompanhados de ofício e dos seguintes documentos:
a) justificativas sobre as alterações ocorridas;
b) memória de cálculo contendo quantidades e custos detalhados e cro-

nograma atualizado, quando cabíveis;
c) parecer(es) técnico(s) e/ou jurídico(s), se couber;
d) autorização prévia da autoridade competente;
e) publicação do termo; 
f ) nota(s) de empenho vinculada(s) ao termo, quando for o caso;
g) Termo de Ciência e de Notificação (Anexo RP-03), caso haja alteração 

das partes que assinaram o ajuste inicial; e,
h) cadastro do responsável que assinou o termo aditivo, modificativo 

ou complementar, ou o distrato, conforme modelo contido no Anexo 
RP-04.

Compete ao órgão público convenente:
I - estabelecer, formalmente, a data limite para apresentação das comprova-

ções de despesas anuais ou totais; 
II - estabelecer as hipóteses em que os recursos repassados aos conveniados 

possam ser redistribuídos a entidades sem fins lucrativos, com exigência 
de destinação para a mesma finalidade prevista no ato concessório, nos 
termos do disposto no § 2º do art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 04 
de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

III - autorizar, a seu critério, de forma fundamentada, eventuais solicita-
ções de prorrogação de prazo, para aplicação dos recursos e prestação 
de contas, sem prejuízo do disposto no inciso I deste artigo e desde que 
atendidas também as exigências do § 2° do art. 25 da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

IV - fiscalizar a aplicação dos recursos e o desenvolvimento das atividades 
correspondentes;
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V - exigir a indicação, no corpo dos documentos fiscais originais que com-
provem as despesas – inclusive nota fiscal eletrônica – do número do 
convênio e identificação do órgão público convenente a que se referem;

VI - receber e examinar as comprovações apresentadas e emitir parecer con-
clusivo, nos termos do art. 189 destas Instruções; 

VII - no caso de irregularidades na comprovação apresentada ou na ausência 
da prestação de contas, exigir dos conveniados, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, prorrogável por igual período, se necessário, o saneamento 
da prestação de contas ou seu encaminhamento; 

VIII - suspender, por iniciativa própria, novos repasses aos inadimplentes, 
quando decorrido o prazo estabelecido no inciso anterior sem a devida 
regularização, exigindo dos conveniados a devolução de eventual nume-
rário, com os devidos acréscimos legais;

IX - esgotadas as providências dos incisos VII e VIII, comunicar a ocorrên-
cia a este Tribunal, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, por meio de 
ofício assinado pelo responsável, fazendo referência ao número do pro-
cesso neste Tribunal, acompanhado de cópia da documentação relativa 
às providências adotadas pelo órgão concessor para a regularização da 
pendência;

X - expedir, a pedido dos interessados, declarações ou atestados de regulari-
dade referentes às comprovações apresentadas, ressalvado o julgamento 
deste Tribunal, conforme o disposto no inciso XIX do art. 2º da Lei Com-
plementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993;

Para fins de fiscalização e acompanhamento das atividades anualmente desen-
volvidas pelos conveniados, deverá ser remetidos a este Tribunal, até 30 (trinta) de 
junho do exercício financeiro seguinte à transferência dos recursos, os seguintes 
documentos:

I - certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pelo órgão conces-
sor e os respectivos períodos de atuação;

II - certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização 
da execução do(s) convênio(s) e respectivos períodos de atuação;

III - certidão contendo os nomes e CPFs da(s) autoridade(s) responsável(eis) 
pelo órgão conveniado e os respectivos períodos de atuação;

IV - relatório anual do conveniado das atividades desenvolvidas com recur-
sos próprios e as verbas públicas repassadas, computadas por fontes de 
recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, contendo comparativo 
entre as metas propostas e os resultados alcançados;
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V - relação de gastos computados por fontes de recurso, individualizando os 
gastos pela forma de contratação, na conformidade do modelo contido 
no Anexo RP-02; 

