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I

 

RELATÓRIO

 

Tratam os autos da prestação de contas do exercício de 2017 da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE - Ourinhos,
autarquia criada pela Lei Municipal nº 808/67, de 13 de abril de 1967, com

http://www.tce.sp.gov.br/


posteriores alterações, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3050 de
04/01/1998, que aprovou o Regimento Interno.

De acordo com o artigo 6º da Lei Complementar nº 456, de
22/09/2005, a estrutura administrativa da Entidade é assim composta: a)
Superintendência; e b) Órgão de Administração Específica.

Verificou-se a elaboração da declaração de bens do
Superintendente, nos termos da Lei Federal n.º 8.429/92.

A par dos trabalhos de campo realizados, a Unidade Regional de
Marília (UR.04) elaborou minucioso relatório sobre as contas apresentadas
(evento 23.14), revelando o que segue:

ITEM 3.2 - FISCALIZAÇÕES ORDENADAS – RESÍDUOS
SÓLIDOS:

- Permanência de irregularidades anotadas em Fiscalização
Ordenada (evento 8.2), a saber: a) Não elaboração do Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010); b) Não
constituição do Conselho de Resíduos Sólidos; c) O aterro não possui licença de
instalação e operação da CETESB, possui várias autuações e opera através de
liminar judicial. Encontra-se em processo licitatório (Tomada de Preços n.° 01/17)
a construção do Centro de Transbordo. O SAE também conta com área para
instalação de novo aterro e busca providências para obter licença de operação;
d) Não é realizado tratamento de resíduos sólidos antes do aterramento; e) O
Município não executa o gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços de
saúde; f) Não há fiscalização da coleta, transporte e destinação final dos
resíduos da construção civil; e g) O município não aprovou os Planos de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos das Atividades Agrossilvopastoris (artigo 20,
inciso V, da Lei Federal n.° 12.305/2010); e

- As irregularidades anotadas neste tópico foram objeto de
apreciação no Parecer das Contas Municipais de Ourinhos do exercício de 2016,
tratado no TC-006879.989.16-8 (evento 125.1), de Relatoria da Exma.
Conselheira Dra. Cristiana de Castro Moraes, publicado no Diário Oficial em
28/03/2019, com trânsito em julgado em 15/05/2019.

ITEM 5.3 - ARRECADAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO E
DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA:

- Nos Relatórios de Fiscalização das contas de exercícios
anteriores, de 2004 a 2016, a fiscalização informou que a Prefeitura Municipal de
Ourinhos encontrava-se em débito com a Autarquia, porque a Prefeitura
Municipal repassou a menor o produto da arrecadação da taxa de coleta de lixo,



recebida por ela, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados pelo
S.A.E.;

- Sobre o referido serviço, no final do exercício de 2017, o crédito
do SAE de Ourinhos montava a R$ 16.691.910,49, conforme registrado no
Balanço Patrimonial, em Outros Atos Potenciais Ativos (evento 23.4, fl. 4);

- A Autarquia informou que encaminhou Notificações Extrajudiciais
tendentes ao recebimento dos referidos créditos, em face da Prefeitura Municipal
(evento 23.6);

- Informou a d. fiscalização que a Autarquia também era credora do
repasse dos serviços de limpeza urbana, nos termos da Lei Complementar
193/1997 (evento 23.5), pelo Executivo de Ourinhos, a partir de agosto de 1997,
cuja cobrança se fez via carnê do IPTU e arrecadados pela Prefeitura Municipal,
que está desde então suportando o ônus financeiro pela efetiva prestação dos
serviços;

- No final 2017, o crédito do SAE de Ourinhos montava a R$
51.425.969,81, referente aos serviços de varrição e coleta de lixo (evento 23.6);

- Ademais, anotou que referido crédito não constava em qualquer
registro no Balanço Patrimonial da SAE (evento 23.4), em desacordo com os
artigos 85, 89 e 105 da Lei Federal nº 4.320/64, bem como aos princípios da
oportunidade e da competência;

ITEM 5.4 - DÍVIDA ATIVA:

- Os cancelamentos ocorridos no exercício de 2017, no montante
de R$ 21.725,87, não foram registrados e/ou contabilizados oportunamente,
descumprindo os artigos 34, 85, 89 e 105 da Lei Federal nº 4.320/64, bem como
os princípios da Transparência Fiscal (art. 1º, § 1º, da Lei de Responsabilidade
Fiscal), da Evidenciação Contábil (art. 83 da Lei nº 4.320, de 1964) e aos
princípios da Oportunidade e Competência.

ITEM 7 - TESOURARIA, ALMOXARIFADO E BENS
PATRIMONIAIS:

- Tesouraria: Em análise às conciliações bancárias, encerradas em
31/12/2017, constatou-se a existência de créditos de depósitos efetuados em
Bancos, mas pendentes de contabilização pela Autarquia.

