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Ofício AudTCE/SP n" 32/20t8

São de abril de 2018

Ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro RENATO MARTINS COSTA

Presidente clo'Iribunal de Contas do Estado de São Paulo

Excelentíssimo Presidente:

TCESP -SEDE
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A ASSocIAçÃo oos AUDIToRES DE coNTRoLE ExTERNo Do TRTBUNAL
DB coNTAS Do ESTADO DE SÃo PAULO - AUDTCE/Sn, entidade afittada à

ÂSSOCIAÇAO NACION,A.L DOS ÂUDITORES DE CONTROLE EXTE,RNO DOS
'|RIISUNAIS DE CONTÅS DO BRÂSIL - ANTC, que representa, no âmbito do Estaclo de São

Paulo, exclusivamente os "Agentes da Fiscalizacão" do Tribunal de Contas do Estado de São paulo

(f CE-SP), inscrita no CNPJ sob o n. 28.062.655/0001-03, com sede na Avenida paulisra, número
1'71', 70" andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01371,-90+, vem, por seu representar:te legal,

ÄNDRÉ ÂPARECIDO DE F,{,RIA, CPF 147,928.548-06, Agente da Fiscalização, vem à presença de

Vossa Excelência âpresentar o Requerimento em anexo.

Certo de poder contar com a disposiçào de Vossa Excelência em disponibilizar as informaçòes
requeridas, renovo protestos de elevada estima e profunda consideração.

termos

da SP

AUdTEE/SF'Avenida Paulista, l7r - l0s andar, EEp:0l3ll-g04. Bairro
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Excpl-pNlÍsstrvto sENHoR pRESIDENTE Do TRIBUNAL DE coNTAS Do
ESTADO ON SIO PAULO - CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA

REQUERIMENTO

A ASSocIAçÃo oos AUDIToRES DE coNTRoLE ExrERNo Do TRTBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - AUDTCE/SP, enridade afittada à

assocu,çÂo NAcToNAL Dos AuDrroRES DE coNTRoLE EXTERNo Dos
TRIBUN,A.iS DE CONTr{.S DO BRTSIL - ANTC, que representa, no âmbito do Estado de São

Paulo' exclusivamente os "Agentes da Fiscalização" do Tribunal de Contas do Estado de São paulo

(TCE-SP), inscrita no CNPJ sob o n. 25.062.655/0001-03, com sede na Avenida paulista, número

1'7I, 70 andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01377-904, vem, por seu representante legal,

¿NonÉ APARECIDO DE F.A.RIA, cPF 147.928.548-06, respeirosamente requerer a v. Exa. o que

segue' com fundamento no arngo 46, inciso I, do Estatuto da Associação e na Lei de ,A.cesso à

Informação (I-ei n" 12.527, de 18 de novembro de 2011).

Considerando que a Lei de Acesso à Informação propugnâ como princípios a publicidade

como pteceito geral, a divulgação de informações de interesse público independentemente de

solicitações, o fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração púbLica e o

desenvolvimento do controle social;

Considerando que cabe aos órgãos públicos uma ,

propiciando amolo acesso a ela e sua divulgação;

Considerando que a Lei determina ainda que o Estado deve garantir o acesso à informação

mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e de llnguagem de fácil

AudTEE/SP'Avenida Paulista,lTl - ltls andar, EEP: tllSll-904, Bairr¡ Bela Uista, São Paulo - SP

El{FJ: 28.082.855/0001-03 Site: www.audtcesp.orq

E-mail: audtcespEqmail.com
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compreensão; sendo que qualquet interessado pode apresentar pedido de acesso à infotmação,
identificando-se e especificando a informaçã,o requedda, sendo vedadas à Administração exigências de

e exigências relatjvas aos motivos determinantes ila
solicitaçào de informações de interesse público;

Considetando que o art' 32 da Lei de A.cesso à Informação descreve como condutas ilícitas

I-recusar-seafornecerinformaçãorequeridanos

termos desta Lei, tetatdar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de

forma incorreta, incompleta ou imprecisa; III - agir com dolo ou mâ-fê. na análise das solicitações de

acesso à informação; podendo o agente público responder por improbidade adminislativa ($ 2.);

Considerando que os prazos de atendimento das solicitações de informações são os previstcls

pela norma federal, conforme Resolução n3 04/2012 do TCE Sp;

Fundamentado no an. 1'7 da Lei de Acesso à Informação requer cópia do termo que versa

sobre as contribuições institucionais desse Tribunal de Contas do Estado à ATRICON, conforme
informado pelo SIC desse Tribunal.

São Paulo, 27 de abúl de 2018.

Nesses termos
Deferimento.

AudTEE/SF - Avenida Paulista, Ul - l0s andar, EEP: 0l3ll-g[4, Bairr¡ Bela Vista, São paulo - SF
El{PJ: 28.082.858Æml-08 Sire: wwwaudtcesp.onq

E-mail: audtcesp@smail.com
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REFERÊNCIA:

TNTERESSADO

ASSUNTO:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAç^AO

TC - 453/026l18lsrc 277l2Ùtgl
Associaçäo dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de

Contas do Estado de Såo Paulo

Pedido de informação

Os membros do Tribunal de Contas do Estado n o gozatn de qualquer

vantagem ou privilégio por conta da condição de sócio da ATRICON, tratando-se,
portanto, de contribuição institucional para manutenção da aludida Associaçáo à conta

de dotação orçamentária apropriada, posto inexistir Órgáo Nacional de Coordenaçåo do

Controle Externo à semelhar¡ça do Canselho Nacional de Justiça ou Conselho Nacional

do Ministério Público.

Assim, diante do , encaminhe-se o presente expediente ao SIC

para prestar as informações

DGA, 2018

MALEK