VI - na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos 
recebidos, prova do respectivo registro contábil, patrimonial e imobiliá-
rio da circunscrição, conforme o caso;

VII - comprovante da devolução de eventuais recursos não aplicados;
VIII - demonstrativos contábeis e financeiros do conveniado, com indicação 

dos valores repassados pelo órgão convenente e correspondentes des-
pesas realizadas, acompanhados de conciliação bancária do mês de 
dezembro da conta corrente específica aberta em instituição financeira 
oficial indicada pelo órgão público convenente para movimentação 
destes recursos;

IX - certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, 
comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e 
demonstrações contábeis;

X - parecer conclusivo elaborado nos termos do art. 189 das Instruções nº 
02/16.

Parágrafo Único. O disposto nesta Seção no tocante à documentação referente 
ao ajuste e à prestação de contas também se aplica aos convênios de valor 
inferior ao de remessa, devendo permanecer na origem, à disposição deste 
Tribunal; 

11.2 Repasses não precedidos de ajuste

Os repasses de recursos a órgãos públicos caracterizados como auxílios, sub-
venções e contribuições somente poderão ser concedidos pelos órgãos de que trata 
o art. 102 se comprovado o atendimento às exigências contidas na Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964 e no art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), sendo que as transferências, ocor-
ridas sem formalização de ajuste, devem ser autuadas na origem, em processo 
próprio, contendo:

I - norma autorizadora do repasse, discriminando órgão beneficiário, valor 
concedido e sua destinação; 

II - programa de trabalho aprovado ou exposição das unidades de serviço 
objeto dos repasses concedidos;

III - declaração quanto à compatibilização e a adequação das transferências 
aos dispositivos dos arts. 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 04 
de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
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IV - nota(s) de empenho, quando for o caso;
V - Termo de Ciência e de Notificação, relativo à tramitação do processo 

neste Tribunal de Contas, firmado pelos órgãos públicos, concessor e 
beneficiário, conforme modelo contido no Anexo RP-03; e,

VI - cadastro do responsável que autorizou a transferência dos recursos, caso 
haja alteração das partes (Anexo RP-04). 

Compete ao órgão público concessor: 
I - estabelecer, formalmente, a data limite para apresentação das comprova-

ções de despesas anuais; 
II - estabelecer as hipóteses em que os recursos repassados aos beneficiários 

possam ser redistribuídos às entidades sem fins lucrativos, com exigên-
cia de destinação para a mesma finalidade prevista no ato concessório, 
nos termos do disposto no § 2º do art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 
04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

III - autorizar, a seu critério, de forma fundamentada, eventuais solicita-
ções de prorrogação de prazo, para aplicação dos recursos e prestação 
de contas, sem prejuízo do disposto no inciso I deste artigo e desde que 
atendidas, também, as exigências do § 2° do art. 25 da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

IV - fiscalizar a aplicação dos recursos e o desenvolvimento das atividades 
correspondentes;

V - exigir a indicação, no corpo dos documentos fiscais originais que com-
provem as despesas – inclusive nota fiscal eletrônica – do número da 
norma autorizadora do repasse e identificação do órgão público conces-
sor a que se referem;

VI - receber e examinar as comprovações apresentadas e emitir parecer con-
clusivo, nos termos do art. 189 da Instruções nº 02/16, observando o 
determinado no parágrafo único do art. 102 das Instruções;

VII - no caso de irregularidades na comprovação apresentada ou na ausência 
da prestação de contas, exigir dos beneficiários, no prazo máximo de 20 
(vinte) dias úteis, prorrogáveis por igual período, se necessário, o sanea-
mento da prestação de contas ou seu encaminhamento; 

VIII - suspender, por iniciativa própria, novos repasses aos inadimplentes, 
quando decorrido o prazo estabelecido no inciso anterior sem a devida 
regularização, exigindo dos beneficiários, quando for o caso, a devolução 
de eventual numerário, com os devidos acréscimos legais;

