
MÊS DIA DESCRIÇÃO NORMA

30 Até o dia 30 do mês subsequente ao encerramento do semestre ART. 94
(Inst.TCE nº 2/2016)

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS
(Relação das exigibilidades de pagamentos) - planilha eletronica em midia digital 
acompanhada de ofício assinado pelo responsável

Depto. Orç. Finanças
GPS

TCE DOF (via e-mail)

30 Até o dia 30 do mês subsequente ao encerramento exercício ART. 04
(Inciso I - Inst.TCE nº 2/2016)

RELATÓRIO GERENCIAIS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PASTA
Relatório de atividades desenvolvidas no âmbito desta Secretaria e de suas entidades 
vinculadas referente ao exercício anterior)

GSPOFP
SEFAZ

(Posteriormente 
encaminha-se ao TCE)

GSPOFP

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - exercício anterior SMA

Ordenadores de despesa UGE's

Amoxarifado UGE's

Fundo Especial de Despesa DOF

Responsável Controle Interno UGE's

Relatório de Atividade UGE's

Relação de licitações (de 01/01/2016 a 08/08/2016) UGE's

Relação de dispensas e inexigibilidade (de 01/01/2016 a 08/08/2016) UGE's e DSAGC

Obras de Arte e objetos históricos UGE's 

Processos de furto, roubo, extravio e/ou incêndio de bens permanentes UGE's

Relatórios trimenstrais de execução dos contratos de gestão UGE's

Contratos de programas firmados com consórcios públicos UGE's

Contratos de programas em vigor referentes a convênios de cooperação UGE's

Contratos de rateio em gestão associada de serviços públicos UGE's

Despesas realizadas com recursos de contratos de rateio UGE's

Demonstrativo  da CIDE UGE's

ATOS DE ADMISSÃO DE PESSOAL - exercício anterior - (enviar via planilha 
eletronica)

DRH

Relação de admissões (inc. I) DRH
Relação de contratações (inc. II) DRH

31 Até o dia 31 de janeiro ART. 56
(Inst.TCE nº 2/2016) ATOS DE APOSENTADORIA - exercício anterior - (enviar via planilha eletronica) DRH TCE DRH (eletronicamente)

31 Até o dia 31 de janeiro ART. 68
(Inst.TCE nº 2/2016) ATOS DE PENSÃO -  exercício anterior - (enviar via planilha eletronica) DRH TCE DRH (eletronicamente)

31 Até o dia 31 de janeiro ART. 73
(Inst.TCE nº 2/2016)

ATOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - exercício anterior 
- (enviar via planilha eletronica)

DRH TCE DRH (eletronicamente)

Relação de convênios e aditamentos (inc. I)
Relação de repasses financeiros (Inc. II)

ABRIL 30 Até 30 de abril de cada ano ART. 15, p. ún.
(Lei nº 14.626/11) Relatório anual - TAXA AMBIENTAL ESTADUAL - exercício anterior Depto. Orç. Finanças ALESP UAOCE

CONVÊNIOS - DOCUMENTAÇÃO (ofício remetendo)
Certidão - nome e CPF dos responsáveis do órgão concessor e períodos de atuação 
(Inc. I)
Certidão - nome e CPF dos responsáveis pela fiscalização da exec. e períodos de 
atuação (Inc. II)
Certidão - nome e CPF da autoridade responsável pela conveniada e períodos de 
atuação (Inc. III)
Relatório anual do conveniado das atividades desenvolvidas com recursos privados e 
públicos (Inc. IV)

Relação de gastos conforme Anexo RP-02 expedida pelo conveniado (Inc. V)

Havendo aquisição de bens móveis ou imóveis, prova do registro contábil, patrimonial 
e imobiliário (Inc. VI)
Comprovante de devolução de recursos não aplicados (Inc. VII)

Demostrativos contábeis e finaceiros expedidos pelo conveniado (Inc. VIII)

Certidão do CRC do profissional responsável pelos balanços e demonstrações contábeis 
(Inc. IX)

30 Até o dia 30 de junho ART. 102, 104 e 105
(Inst.TCE nº 2/2016) CONVÊNIOS - PARECERES CONCLUSIVOS  - em convênio com repasses financeiros GTAC TCE