ITEM 11.1 - QUADRO DE PESSOAL NO ENCERRAMENTO DO
EXERCÍCIO:

- O Quadro de Pessoal do exercício de 2017 foi elaborado com
informações obtidas na fiscalização in loco, isto porque os dados encaminhados



ao Sistema Audesp apresentam incorreções, uma vez que os quantitativos não
correspondiam com os documentos arquivados no Órgão (evento 23.9).

ITEM 11.1.1 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS:

- Pagamento de horas extras acima do limite legal (60 h/mês), sem
prévia autorização e as devidas justificativas;

- Persiste a situação de irregularidade informada nos Relatórios das
contas dos exercícios de 2012 (TC-003074/026/12), 2013 (TC-000973/026/13),
2014 (TC-001183/026/14), 2015 (TC-005015.989.15-5) e 2016 (TC-
001108.989.16-1), consubstanciada na prestação de serviços em regime de
jornada extra, por períodos excessivos e durante todo o exercício de 2017;

- Constatou-se (evento 23.10) que diversos servidores extrapolaram
o limite de 2 (duas) horas diárias, ou 60 (sessenta) horas mensais, contrariando
as disposições do artigo 84 da Lei Complementar nº 474, de 22 de junho de 2006
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos); e

- O total despendido com pagamentos de horas extras (R$
2.130.899,22) correspondeu a 12,97% da despesa totais com pessoal no
exercício de 2017 (R$ 16.427.642,86), percentual bastante relevante.

ITEM 11.3 - CARGOS EM COMISSÃO:

- Apurou que foram nomeados servidores para cargos em
comissão, que, no entendimento da fiscalização, não possuem atribuições de
assessoria, direção e/ou chefia (artigo 37, inciso V, da CF), denotando tipicidade
de cargo efetivo, a exemplo de: Assessor de Comunicação; Diretor de Controle
Interno; Chefe de Rendas; Chefe de Tecnologia da Informação; Chefe de
Contabilidade; Chefe de Recursos Financeiros; Chefe de Compras (evento
23.09, fls. 78/79 e 84/87);

- Anotou a fiscalização que a Lei Complementar 942/17, alterada
pela Lei Complementar nº 960/17, encontra-se em desacordo com o Comunicado
SDG nº 32/2015, pois para alguns cargos em comissão de Diretores e
Assessores não se exigia nível de ensino universitário, bem como para os cargos
de Chefe não se exigia a formação técnico-profissional adequada (evento 23.09,
fls. 73/74).

ITEM 11.3.1 - FUNÇÕES DE CONFIANÇA:

 - A Lei Complementar 942/17, alterada pela Lei Complementar nº
960/17, criou 21 Funções Gratificadas, que, segundo a fiscalização, não
possuíam atribuições de direção, chefia e/ou assessoramento, exigidas pelo
artigo 37, inciso V, da Constituição Federal (evento 23.09, fls. 98/112);



- Anotou impropriedades na referida norma, que tratou da criação
de Funções de Confiança, a saber:  a) no Quadro das Funções de Confiança e
dos Requisitos de Provimento, apenas 3 (três) funções gratificadas não exigiam
experiência administrativa de 2 dois anos, quanto à área das atribuições das
funções (Gerência de Coleta de Lixo; Gerência da Equipe de Limpeza Pública e
Gerência de Aterro Sanitário), não havendo qualquer justificativa para tal
diferenciação (evento 23.09, fls. 93/97);  b) Para a função de Gerência de
Orçamento havia exigência de curso de nível superior ou técnico completo, com
formação na área de Contabilidade, não se considerando nível de conhecimento
compatível com as atribuições do cargo (como por exemplo: Gestão Pública,
Administração entre outros), tornando seu preenchimento restritivo; c) Na
Estrutura da Diretoria Administrativa encontra-se a Chefia de Compras em grau
hierárquico superior à Gerência de Licitações, Contratos e Almoxarifado (evento
23.09, fl. 13), entretanto o nível de escolaridade exigida era o de possuir curso de
nível superior completo com formação na área de Administração, Jurídica ou
especialização em Gestão Pública (evento 23.09, fl. 94), enquanto daquele era o
de possuir curso superior, técnico ou médio completo (evento 23.09, fl. 74),
portanto em contrassenso a exigência de nível de escolaridade mais elevada
para a função hierarquicamente subordinada em relação à função de comando; e
d) Na Estrutura da Diretoria Administrativa encontra-se a Chefia de Contabilidade
em grau hierárquico superior à Gerência de Orçamento (Art. 14, Itens 1.5 e 1.5.1,
respectivamente – evento 23.09, fl. 13), porém o exigido era possuir curso de
nível superior ou técnico completo com formação na área de Contabilidade
(evento 23.09, fl. 93), enquanto daquele era possuir curso de nível superior,
técnico ou médio completo (evento 23.09, fl. 74), em contrassenso à exigência de
nível de escolaridade mais elevada para a função hierarquicamente subordinada
em relação à função de comando.

