
 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Centro de Gestão do e-TCESP 
 

 

 

 

ENDEREÇO:  Av. Rangel Pestana, 315  - Prédio Sede  - Centro -  SP - CEP 01017-906  PABX 3292-3266 

INTERNET: www.tce.sp.gov.br 

Prezado(a) Senhor(a), 
 

Considerando o momento desafiador de combate à Covid-19 e pensando na segurança de 
todos e seguindo orientações das autoridades de saúde, durante esse período de medidas 
especiais, e da necessidade de continuar atendendo às Instruções, Resoluções e Comunicados 
do Tribunal de Contas, bem como às requisições efetuadas pelas equipes de Fiscalização; 
 

Considerando o atendimento da RESOLUÇÃO Nº 01/2018 – DOE – 26/04/2018, bem como do 

COMUNICADO GP Nº 16/2018 – DOE – 25/05/2018 que torna a remessa eletrônica de 

documentos e/ou informações obrigatória em mídia digital ou diretamente via WEB;  
 

Considerando que a mídia digital deve atender aos parâmetros do COMUNICADO GP Nº 

04/2016 – DOE – 17/03/2016, e será autuada no Sistema e-TCESP (Processo Eletrônico), 
passando a tramitar, exclusivamente, por meio eletrônico; 
 

Considerando que é condição “sine qua non” a participação no PROJETO PILOTO para que o 

órgão seja autorizado a cadastrar NOVOS Contratos, Repasse Público, Adiantamento ou 

Termos diretamente no Sistema e-TCESP;  
 

Considerando que o PROJETO PILOTO do e-TCESP está disponível para todos os Órgãos 
Jurisdicionados e se constitui em ferramenta de treinamento (via WEB) para a prática dos 
procedimentos de autuação/encaminhamento de processos – “Contratos” e outros; 
 

Considerando, por fim, que os servidores estão modificando as rotinas de trabalho e buscando 
novas formas de se conectarem, adotando, muitas vezes, o modelo de trabalho Home Office, 
poupando o contato presencial; 
 

A equipe do processo eletrônico do TCESP, pensando no seu bem-estar e na sua saúde, 

reforça o CONVITE para Vossa Senhoria participar do PILOTO do e-TCESP,  uma vez que o 

encaminhamento de processos via WEB propicia maior celeridade, economia e segurança, 
estando disponível  24 horas por dia, 7 dias por semana.  

Caso tenha interesse no treinamento virtual, basta enviar uma solicitação pelo nosso Fale 
Conosco [>>Suporte Técnico aos Sistemas >> 1.5. eTCESP >> eTCESP – Projeto PILOTO] com o pedido 
de adesão ao PILOTO. 

Reiteramos o fato de que o cadastramento de novos processos via WEB, através do 

Sistema e-TCESP, somente será permitida aos Órgãos que concluírem a participação no 

PROJETO PILOTO; caso contrário a única forma de encaminhamento deverá ser através de 

mídia digital diretamente junto às Unidades Protocoladoras, nos termos das Instruções vigentes, 
o que neste momento não seria adequado, frente às medidas de restrição do contato social 
emanadas pelas Autoridades de Saúde. 

Desde já, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos ou informações 

adicionais, exclusivamente, pelo Fale Conosco do e-TCESP, “Sistema de Atendimento - 

http://atendimento.tce.sp.gov.br”, disponível no site do Tribunal de Contas ou na página inicial do 
Sistema de Processo Eletrônico. 
 

Em nome da equipe do Processo Eletrônico, desejamos que se cuidem e juntos vamos nos 
prevenir e colaborar com a saúde de todos. 
 

Atenciosamente, 
 

Centro de Gestão do e-TCESP. 
#fiqueemcasa #vamospassarporessajuntos #fiquebem #protejavoceequemvoceama #juntossomosmaisfortes 

https://www4.tce.sp.gov.br/etcesp/sites/etcesp/files/downloads/resolucao_no_01_2018_-_doe_26_04_2018_-_estabelece_novos_procedimentos_sobre_a_protocolizacao_de_documentos_relacionados_a_processos_eletronicos.pdf
https://www4.tce.sp.gov.br/etcesp/comunicado-gp-n%C2%BA-162018-novos-procedimentos-na-protocoliza%C3%A7%C3%A3o-de-documentos-relacionados-processos
https://www4.tce.sp.gov.br/etcesp/comunicado-gp-n%C2%BA-042016-recep%C3%A7%C3%A3o-e-cadastramento-de-documenta%C3%A7%C3%A3o-no-processo-eletr%C3%B4nico
https://www4.tce.sp.gov.br/etcesp/comunicado-gp-n%C2%BA-042016-recep%C3%A7%C3%A3o-e-cadastramento-de-documenta%C3%A7%C3%A3o-no-processo-eletr%C3%B4nico
https://www4.tce.sp.gov.br/chamados/open.php?sid=5
https://www4.tce.sp.gov.br/chamados/open.php?sid=5
http://atendimento.tce.sp.gov.br/