IX - esgotadas as providências dos incisos VII e VIII, comunicar a ocorrên-
cia a este Tribunal, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, por meio 
de ofício assinado pelo responsável, fazendo referência ao número do 
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processo neste Tribunal, acompanhado de cópia da documentação rela-
tiva às providências adotadas pelo órgão concessor para a regularização 
da pendência;

X - expedir, a pedido dos interessados, declarações ou atestados de regulari-
dade referentes às comprovações apresentadas, ressalvado o julgamento 
deste Tribunal, conforme o disposto no inciso XIX do art. 2º da Lei Com-
plementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993. 

No tocante às comprovações da aplicação dos recursos financeiros repassados, 
os entes concessores deverão exigir dos órgãos públicos beneficiários os seguintes 
procedimentos: 

I - elaborar a relação de gastos computados por fontes de recurso, indivi-
dualizando os gastos pela forma de contratação, na conformidade do 
modelo contido no Anexo RP-02; 

II - juntar, ainda, nas comprovações, os seguintes documentos:
a) relatório anual das atividades desenvolvidas pelo beneficiário, 

identificando as custeadas com recursos próprios e com recursos 
transferidos;

b) na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recur-
sos recebidos, prova do respectivo registro contábil, patrimonial e 
imobiliário da circunscrição, conforme o caso; 

c) relação dos beneficiados e critérios estabelecidos para concessão de 
bolsas de estudo, quando for o caso; 

d) comprovante da devolução de eventuais recursos não aplicados; 
e) cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros do beneficiário, 

com indicação dos valores repassados pelo órgão concessor e respec-
tiva conciliação bancária, referente ao exercício em que o numerário 
foi recebido, de modo a atestar que os recursos públicos foram movi-
mentados em conta específica aberta em instituição financeira oficial 
indicada pelo órgão público concessor; e, 

f ) certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - 
CRC, comprovando a habilitação profissional do responsável pelas 
demonstrações contábeis.

11.3 Outras disposições

Toda a documentação referente aos repasses e às prestações de contas expli-
citados também se aplica aos ajustes firmados com valor inferior ao de remessa, 
devendo a documentação permanecer no órgão público e/ou entidade à disposição 
deste Tribunal.
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Deverão ser comunicados a este Tribunal, no prazo de 3 (três) dias úteis da ocor-
rência, a abertura de processo administrativo por descumprimento do ajuste, infor-
mando as cláusulas descumpridas e eventuais medidas adotadas.

Os responsáveis pela fiscalização da execução dos repasses e/ou o(s) 
responsável(is) pelos controles internos deverão comunicar a este Tribunal, no 
prazo de 3 (três) dias úteis da ocorrência, qualquer irregularidade ou ilegalidade 
praticada pela utilização dos recursos ou bens de origem pública, bem como o des-
fecho do respectivo procedimento administrativo instaurado e demais providên-
cias adotadas, inclusive quanto à restituição do saldo de recursos e rendimentos de 
aplicação financeira.

No caso de paralisação, rescisão ou encerramento dos ajustes ou, ainda, de 
desqualificação da entidade, o órgão ou entidade público(a) deverá comunicar a 
este Tribunal, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis da data da ciência do fato ou 
da decisão administrativa, conforme o caso, as providências adotadas, inclusive 
quanto à restituição dos bens cedidos e do saldo de recursos e rendimentos de apli-
cação financeira.

No caso de encerramento do ajuste por decurso do prazo de vigência, o órgão 
público deverá enviar a este Tribunal, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis con-
tados do término do prazo estipulado para a entidade prestar contas do último 
ano-exercício, a comprovação do encerramento de todas as contas da devida 
destinação dos saldos de recursos repassados, captados ou gerados em função 
da execução do ajuste, para aquele órgão ou para as contas do novo ajuste (se 
couber) parceria.

