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Ofício AudTCE/SP n" 33/2018

São Paulo, 27 de abri de 2018

Ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro RENATO MARTINS COSTA

Ptesidente do T'ribunal de Contas do Estado de São Paulo

Excelentíssimo Presidente:

TCESP -SEDE
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A ASSocIAçÃo Dos AUDIToRES DE coNTRoLE ExrERNo Do TRTBUNAL
DE CONTAS Do ESTADO DE S,Ã.o PAULO - AUDTCE/SP, entidade afiliada à

.A.SSOCIAÇÃO N,\CIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS
'I'RiBUNÀIS DE CONT.A.S DO BRASIL - Á.NTC, que representa, no âmbito do Estado de São

Paulo, exclusivamente os "Agentes da Fìscalização" do Tdbunal de Contas do Estado de São paulo

(TCE-SP), inscrita no CNPJ sob o n. 28.062.655/0001-03, com sede na Avenida Paulisra, número

177, 10 andat, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01311-904, vem, por seu representanre legal,

,{NDRÉ ÂPT{RECIDO DE F.A,RIA, CPF 747.928,548-06, Âgente da Fiscalização, \rem à presença de

Vossa Excelência apresentar o Requerimento em anexo,

Certo de poder contar com a disposição de Vossa Excelência em disponib i\zar asinformaçòes

requeridas, renovo protestos de elevada estima e profunda consideração.

Nestes termos
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ExcnlENtÍssrpro sENHoR pRESTDENTE Do TRTBUNAL DE coNTAS Do
ESTADO Og S,Ä.O PAULO - CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA

REQUERIMENTO

a ASSocIAçÃo oos AUDIToRES DE coNTRoLE EXTERNo Do TRTBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DB SÃO PAULO - AUDTCE/SP, entidade afiliada à

ASSOCNçAO NÂCIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTE,RNO DOS

TRIBUNAiS DE CONTAS DO BRÂSIL - 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. 28.062.655/0001-03, com sede na Avenida Paulisra, número
1'77, 10" andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01311-904, vem, por seu representante legal,

ANDRÉ APARECIDO DE FARIA, cPF 147.92g.548-06, respeirosamenre requerer a v. Exa. o
que segue, com fundamento no atngo 46, inciso I, do Estatuto da ,A.ssociaçào e na Lei de Acesso à

Informação pei n" 12.527 , de 18 de novembro de 2011).

Considerando que a Lei de Acesso à Infotmação propugnâ como princípios a publjcidade

como preceito geral, a divulgâÇão de informações intetesse público indeoendentemente 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 gg$ãe=-Eaqsparente da informação,
propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;

Considerando que a Lei determina ainda que o Estado deve ganntjr o acesso à informação
rnediante Procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e de linguagem de fácil
comnreensão; sendo que qualquet interessado pode apresentar pedido de acesso à informação,
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identifrrcando-se e especificando a informação requerida, sendo vedadas à Àdministração exigências de

identificação que inviabilizem a solicitação e exigências relativas aos motivos determinantes da

solicitação de informações de interesse público;

Considetando que o art. 32 da Lei de Acesso à Informação descreve como condutas ilícitas

:recuSar-Seafornecerinformaçãorequeridanos

termos da Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecêla intencionalmente de forma

incotreta, incompleta ou imprecis^i^* com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à

informação; podendo o agente público responder por improbidade administrativa ($ 2");

Considetando que os prazos de atendimento das solicitações de informações são os previstos

pela norma federal, conforme Resolução n." 04/201,2 do TCE Sp;

Considerando que, nas publicações no Diádo Ofircial do Estado de São paulo dos âtos que

designam os servidores desse Tribunal pârâ exercer funções e cârgos em substitui çào nào há, a

indicação dos fundamentos legais das referidas substituições,

Requer que seiam informadas a esta ¿\ssociação as normas que regem a matéria (substituição

de servidores) no âmbito do Tribunal de conras do Estado de são paulo.

São Paulo, 27 de abrl, de 2018

Presidente da
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