GTAC (por meio eletronico 
conf. Art. 106 da Instrução 

02/2016) - envio de CD ou e-
tcesp

ART. 104 e 105
(Inst.TCE nº 2/2016) CONVÊNIOS - PARECERES CONCLUSIVOS   (3º setor) GTAC TCE

GTAC (por meio eletronico 
conf. Art. 106 da Instrução 

02/2016) - envio de CD ou e-
tcesp

Relação de todos os repasses financeiros com o 3º setor, sem ajuste (Inc. I)

Relação de contratos de gestão, parcerias e convênios com o 3º setor (Inc. II)

Relação de todos os repasses financeiros com o 3º setor, com ajuste (Inc. III)

ART. 139
(Inst.TCE nº 2/2016)

CONVÊNIOS - OSC (acompanhamento das atividades anualmente desenvolvidas) - 
Cópia dos documentos listados nos Incisos I a XVII

GTAC TCE

ART. 117
(Inst.TCE nº 2/2016)

CONTRATOS DE GESTÃO (acompanhamento das atividades anualmente desenvolvidas) - 
Cópia dos documentos listados nos Incisos I a XXV

JULHO 30 Até o dia 30 do mês subsequente ao encerramento do semestre ART. 94
(Inst.TCE nº 2/2016)

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS
(Relação das exigibilidades de pagamentos) - planilha eletronica em midia digital 
acompanhada de ofício assinado pelo responsável

Depto. Orç. Finanças
GPS

TCE DOF (via e-mail)

DEZEMBRO 30
Encaminhar até 30 de dezembro o relatório para consolidação pela 
Casa Civil e aprovação do Governador para encaminhamento à 
ALESP na data fixada pela Constituição Paulista

ART. 47
(Inciso X, c.c. 9º, § 1º, da 

Constituição do Estado)

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PASTA - 
Relatório de atividades desenvolvidas no âmbito desta Secretaria e suas entidades 
vinculadas referente ao exercício anterior

Assessoria do Secretário CASA CIVIL SECRETÁRIO

QUADRO DE PESSOAL - (A partir de 01/08/2016)

Atos Normativos - referente a criação/extinção de cargo(s) ou a aumento/diminuição de 
vaga(s)

Quadro de Pessoal 

Quadro Funcional

Assinado

ART. 116, § 2º
(Lei federal nº 8.666/93)

ART. 13
(Decreto nº 59.215/13)  

CONVÊNIO
(Comunicar em momento logo após assinatura)

GTAC ALESP GTAC 

ART. 76
(Inst.TCE nº 2/2016 e   

Comunicado GP nº 14/2016 e 
Comunicado SDG nº 16/2017) 

LICITAÇÕES
Dados de Licitações anuladas, desertas, fracassadas e revogadas
(Ato da conclusão do certame com data de publicação igual ou superior a 08/08/2016)

UGE's TCE
UGE's (via sistema 

AUDESP)

LICITAÇÕES - adjudicadas, aquisições por dispensa/inexigibilidade = ou 
superior a R$ 2.000.000,00
(Data da assinatura do contrato/ajuste igual ou superior a 03/04/2017) -período da 
remessa obrigatória até 30/06/2017

LICITAÇÕES - adjudicadas, aquisições por dispensa/inexigibilidade = ou 
superior a R$ 1.500.000,00
(Data da assinatura do contrato/ajuste igual ou superior a 03/07/2017) - período da 
remessa obrigatória  até 29/12/2017

LICITAÇÕES - adjudicadas, aquisições por dispensa/inexigibilidade = ou 
superior a R$ 1.000.000,00
(Data da assinatura do contrato/ajuste igual ou superior a 02/01/2018) - período da 
remessa obrigatória  até 29/06/2018

LICITAÇÕES - adjudicadas, aquisições por dispensa/inexigibilidade = ou 
superior a R$ 650.000,00
(Data da assinatura do contrato/ajuste igual ou superior a 02/07/2018) - período da 
remessa obrigatória  até 31/12/2018