- Apurou que a Lei Complementar nº 942/17, alterada pela Lei
Complementar nº 960/17, encontra-se em desacordo com o Comunicado SDG nº
32/2015 uma vez que, para alguns cargos de Gerente, com atribuições de
Assessoria e Direção, os requisitos mínimos necessários não observam a
exigência de nível de ensino universitário (evento 23.09, fls. 93/97).

ITEM 12.1 - CONTROLE INTERNO:

- A Autarquia não instituiu o sistema de Controle Interno, em
desacordo com os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, bem assim do
artigo 54, parágrafo único, e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal
e também do artigo 38, parágrafo único, da Lei Orgânica desta Corte; e



- Embora não tenha instituído o Controle Interno, a Autarquia
encontrava-se integrada ao Sistema de Controle Interno Municipal, nomeando
servidores para ocuparem cargo e função de confiança, o que, no entendimento
da fiscalização, restringia a autonomia no exercício do controle interno, pois
haveria conflito de interesses.

ITEM 15 - ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E
RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL:

- Não atendimento às recomendações exaradas nos autos do TC-
001210/026/10 (evento 23.13), quanto à prestação de serviços em regime de
jornada extra, sem formalização, sem justificativas, acima do limite legal
estabelecido e de forma continuada.

 

As conclusões da diligente fiscalização ensejaram a expedição de
notificação à Origem e aos responsáveis (evento 31.1 – DOE 03/10/2018),
ofertando o prazo de 30 dias para que apresentassem as alegações que
julgassem oportunas.

 

O Ex-Superintendente da SAE de Ourinhos, Sr. Luis Augusto
Nogueira Perino (01/01/2017 a 15/05/2017), por meio de Advogado legalmente
constituído, vem aos autos (evento 52.1), destacando, inicialmente, que, durante
o tempo que esteve à frente da Autarquia, constatou vários vícios, os quais
seriam sanados com o tempo e a prestação de seus serviços, o que não foi
possível devido ao curto prazo que permaneceu no exercício do cargo.

Ademais, justificou apontamentos da fiscalização, como segue:

Quanto às Fiscalizações Ordenadas – Resíduos Sólidos (Item
3.2):

A elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos, o gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços
de saúde, a fiscalização da coleta, bem como o transporte e
destinação final dos resíduos da construção civil[1] eram de
competência da Prefeitura Municipal de Ourinhos.

Desta feita, a inexistência do Plano Municipal de Gestão
integrada de Resíduos Sólidos prejudicou a constituição do Conselho
de Resíduos Sólidos e dos Planos de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos das Atividades Agrossilvopastoris.



Noutro ponto, de acordo com a atual administração da
SAE, sobre o aterro não possuir licença de instalação e operação da
CETESB, informou que estava sendo estudada a construção de
Transbordo, cuja previsão era para ser construído na área do aterro
atual.

Quanto à Fiscalização das Receitas (Item 5.3):

A SAE de Ourinhos oficiou o Secretário de Assuntos
Jurídicos da Prefeitura Municipal (Ofício n° 303/2017-DA-EXP),
destacando que não havia receita na Autarquia para suportar tais
despesas, solicitando que fosse realizado estudo no sentido de que o
serviço de varrição retornasse para o âmbito Municipal, ou que fosse
realizado o repasse dos valores arrecadados para realização dos
serviços de varrição.

Quanto às Horas Extraordinárias (Item 11.1.1):

Informa que as horas extraordinárias vinham sendo
diminuídas gradativamente para que se conseguisse realizar a devida
adequação, bem como, em 16 de janeiro de 2017, foi baixada
comunicação aos servidores da SAE, sob o n° 001-2017, de que as
horas extras, sem autorização prévia da chefia, estavam proibidas.

Ao final, que fossem recebidas suas justificativas a fim de
demonstrar sua lisura enquanto permaneceu como Superintendente da
Autarquia.

 

A SAE de Ourinhos, por meio de seus Procuradores, vem aos autos
apresentar suas justificativas e documentos nos eventos 56.1 a 56.22, aduzindo:

Quanto às Fiscalizações Ordenadas – Resíduos Sólidos (Item
3.2):

Com relação à destinação final dos resíduos sólidos
municipais, o aterro municipal se encontrava em funcionamento via de
liminar judicial, enquanto aguardava-se a emissão de licença prévia
para novo aterro municipal ou para transbordo junto à CETESB.