Os documentos previstos nos incisos acima serão remetidos em mídia digital, 
acompanhados de ofício assinado digitalmente pelo responsável, fazendo referên-
cia ao número do processo eletrônico do termo neste Tribunal. 

As prestações de contas decorrentes de ajustes que tramitam em meio físico  
deverão ser protocolados neste Tribunal também em meio físico. 

Os documentos originais de receitas e despesas referentes à comprovação 
da aplicação dos recursos próprios e/ou de origem pública vinculados ao ajuste, 
depois de contabilizados, ficarão arquivados na entidade, à disposição deste Tribu-
nal, por 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da matéria.

No Sistema Apenados os órgãos deverão comunicar as sanções administrati-
vas que tenham sido aplicadas a pessoas físicas e jurídicas, bem como eventuais 
reabilitações.
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12. Ordem Cronológica de Pagamentos

12.1 Previsão legal

• Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações: artigo 5º.
• Instruções Consolidadas TCESP nº 02/2016: artigos 94 a 97.

12.2 Prazo de encaminhamento

Até o dia 30 (trinta) do mês subsequente ao do encerramento do semestre ante-
rior, relação de pagamentos efetuados no semestre anterior.

12.3 Documentos a serem enviados ao TCESP

As unidades gestoras encaminharão relação das exigibilidades de pagamentos 
referentes às obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realizações 
de obras e prestação de serviços, obedecida a estrita ordem cronológica das datas 
de suas exigibilidades, fazendo-se uma relação para cada fonte diferenciada de 
recursos:

I - serão relacionadas todas as exigibilidades, independentemente de terem 
sido pagas ou não, ainda que parceladas, decorrentes de contratações 
cujo valor total seja igual ou superior ao estipulado para a modalidade 
tomada de preços - compras e serviços;

II - a referida relação deverá estar acompanhada de cópia das publicações 
das justificativas de alterações que tenham sido feitas na ordem cronoló-
gica dos pagamentos.

Entende-se como vinculados os recursos provenientes de contratos de emprés-
timos, convênios, emissão de títulos ou de outra forma de obtenção de recursos que 
exija vinculação.

Entende-se por não vinculados todos os demais recursos, oriundos da receita 
própria, transferências, ou outro meio, desde que não vinculada especificamente 
sua aplicação.

As informações requeridas deverão ser prestadas por meio do preenchimento 
da planilha eletrônica específica oferecida por este Tribunal, devendo, por ocasião 
da remessa, vir acompanhada de ofício assinado pelo responsável, atestando a 
veracidade do conteúdo da mídia digital encaminhada.

Não havendo exigibilidades, deverá ser encaminhada declaração nesse 
sentido.
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13. Admissão de Pessoal

13.1 Previsão legal

• Constituição Estadual: artigo 33, inciso III.
• Lei Complementar nº 709/93: artigo 2º, inciso V.
• Instruções Consolidadas TCESP nº 02 de 2016 artigos: 52 a 55.

13.2 Prazo de encaminhamento

Até 31 de janeiro do ano subsequente às admissões.

13.3 Documentação a ser enviada ao TCESP

Relação das admissões, por concurso público, ocorridas no exercício anterior, 
por meio do preenchimento das planilhas eletrônicas específicas, oferecidas por 
este Tribunal; ou declaração negativa enviada pelo sistema, no caso de inexistência;

Relação das contratações por tempo determinado, ocorridas no exercício ante-
rior, ou declaração negativa, utilizando-se os mesmos recursos indicados no inciso 
anterior;

Remessa, em até 5 (cinco) dias úteis da data da publicação, dos editais de con-
curso público, por meio eletrônico, em Módulo específico dentro do Portal de Sis-
temas do TCE;

Preenchimento, de forma eletrônica, dos dados relativos aos Módulos de Atos de 
Pessoal, de acordo com Comunicados e Calendário disponibilizados pelo Sistema 
AUDESP – Fase III.

