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RELATÓRIO
 
               Versam os autos sobre as contas, exercício de 2016, da Autarquia Municipal em
tela.
               O relatório da Fiscalização apontou ocorrências[1] no exame das contas.
               Notificados, segundo despachos publicados nos DOE’s em 18.08.2017 e 07.12.2017,
vieram o Órgão, por meio de advogadas, e o ex-Responsável – Sr. Haroldo Adilson Maranho, por seu
advogado, carrear aos autos suas justificativas, acompanhadas de documentos, as quais serão
analisadas conjuntamente, vez que apresentam, em síntese, os mesmos argumentos.
               Em contato com o Superintendente do período apurado, foi encaminhado cópia da
declaração de bens que, segundo ele, já havia sido encaminhado diretamento para o Tribunal, não
confirmada pela Divisão de Recursos Humanos da Origem.
               A correção quanto a data de início de ecercício do diretor de Controle Interno
foi providenciada, consignando que a data correta de nomeação do Sr. Rodrigo Cesar Gomes ocorreu
em 01.02.2017, com a Sra. Michella Adbo Tanios Cruz tendo sido responsável até aquela data,
deixando, contudo, a mesma, de comprovar as atividades realizadas de controle interno, razão de
abertura de processo administrativo disciplinar.
               Sobre os serviços de coleta e disposição final de rejeitos e resíduos sólidos,
outurgadoà Autarquia,  não realizados nos termos da legislação de regência (dispostos a céu
aberto), informou que, após a constatação, a Diretoria de Coleta tomos as providencias
necessárias para que olixo coletado fosse coberto o mais breve possível, ficando apenas exposto
o lixo coletado durante a jornada. Para comprovar, anexou fotos.
               Quanto a inércia da Autarquia na adoção de medidas tendentes a receber os créditos
em face da Prefeitura Municipal, no valor atualizado de R$ 16.553.511,87, esclareceu que há
processo administrativo em curso, a fim de que seja paga a quantia referente à taxa de coleta de
lixo. Revelou, ainda, reuniões entre a SAE e a PMO a fim de quitar essa quantia da maneira menos
prejudicial à Prefeitura, sinalizando-se a intenção de dar imóveis em pagamento, aguardando-se,
apenas, a contratação de perito para apurar o valor dos bens.
               Anunciou medidas administrativas de ressarcimento das multas de trânsito pagas
pela Autarquia sem instauração de procedimentos administrativos.
               No mesmo sentido em relação a ausência de licitação na contratação da Caixa
Econômica Federal como banco gestor da folha de pagamento da SAE no ano de 2016, com a anulação
do contrato e abertura de licitação para contratação do serviço. O processo foi remetido para a
Superintendência para apreciação do parecer.  

               Segundo a defesa, os servidores em desvio de função deveriam retornar ao cargo de
origem, devendo apenas assegurar que não há restrição médica. Informou, ainda, que alguns dos
casos apontados pelo Tribunal já foram solucionados, sendo que Julio Cesar Boarato já retornou
ao cargo de origem, Wanderlei Baldani abriu processo de readaptação funcional, por problemas de
saúde, sendo readaptado em 01/08/2017, Alexandre Roberto de Oliveira e Sérgio Alves Ferreira
foram nomeados para cargo de confiança e função gratificada, respectivamente, conforme portarias
anexadas.

               No tocante a prestação de serviços em regime de jornada extra, sem formalização,
consubstanciada nas ausências das convocações dos servidores e das autorizações da autoridade
competente, das justificativas das situações e do caráter excepcional, e acima do limite legal
estabelecido e de forma continuada, asseverou que a gestão iniciada em 2017, ao tomar
conhecimento, iniciou a busca de mecanismos para sanar o problema, determinando o corte das
horas extraordinárias, bem como, após provocação da Procuradoria, determinou que fosse realizado
levantamento dos pagamentos dessas horas em relação à quantidade e a quais servidores para que
fosse instaurado um controle preliminar e, em seguida, um controle rigoroso, impedindo pagamento
habitual e sem controle.
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               Teria sido implantado o sistema de convocação prévia para realização de horas
extraordinárias, com exceção dos servidores que atendem ocorrências de caráter emergencial, nos
casos em que há rompimento da rede pública, por ser de dificil previsão. Diz que há levantamento
de informações para possível representação dos responsáveis por eventuais pagamentos
indiscriminados de horas extraordinárias que venham caracterizar mal uso do dinheiro público.
Anunciou redução de horas extraordinárias.