LICITAÇÕES - adjudicadas, aquisições por dispensa/inexigibilidade = ou 
superior a 250 UFESPs - R$ 6.267,05
(Data da assinatura do contrato/ajuste igual ou superior a 02/01/2019) - período da 
remessa obrigatória  a partir de 02/01/2019

Comunicado TCE  GP nº 
07/20016

LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXECUÇÕES CONTRATUAIS, bem como 
AQUISIÇÕES POR DISPENSA/INEXIGIBILIDADE = ou superior a R$ 6.267,05 
(250 UFESPs)
Execução Contratual - Etapa "Liquidação da Despesa"

DOF TCE
DOF (via sistema 

AUDESP)

Comunicado TCE  GP nº 
07/20016

LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXECUÇÕES CONTRATUAIS, bem como 
AQUISIÇÕES POR DISPENSA/INEXIGIBILIDADE = ou superior a R$ 6.267,05 
(250 UFESPs)
Execução Contratual - Etapa "Pagamento da Despesa"

DOF TCE
DOF (via sistema 

AUDESP)

CONVÊNIOS - com Organizações da Entidade Civil - OSC
Cópias de documentos listados de (a) a (o) do Inciso I  do Art. 137 = ou superior a R$ 
4.761.000,00

TERMOS ADITIVOS DE CONVÊNIOS - com Organizações da Entidade Civil - OSC
Cópias de documentos listados de (a) a (H) do Inciso II  do Art. 137 = ou superior a R$ 
4.761.000,00

CPATES - ART. 2º (Decreto nº 
51.291/2006) - Parte Secretaria e 

51.346/2006 ; resolução GS/CG nº 
3/2006 (endereço para envio) e 

portaria GS nº 4/2006 
(Procedimentos)

CPATES - Cadastro de Parceiros do terceiro Setor - AJUSTES (contratos, 
convênios, parcerias etc) - com ONG's, OS's, OSCIP's, associações e sociedades 
civis sem fins lucrativos contendo: 
- nome, endereço e CNPJ da entidade parceira
- nome do representante legal da entidade
- objeto, valor total e prazo de vigência do ajuste
- forma e valor da participação da Secretaria

GTAC FAZENDA GTAC

ART. 4º
(Lei nº 7.857/92, alterada pela Lei 

nº 9.398/96)

Atos relativos a LICITAÇÕES
- anúncio de realização

- julgamento
- adjudicação
- contratação
- aditamentos
- encerramento do contrato
- número do processo
- número da licitação
- objeto
- código da Unidade de Despesa
- endereço de consulta

DSAGC ALESP DSAGC

ART. 100
(Inst.TCE nº 2/2016 )

COMUNICAR - SANÇÕES (a) de suspensão de licitar e impedimento de contratação 
(art. 87, III, Lei nº 8.666/93), (b) declaração de inidoneidade para licitar e contratar 
(art. 87, IV, Lei nº 8.666/93, que tenham sido aplicadas no mês anterior e (c) de 
impedimento de licitar e contratar (art. 7º, Lei nº 10.520/02)

DSAGC TCE
DSAGC (via Sistema 

Apenados)

ART. 41
(Inst.TCE nº 2/2016)

ADIANTAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO
remessa do processo de prestação de contas - digitalizado e assinado digitalmente

DOF TCE
DOF (enviado 

eletronicamente via e-
tce ou CD)

ART. 85
(Inst.TCE nº 2/2016) CONTRATOS PPP's - Cópias de documentos SMA TCE SMA

ART. 86
(Inst.TCE nº 2/2016) PERMISSÕES E CONCESSÕES de serviço público - Cópia de documentos

Até 10 dias úteis do término das obras ART. 87
(Inst.TCE nº 2/2016)

CONTRATOS/ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS - Cópias de documentos 
Comunicado do término de Obras e/ou Serviços

ART. 115
(Inst. TCE nº 02/2016)

CONTRATOS DE GESTÃO (AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E CONSÓRCIOS PÚBLICOS)
Cópia dos documentos listados de (a) a (t) do Inciso I, do Art. 115
= ou superior a R$ 4.761.000,00

ART. 122
(Inst.TCE nº 2/2016)