13.4 Disponibilização durante a fiscalização “in loco”

Os processos relativos aos atos aqui tratados serão autuados física ou eletronica-
mente nos órgãos e entidades, contendo os seguintes documentos:

I -  se precedidos de concurso público:
a) quadro de pessoal atualizado à data da primeira publicação do edital;
b) autorização para abertura do procedimento, devidamente assinada 

pelo responsável;
c) edital de abertura e suas eventuais alterações, com sua(s) respectiva(s) 

publicação(ões);
d) publicação da lista de classificação de todas as fases do concurso 

público e da lista de classificação final dos candidatos habilitados;
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e) publicação do termo de homologação;
f) publicação da prorrogação do prazo de validade do concurso público, 

se for o caso;
g) comprovantes de convocação dos candidatos classificados e eventu-

ais comprovantes de desistência;
h) ato de admissão contendo os seguintes dados, devidamente compro-

vados por documentos: nome do candidato; documento de identi-
dade (RG) e CPF – Cadastro de Pessoa Física; número do PIS/PASEP; 
classificação no certame; início do exercício; número do concurso; 
cargo ou emprego público correspondente e o motivo da existência 
do cargo vago;

i) declaração negativa de acúmulo de cargo ou emprego público (cuja 
consistência deverá ser verificada nos sistemas de dados de pessoal 
deste Tribunal); prova de exoneração ou da rescisão de cargo ou 
emprego, se for o caso ou, no caso de acúmulo legal, declaração 
emitida pelo órgão em que o servidor encontra-se vinculado, men-
cionando a necessária compatibilidade de horários públicos exercida 
anteriormente;

j) prorrogação de prazo para posse ou exercício, se for o caso;
k) decisão judicial, se for o caso, acompanhada da respectiva certidão 

de trânsito em julgado;
l) Termo de Ciência e de Notificação, relativo à tramitação do processo 

perante o Tribunal de Contas do Estado, firmado pela autoridade 
incumbida do ato e pelo interessado, conforme Anexo – AP-01;

II -  se decorrente de contratação por tempo determinado:
a) cópia da legislação autorizadora da contratação por prazo 

determinado;
b) justificativa quanto à necessidade da contratação temporária de 

excepcional interesse público;
c) requisitos básicos para seleção (edital do processo seletivo, publica-

ções do edital, homologação, convocação/desistências);
d) publicação da lista de classificação final;
e) contrato de trabalho indicando nome do contratado, documento de 

identidade (RG), CPF – Cadastro de Pessoa Física, número do PIS/
PASEP, função, classificação na seleção e vigência do contrato;

f) rescisão contratual; 
g) Termo de Ciência e de Notificação, relativo à tramitação do processo 

perante o Tribunal de Contas do Estado, firmado pela autoridade 
incumbida do ato e pelo interessado, conforme Anexo AP-01.
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Os processos físicos deverão conter originais ou cópias autenticadas dos docu-

mentos acima elencados. No caso de processos eletrônicos, os documentos deverão 

estar, preferencialmente, no formato “PDF” pesquisável, sem qualquer tipo de 

restrição de arquivo PDF, e assinados digitalmente por meio de certificado digital 

emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP – Brasil, 

pelo próprio órgão (e-CNPJ) ou por representante legal (e-CPF), observando-se, 

no que couber, a forma definida em comunicado específico do Tribunal de Contas 

para apresentação da documentação. 

Excetuam-se do registro previsto as admissões para cargos de provimento em 

comissão e funções de confiança, bem como aquelas destinadas às admissões de 

professores substitutos pela Secretaria Estadual da Educação, que serão conhecidas 

e examinadas in loco pela fiscalização.

13.5 Trâmite processual

Após análise e instrução do processo de admissão, por concurso público, pro-

cesso seletivo ou por tempo determinado, pela Fiscalização, este será encaminhado 

ao Conselheiro Julgador Singular para fins de apreciação e registro dos atos de 

admissão.