               No que pertine a inexistência de controle dos produtos armazenados, bem como de
registro de entrada e saída de produtos e de registros de entrada e saída de mercadorias do
almoxarifado, informou melhorias, com a adequação do almoxarifado, iniciando com a aquisição de
computadores, impressoras e outros materiais para o controle do estoque, aguardando-se a
estruturação do espaço físico que contará, inclusive, com câmeras de monitoramento e sistema de
alarmes.
               Com relação à parte de frotas, o sistema informatizado a ser alimentado inclui não
apenas o controle de estoque de peças, pneus, lubrificantes, como também, as manutenções
realizadas nos veículos. Quanto às notas fiscais de compras, todas já estão sendo lançadas no
sistema informatizado. Escalreceu, ainda, que há registro de entrada e saída do almoxarifado dos
produtos mais utilizados diariamente, o qual é realizado de forma simples, em caderno.
               Por fim, em relação ao atendimento parcial às recomendações exaradas pelo
Tribunal, anunciou providenciass saneadoras..
               Ao final, na esteiras dos argumentos apresentados, requereu a regularidade da
matéria.
               Os argumentos prestados pelo Sr. Haroldo Adilson Maranho visaram apresentar a
declaração de bens, asseverar  que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos foi
elaborado e entregue dentro do prazo estipulado pela Superintendencia de Agua e Esgoto de
Ourinhos ao Ministério Público de Assis.
               Que o Conselho de Resíduos Sólidos foi constituído por servidores da SAE,
Secretaria do Meio Ambiente e Prefeitura Municipal de Ourinhos. Esclareceu que devido ao final do
exercício de 2016 cumular com o final da gestão da Prefeita, o conselho não foi homologado,
redesignando à atual administração a formação de um novo conselho.
               Asseverou que o controle/registro do percentual da coleta seletiva em relação ao
total do lixo coletado, era realizado diariamente, nas próprias Instalações da usina de
Reciclagem, pela Cooperativa de Catadores deste município. Assegurou que as planilhas deste
controle estão arquivadas na divisão de Material e Patrimônio da SAE, e as cópias destas
planilhas estão com  a presidente da Recicla Ourinhos.
               Também alegou que estaria providenciando a regularização do Aterro existente que
estaria com a capacidade esgotada, havendo lixo exposto a céu aberto com presença de animais, com
a aelaboração do projeto de instalação do novo aterro ed o encerramento do antigo, e que seria
construída a nova Usina de Reciclagem, que realizaria a triagem, e o pouco material inservível,
seria realizado o seu transbordo, até a conclusão das obras do atual aterro.
               Nas demias falhas, apresentou os mesmos argumentos da Origem, requerendo, ao final
a regularidade da matéria.
               Os autos retornaram do D. MPC nos termos do Ato Normativo nº 6/2014-PGC, DOESP
8/2/2014.
               É o relatório.
 
DECISÃO
               De plano, deixo de analisar os argumentos prestados acerca das ocorrências
atinentes a Fiscalização Ordenada afetos aos Resíduos Sólidos, vez que já enfretanddps quando do
julgamento das contas do Município de Ourinhos  (eTC-4401/989/16), apenas para reiterar a
recomendação exarada naqueles autos no sentido da urgente implantação de competentes dispositivos
municipais afetos aos Resíduos da Construção Civil, ao Saneamento Básico e à Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos, e da urgente regularização da disposição final dos rejeitos, demais do adequado
registro do esgotamento sanitário e das autuações por queimadas urbanas, e da efetiva promoção do
uso racional de recursos naturais em seus órgãos e entidades.

               No mérito, verifico que as defesas enfrentaram, de forma pontual, todas as falhas
relatadas pela Fiscalização, podendo ser afastada, no presente caso, a ausência da declaração de
bens do Superintendente, e relevadas as demais, diante das medidas anunciadas de regularização,
devendo a Fiscalização, nas próximas inspeções, comprovar o alegado.

               E ainda que o desequilíbrio orçamentário, da ordem de R$ 2.359.515,56,
correspondente a 5,93% da receita, não tenha sido objeto de audiência, pelo fato de ter sido
integralmente absorvido pelo superávit financeiro do ano anterior (R$ 3.171.065,49), o mesmo deve
ser censurado e evitado, diante do cenário de reiteração e de redução substancial do resultado
financeiro ainda positivo, que podem vir a comprometer a situação patrimonial da entidade no
futuro.
               Assim, determino o cumprimento do § 1º, do art. 1º, da LRF, com vistas ao
equilíbrio das contas da Autarquia.
               Nesta conformidade, considerando o contido nos autos e nos termos do que dispõem a
Constituição Federal, artigo 73, §4º e a Resolução n° 03/2012 deste Tribunal, JULGO REGULARES com
ressalvas as contas da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE, relativas ao
exercício de 2016, com fundamento no artigo 33, II, da Lei Complementar nº 709/93, dando-se
quitação ao responsável, nos termos do artigo 35 do referido diploma legal, excetuando os atos
pendentes de julgamento por este Tribunal, sem prejuízo de reiterar a recomendação no sentido da
urgente implantação de competentes dispositivos municipais afetos aos Resíduos da Construção



Civil, ao Saneamento Básico e à Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, e da urgente regularização
da disposição final dos rejeitos, demais do adequado registro do esgotamento sanitário e das
autuações por queimadas urbanas, e da efetiva promoção do uso racional de recursos naturais em
seus órgãos e entidades.