TERMOS DE PARCERIAS COM OCIP's - Cópias de documentos listados de (a) à (t) do 
Inciso I, do Art. 122
= ou superior a R$ 4.761.000,00

ART. 1º
(Lei nº 7.857/92)

Relação de COMPRAS EFETUADAS
- quantidades
- especificações

- preços unitários e totais

Relação de OBRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS - acima de 7.800 UFESP's
- preços unitários
- quantidades
- preços totais
- especificações
- vigência do contrato
- critérios de reajuste

DSAGC e UGE's DOE
(publicação)

DSAGC e UGE's

ART. 2º
(Lei nº 7.857/92)

Relação de pagamentos de DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS OU JUDICIAIS, DE 
COMPRAS E ALIENAÇÕES de imóveis - acima de 7.800 UFESP's
- características dos bens
- preço

DSAGC, DOF e UGE's DOE
(publicação)

DSAGC, DOF e UGE's

SMA
DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO (data limite para 
apresentação das comprovações anuais ou totais dos repasses financeiros ao órgão responsável desta 
SMA)

Convenentes GTAC Convenentes

Elaboração: Omar Cassim Neto

Christina de Barros

Colaboração: Constantino F. M. Alves

GTAC (via e-TCESP) Até 5 dias úteis contados da data da assinatura ART. 137
(Inst.TCE nº 2/2016 )

ART. 76
(Inst.TCE nº 2/2016 e   

Comunicado GP nº 14/2016 e 
Comunicado SDG nº 16/2017) 

DRH (via sistema 
AUDESP)

Até o dia 10 do mês seguinte ao encerramento do quadrimestre

Até o dia 10 do mês seguinte ao da movimentação de lotação (ões)

TCEUGE's
UGE's (via sistema 

AUDESP)

GTAC TCE

Até 7 dias contados da data do Pagamento da Despesa

GTAC (por meio eletronico 
conf. Art. 106 da Instrução 

02/2016) - envio de CD ou e-
tcesp

Até o dia 10 do mês seguinte ao da publicação do ato normativo

JUNHO

30 Até o dia 30 de junho

GTAC (por meio eletronico 
conf. Art. 106 da Instrução 

02/2016) - envio de CD ou e-
tcesp

Comunicado GP nº 13/2016 DRH TCE

ART. 114
(Inst.TCE nº 2/2016)

UGE's TCE UGE's (via e-TCESP)

UGE's UGE'sTCE

TCE

TCE

mídia digital

GTAC (por meio 
eletronico conf. Art. 106 
da Instrução 02/2016) - 
envio de CD ou e-tcesp

GTAC

GTAC

TCE

TCE

GTAC TCE

Até o dia 15 do mês subsequente

Até 8 dias contados da concretização

Até o dia 15 do mês subsequente

Até último dia útil do mês seguinte à data de aniversário de cada 
vigência contratual

30

Até 5 dias contados da data de publicação do ato

Até 10 dias úteis após o prazo final para a prestação de contas

Até 05 dias úteis contados da data de assinatura

5 dias contados da data da assinatura

Imediato

Até 10 dias contados da data de assinatura do Contrato ou do 
Ajuste Congênere

Até 7 dias contados da data de Liquidação da Despesa

Até 05 dias úteis contados da data de assinatura

DOCUMENTOFUNDAMENTODATA

ENTREGA

ART. 105                   (Inst. 
2/2016)

 Até 30 de junho do exercício financeiro seguinte à
transferência dos recurso

31 Até o dia 31 de janeiro ART. 102
(Inst.TCE nº 2/2016)

JANEIRO

31 Até o dia 31 de janeiro

Até 31 de janeiro do ano subsequente ao do repasse financeiro (Convênios)

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CHEFIA DE GABINETE/COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ART. 52
(Inst.TCE nº 2/2016)

31 Até o dia 31 de janeiro
ART. 19

(Inst.TCE nº 2/2016) 

 ENVIO
(dever de remessa) 

UGE's (via sistema 
SISCOE)

DRH (eletronicamente)

CALENDÁRIO ANUAL
INFORMAÇÕES PARA ALESP, TCE E FAZENDA

DESTINATÁRIORESPONSÁVEL(EIS)
(pelas informações)