Se considerados legais para fins de registro, a decisão (sentença) será publicada 

e os atos de admissão serão registrados.

Constatadas falhas ou ilegalidades o Conselheiro determinará que o órgão seja 

notificado para que alegue o que for de seu interesse.

Apresentada ou não a defesa pela parte, a critério do Conselheiro, os autos 

poderão ser encaminhados aos órgãos técnicos da Casa para manifestação.

Sendo o entendimento desfavorável ao registro, o Conselheiro Julgador proferirá 

sentença, determinando aos Responsáveis adoção de providências necessárias ao 

exato cumprimento da lei.

Da decisão caberá Recurso Ordinário, endereçado ao Presidentedo TCESP, no 

prazo de 15 dias, contados da publicação da decisão.

A competência para apreciação do recurso será da Câmara doTCESP.

Caberá, ainda, Ação de Rescisão de Julgado, no prazo de 5 (cinco) anos, conta-

dos da publicação da decisão final, se presentes os fundamentos da ação.

13.6 Admissão de pessoal e a Lei de Responsabilidade Fiscal

A LRF, enquanto norma geral de direito financeiro, impôs limites de pessoal que 

alcançam todos os órgãos e entidades do Poder Executivo.
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14. Aposentadoria e Reforma

14.1 Previsão legal

• Constituição Federal: artigo 71, inciso III.

• Constituição Estadual: artigo 33, inciso III.

• Lei Complementar Estadual nº 709/93: artigo 2o, inciso VI.

• Instruções nº 02/2016 do TCESP, Artigos 56 a 61.

14.2 Prazo de encaminhamento

Até o dia 31 de janeiro do ano subsequente à concessão da aposentadoria ou 

reforma.

14.3 Documentos a serem enviados ao TCESP

i - a remessa, até o dia 31 (trinta e um) de janeiro, da relação dos atos conces-

sórios de aposentadoria que onerem diretamente o tesouro estadual, bem 

como eventuais apostilas retificatórias, emitidos no exercício anterior, por 

meio do preenchimento das planilhas eletrônicas específicas oferecidas 

por este Tribunal, ou declaração negativa, enviada pelo sistema.

§ 1º  Na área estadual, a responsabilidade pela remessa das informações 

é do Poder ou órgão concessor do benefício, de tal forma que:

i - compete à SPPREV-São Paulo Previdência informar os atos de aposen-

tadorias, bem como suas respectivas apostilas retificatórias, nos casos 

em que o ato concessório ou retificatório tenha sido lavrado por aludida 

autarquia;

ii - compete ao Poder Judiciário, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas 

do Estado, Ministério Público, Defensoria Pública e Universidades Estadu-

ais informar os atos de aposentadoria de seus membros e servidores, bem 

como as correspondentes apostilas retificatórias, concedidos nos termos 

do § 2º do art. 3º da Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007.

Os processos relativos aos atos aqui tratados serão autuados física ou eletronica-

mente nos órgãos, contendo os seguintes documentos:

i - ato concessório;

ii - requerimento do interessado, em se tratando de aposentadoria 

voluntária;

iii - laudo médico, quando se tratar de aposentadoria por invalidez;
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iV - apostilas retificatórias do ato de aposentadoria, se for o caso, bem como 
os documentos que embasaram as alterações;

V - nos casos de aposentadoria voluntária ou compulsória, documento que  
comprove a idade, tais como cédula de identidade (RG), carteira profis-
sional, certidão de nascimento ou certidão de casamento;

Vi - comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 
Vii - cadastro de Pessoa Física (CPF);
Viii - decisão judicial, se for o caso, acompanhada da respectiva certidão de 

trânsito em julgado;
iX - certidão(ões) de contagem e liquidação de tempo de serviço ou de contri-

buição, oriunda(s) de outros órgãos previdenciários, inclusive do Regime 
Geral de Previdência Social (INSS), para fins de aposentadoria;