               Deve, ainda, a Fiscalização, nas próximas inspeções, aferir a implantação das
medidas anunciadas, especialmente, na cobrança dos créditos em face da Prefeitura, na instauração
de procedimentos administrativos e ressarcimento das multas de trânsito, nos servidores em desvio
de função e na prestação de serviços em regime de jornada extra.
               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.

               Ao Cartório para publicar.

               Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

 

C.A., 29 de janeiro de 2019.

 

MÁRCIO MARTINS DE CAMARGO
AUDITOR
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EXTRATO: Pelos motivos expressos na sentença proferida, JULGO REGULARES com ressalvas as contas
da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE, relativas ao exercício de 2016, com
fundamento no artigo 33, II, da Lei Complementar nº 709/93, dando-se quitação ao responsável, nos
termos do artigo 35 do referido diploma legal, excetuando os atos pendentes de julgamento por
este Tribunal, sem prejuízo de reiterar a recomendação no sentido da urgente implantação de
competentes dispositivos municipais afetos aos Resíduos da Construção Civil, ao Saneamento Básico
e à Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, e da urgente regularização da disposição final dos
rejeitos, demais do adequado registro do esgotamento sanitário e das autuações por queimadas
urbanas, e da efetiva promoção do uso racional de recursos naturais em seus órgãos e entidades.
Deve, ainda, a Fiscalização, nas próximas inspeções, aferir a implantação das medidas anunciadas,
especialmente, na cobrança dos créditos em face da Prefeitura, na instauração de procedimentos
administrativos e ressarcimento das multas de trânsito, nos servidores em desvio de função e na
prestação de serviços em regime de jornada extra. 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.

C.A., 28 de janeiro de 2019.

MÁRCIO MARTINS DE CAMARGO
AUDITOR

MMC-01
 

[1] Item 2 - COMPOSIÇÃO DA CÚPULA DIRETIVA - Não apresentação da declaração de bens do Superintendente, nos termos da
Lei Federal nº 8.429/92;
  Item 2.1 - DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - Divergência na informação sobre o responsável pelo Controle Interno
cadastrado no Sistema Audesp; - Não comprovação das atividades realizadas pelo Controle Interno no exercício, visto a não
apresentação dos pertinentes relatórios;
 Item 3 – DA FINALIDADE E DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO  - Objeto da Fiscalização Ordenada: serviços de
coleta e disposição final de rejeitos e resíduos sólidos não realizados nos termos da legislação de regência, sendo
outorgada à Autarquia pela Prefeitura do Município (dispostos a céu aberto);
 Item 4.1.2 – RENÚNCIA DE RECEITAS - Inércia da Autarquia na adoção de medidas tendentes a receber os créditos em face da
Prefeitura Municipal, no valor atualizado de R$ 16.553.511,87;
 Item 4.2.2 – OUTRAS DESPESAS  - Multas de trânsito pagas pela Autarquia sem instauração de procedimentos administrativos
e ressarcimento ao erário; 
 Item 7.2.1 - CONTRATO DE GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - Não realização de procedimento licitatório para
gerenciamento da folha de pagamento dos servidores da Autarquia; - Possível atuação da advogada com situação “baixada”,
ou seja, sem a devida regularização junto à OAB/SP;
 Item 9.1.1 - SERVIDORES EM DESVIO DE FUNÇÃO - Existência, no quadro de pessoal, de servidores em desvio de função;
 Item 9.1.2 – HORAS EXTRAORDINÁRIAS - Prestação de serviços em regime de jornada extra, sem formalização, consubstanciada
nas ausências das convocações dos servidores e das autorizações da autoridade competente, das justificativas das
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situações e do caráter excepcional; acima do limite legal estabelecido e de forma continuada;
 Item 11 - TESOURARIA, ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS - Inexistência de controle dos produtos armazenados, bem como de
registro de entrada e saída de produtos;
 Item 12 – LIVROS E REGISTROS  - Não há registros de entrada e saída de mercadorias do almoxarifado;
 
  Item 14 - ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL  - Atendimento parcial às recomendações
exaradas pelo Tribunal.
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