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RELATÓRIO

Tratam os presentes autos das contas anuais, de 2015, da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE.

O relatório da Fiscalização encontra-se no evento 11.8, apresentando na
conclusão as seguintes ocorrências:

- não apresentação da declaração de bens do Superintendente, nos termos
da Lei federal nº 8.429/92;

- inércia da Autarquia na adoção de medidas tendentes a receber os
créditos em face da Prefeitura Municipal, no valor atualizado de R$ 15.168.816,83;

- contratação de serviços de engenharia por dispensa de licitação, sem
a comprovação da existência de situação emergencial, bem como da justificativa da
escolha da pessoa e do preço contratados;

- presença, no quadro de pessoal, de servidores em desvio de função;
- prestação de serviços em regime de sobrejornada, sem formalização,

consubstanciada nas ausências das convocações dos servidores e das autorizações da
autoridade competente, das justificativas das situações emergenciais e do caráter
excepcional; acima do limite legal estabelecido e de forma continuada;

- desatendimento às recomendações endereçadas pelo Tribunal.
 Após a regular notificação (evento 14.1), vieram aos autos

justificativas e documentos da origem que discorreu sobre todos os apontamentos
registrados ao final dos trabalhos da fiscalização (eventos 42.1 a 42.6).

Explanou, em linhas gerais, que as irregularidades consignadas pela
Fiscalização se constituem num elenco de apontamentos de natureza formal, passíveis de
saneamento e regularização, inexistindo prejuízo ao erário ou mesmo beneficio desta ou
daquela pessoa.

Quanto aos achados da inspeção, afirmou o interessado que apesar de ter
entregue no Departamento de RH a declaração de bens, o órgão informou a inexistência do
documento, apresentado no evento 42.3.

 Para a renúncia de receita, discorreu sobre a dificuldade encontrada
pela Prefeitura no repasse do valor à Autarquia, ressaltando que tais créditos são
convertidos em benefícios do próprio município.

Em relação à contratação direta, assegurou adotar a inteligência da lei
de regência.

Para os servidores em desvio de função esclareceu que os mesmos
exerciam a função de leiturista. Todavia, no ano de 2015 a Autarquia terceirizou tal
serviço para a ECT. Assim, os funcionários dos Correios passaram a exercer tal função.
Em razão disso três funcionários foram deslocados para outro setor, a fim de que fossem
reaproveitados no serviço público.
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Para as horas extraordinárias explicou que foi regulamentada pela
Administração Pública com o Decreto 6.673/13 e que, após recomendação desta Corte,
passou a formalizar a convocação dos servidores para a realização de serviços no seu
respectivo setor.

Por fim, asseverou que sempre atendeu as recomendações, as quais foram
devidamente justificadas ao longo da defesa.

 A Assessoria Técnica se pronunciou, sob o enfoque técnico-contábil,
pela irregularidade das contas, opinião compartilhada pela sua Chefia (eventos 49.1 e
49.2).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, mas não
selecionados nos termos do artigo 1º, § 5º, do Ato Normativo nº 006/14-PGC, publicado no
DOE em 08/02/14 (evento nº 51.1).

 

DECISÃO

A falha referente ausência de declaração de bens do Superintendente foi
devidamente justificada pela Origem, devendo ser afastada.

Todavia, melhor sorte não reserva as demais questões.
Renúncia de receitas, contratação direta sem devido suporte legal,

servidores com desvio de função e com excessivo número de horas são imputações graves
que não foram elididas com as razões expedidas pela defesa.

 
Aliado a isso, verifico que são falhas reincidentes, vez que foram

determinantes para o julgamento desfavorável das contas relativas ao exercício de 2012 –
 TC-3074/026/12 (Relator Auditor Samy Wurman).

 
Ante o exposto, à vista dos elementos que instruem os autos, nos termos

do que dispõe a Resolução
 n° 03/2012 deste Tribunal, JULGO IRREGULARES as contas da Superintendência de Água e

Esgoto de Ourinhos - SAE referentes ao exercício de 2015, nos termos do artigo 33,
inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar nº 709/93, aplicando-se, por via de
consequência, o disposto nos incisos XV e XXVII do artigo 2º do mesmo diploma legal, bem
como aplico ao Responsável Sr. Aroldo Adilson Maranho multa equivalente a 200 (duzentas)
UFESPs, consoante o artigo 104, I, da mencionada lei.

Ao Cartório para providenciar as comunicações à Câmara Municipal de
Ourinhos e ao atual Prefeito fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para encaminhamento
das providências adotadas a respeito.

Decorrido o prazo, sem interposição de recurso, a autoridade deverá ser
notificada, conforme artigo 86 da Lei Complementar n° 709/93, para pagamento da multa
imposta, implicando o não recolhimento, na remessa de cópia dos autos, via PFE, à
Procuradoria Geral do Estado, para cobrança judicial. 

Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na
conformidade da Resolução

 nº 1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderão ser obtidos mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Publique-se por extrato.
 
1.Ao Cartório para;
a) Juntar ou certificar;
b) providenciar as comunicações à Câmara Municipal de Ourinhos e ao

atual Prefeito fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para encaminhamento das
providências adotadas a respeito.

c) Notificar pessoalmente o responsável para recolhimento aos cofres
públicos, no prazo de 30 dias, da multa a ela imposta;

d) Após o trânsito em julgado, persistindo o débito, encaminhe-se cópia
da presente sentença à PFE, via Procuradoria da Fazenda, para cobrança judicial.

2. Ao DSF-I para anotações.
3. Após, ao arquivo.
 
 
 
 
 
 
 

CA, 28 de Fevereiro de 2018.
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