X - certidão de Liquidação de Tempo de Contribuição ou similar, emitida 
pelo órgão a que o servidor estava vinculado, consolidando a contagem 
de tempo para fins de aposentadoria até a data do requerimento do inte-
ressado - no caso da aposentadoria voluntária, data do laudo médico que 
declarou o servidor incapacitado para o trabalho, no caso de aposenta-
doria por invalidez ou data em que o servidor completar a idade legal, no 
caso da aposentadoria compulsória;

Xi - ato de nomeação ou admissão do servidor no serviço público;
Xii - ato concessório da sexta parte, se for o caso;
Xiii - ato concessório do último adicional por tempo de serviço, se for o caso;
XiV - apostila do último enquadramento ocorrido antes da aposentadoria;
XV - documentação relativa à concessão de outras vantagens pecuniárias 

incluídas nos proventos (atos e legislação autorizativa), se for o caso;
XVi - demonstrativo de cálculo do valor da aposentadoria de acordo com o 

enquadramento legal;
XVii - confirmação dos proventos, emitida pelo setor competente do órgão 

concessor;
XViii - manifestação(ões) jurídica(s); 
XiX - publicação do ato; 
XX - Termo de Ciência e de Notificação, relativo à tramitação do processo 

perante o Tribunal de Contas do Estado, firmado pela autoridade respon-
sável pelo ato de concessão e pelo interessado, conforme Anexo AP-01.

14.4  Disponibilização e composição dos processos para 
Fiscalização in loco

Os processos físicos deverão conter originais ou cópias autenticadas dos docu-
mentos acima elencados. No caso de processos eletrônicos, os documentos deverão 
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estar, preferencialmente, no formato “PDF” pesquisável, sem qualquer tipo de 
restrição de arquivo PDF e assinados digitalmente por meio de certificado digital 
emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP – Brasil, 
pelo próprio órgão (e-CNPJ) ou por representante legal (e-CPF), observando-se, 
no que couber, a forma definida em comunicado específico do Tribunal de Contas 
para apresentação da documentação. 

São passíveis de registro perante este Tribunal de Contas as apostilas retifica-
tórias que alterem o fundamento legal do ato concessório, compreendendo-se a 
modificação da regra constitucional de enquadramento da aposentadoria, bem 
como alterações das parcelas pecuniárias integrantes dos proventos, previstas em 
legislação própria, tais como reenquadramento, concessão de adicionais, sexta-
-parte e outros, de caráter individual, posteriores à data da concessão. 

As vantagens posteriores decorrentes de decisão judicial deverão ser formali-
zadas por meio de apostila retificatória e comprovadas pela juntada de cópia da 
sentença, acompanhada de certidão do respectivo trânsito em julgado.

Os beneficiários que tiverem os correspondentes atos objeto de apostilas retifi-
catórias que venham a anular ou revogar benefícios serão devidamente notificados 
por esta E. Corte durante a instrução do correspondente processo, não havendo 
necessidade da prévia assinatura dos Termos de Ciência e de Notificação.

Quaisquer atos, por requerimento do interessado ou ex officio, que provoquem 
a cessação do benefício, tais como renúncia, cancelamento, cassação, revogação, 
anulação ou outros, deverão ser comunicados por meio de ofício a este Tribunal, 
logo após a sua publicação, para fins de averbação à margem dos registros.

Os processos aqui tratados deverão permanecer à disposição deste Tribunal.
O Tribunal de Contas, após o trânsito em julgado da sentença que determinou o 

registro do ato de aposentadoria, expedirá certidão, mediante solicitação do órgão 
interessado, por meio eletrônico, para fins de compensação financeira.

15. Controle Interno

15.1 Previsão legal

• Constituição Federal: artigo 37.
• Constituição Estadual: artigo 35.
• Instruções Consolidadas TCESP nº 02/2016: artigos 49a51.
O(s) responsável(eis) pelos controles internos a mando dos artigos 31, 70 e 74 

da Constituição Federal, bem assim do art. 35 da Constituição Estadual, do artigo 
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54, parágrafo único, e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal e também 
do artigo 38, parágrafo único, da Lei Orgânica desta Corte, manterão arquivados na 
origem todos os relatórios e pareceres exarados no cumprimento das funções cons-
titucionais e legais atribuídas ao controle interno, quais sejam:

I - avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orça-
mentários, bem como a eficiência de seus resultados;

II - comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;
III - comprovar a legalidade dos repasses a entidades do terceiro setor, ava-

liando a eficácia e a eficiência dos resultados alcançados;
IV - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como 

dos direitos e haveres do Município;
V - apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional;
VI - em conjunto com autoridades da Administração Financeira do Municí-

pio, assinar o Relatório de Gestão Fiscal;
VII - atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, 

recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados.
Os responsáveis pelos Órgãos sistematizarão as atividades de controle interno, 

as quais incluirão, dentre outras, a obrigatoriedade de prestação de informações e 
esclarecimentos dos setores da Administração mediante o preenchimento de rela-
tórios padronizados para subsidiar o relatório periódico do controle interno.

§ 1º Deverão ser mantidos à disposição da fiscalização os planejamentos dos 
roteiros de acompanhamento do controle interno, porventura existen-
tes e aprovados pelo responsável, consubstanciados em planos anuais ou 
plurianuais.

§ 2º A adequada instituição do correspondente órgão de controle interno é 
medida que será verificada por ocasião da fiscalização levada a efeito pelo 
Tribunal de Contas, com repercussão no exame das contas anuais.

Ocorrendo qualquer ofensa aos princípios consagrados no artigo 37 da Cons-
tituição Federal, deverá o fato ser comunicado a este Tribunal, impreterivelmente, 
até 03 (três) dias úteis da conclusão do relatório ou parecer respectivo.

16. Considerações Finais

Para todo e qualquer encaminhamento que se faça com base nas Instruções 
deste Tribunal, deverão os órgãos indicar a matéria e dispositivo a que se refere a 
documentação remetida.
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As tomadas de contas serão examinadas, objetivando, além da verificação docu-
mental, a apuração da regularidade, do interesse público e o acompanhamento das 
fases da despesa.

Nas inspeções e diligências nenhum processo, documento ou informação 
poderá ser sonegado a este Tribunal, por ato próprio ou omissão, sob pena de res-
ponsabilização da autoridade ou do servidor que assim proceder.

Se verificada qualquer ilegalidade ou irregularidade nas Contas apresentadas 
o Tribunal poderá determinar, com fundamentono artigo 33 da Constituição Esta-
dual e no artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 709/93, as providências que 
julgar necessárias para o exato cumprimento da lei.

Ao Tribunal de Contas fica reservada a prerrogativa de, a seu critério e quando 
assim entender, realizar verificações in loco nos órgãos sujeitos à fiscalização, bem 
como, para efeito de complementação do exame e para seu convencimento, solici-
tar quaisquer outros elementos, informações ou cópias de documentos, inclusive 
informações específicas que esclareçam fatos isolados.

A inobservância dos prazos e demais condições estabelecidas nas Instruções do 
Tribunal e, bem assim, a infração a qualquer dispositivo legal da atividade orça-
mentária, financeira, contábil,operacional e patrimonial importarão na aplicação 
de penalidades aos responsáveis, inclusive nos casos de recusa ou sonegação de 
qualquer informação, documento, processo ou livro de escrituração, na forma pre-
vista na Lei Complementar Estadual nº 709/93.

Os responsáveis pelos órgãos e entidades, quando comunicados por meio do 
Diário Oficial do Estado, deverão retirar cópias dos relatórios de fiscalização no 
Tribunal de Contas, nas dependências e prazos especificados na publicação, para, 
havendo interesse, apresentar as alegações que se fizerem oportunas, independen-
temente de constarem ou não falhas.
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