A autarquia solicitou, em 03/10/2018, a emissão de
licença prévia para a área de aterro, o qual aguardava posicionamento
(evento 56.6).



Com relação ao tratamento de resíduos sólidos, antes do
aterramento, destacou que este era feito por contrato com
Cooperativa, cujo objeto era a coleta, triagem e destinação de
resíduos sólidos recicláveis domiciliares ou reutilizáveis.

Com relação aos demais apontamentos neste item,
informou que as atribuições eram de responsabilidade de Prefeitura
Municipal, tendo em vista que a SAE é Autarquia, não tendo poderes
para criar políticas públicas.

Quanto à Fiscalização das Receitas (Item 5.3):

Os valores referentes à taxa de coleta de lixo e de
varrição foram devidamente cobrados da Prefeitura Municipal, sendo
que o processo se encontrava com a Procuradoria do Município para
análise e parecer.

Em reunião do dia 24/09/2018, entre Prefeito,
Procuradoria do Município, Procuradoria da SAE e Superintendente,
foi cobrado posicionamento quanto ao pagamento da referida dívida,
com entendimento do pagamento da parte incontroversa, com
entendimento de prescrição de alguns valores, os quais seriam
analisados pelas respectivas Procuradorias.

A Prefeitura também se posicionou no sentido de levar o
serviço de varrição de volta a ela, em 2019, a fim de solucionar,
definitivamente, o problema de falta de pagamento do serviço.

Documentos foram juntados no evento 56.8.

Quanto à Dívida Ativa (Item 5.4):

Os valores de dívida ativa cancelados no exercício em
exame não foram comunicados à Contabilidade, para inclusão em
balanço no momento oportuno, porque o sistema informatizado da
SAE estava em manutenção, bem como pelas férias do Chefe de
Rendas, que ocasionou falha na comunicação e envio do
cancelamento apenas em data posterior.

O problema foi identificado e houve a devida
comunicação, que não geraria outros transtornos.

Quanto à Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais (Item
7):



Os valores depositados em conta bancária pendentes de
registro foram identificados pela Caixa Econômica Federal e
devidamente lançados pela Contabilidade (evento 56.9).

Quanto ao Quadro de Pessoal no encerramento do Exercício
(Item 11.1):

Sobre a divergência de quantitativos informados ao
Sistema Audesp, a Chefia de Recursos Humanos da autarquia
encaminhou documentação, na qual se constata que a divergência
ocorreu por diversos fatores, legislação, sistema e alimentação do
banco de dados (eventos 56.10 a 56.13).

Quanto às Horas Extraordinárias (Item 11.1.1):

A autarquia informou que as horas extraordinárias
vinham sendo diminuídas gradativamente para que se conseguisse
realizar a devida adequação dos serviços, sem prejuízo do interesse
público, como se velicaria na fiscalização do exercício de 2018.

Também estava sendo implementado sistema de
autorização prévia com as devidas justificativas a fim de atender os
apontamentos desta Corte de Contas.

Em 27/10/2018, os diretores da SAE foram notificados do
prazo final para regularização da questão na autarquia (eventos 56.14
e 56.15).

Quanto aos Cargos em Comissão (Item 11.3), às Funções de
Confiança (Item 11.3.1) e ao Controle Interno (Item 12.1):

Os apontamentos apresentados nos itens em referência
demandavam alteração legislativa por parte da Administração Direta,
que já foi devidamente informada da necessidade de alteração.

Quanto ao Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e
Recomendações do Tribunal (Item 15):

A questão das horas extraordinárias ainda não foram
solucionadas à contento, porém com evolução quando se compara
com exercícios anteriores, além de ter sido implementado sistema de
autorização das horas realizadas, bem como estudo para a suspensão
da realização, com adequação dos serviços ao número de servidores
atuantes ou, eventualmente, de nova criação de cargos.

 



Ex-Superintendente da SAE de Ourinhos, Sr. Rodrigo Cesar Gomes
(16/05/2017 a 13/06/2017), por meio de Advogado legalmente constituído, vem
aos autos apresentar defesa (evento 57.1), destacando, em linhas gerais, que foi
Dirigente por pouco tempo e que, portanto, não foi possível tomar conhecimento
efetivo dos problemas da autarquia, tampouco de saná-los.

 

Encaminhados os autos com vistas ao Ministério Público de Contas,
o processo não foi selecionado para análise específica, nos termos do Ato
Normativo nº 006/2014-PGC, publicado no DOE de 08.02.2014 (evento 50.1).

 

As contas pretéritas da Autarquia tiveram o seguinte trâmite nesta
Corte:

- 2016 – TC-001108.989.16-1: Regulares com ressalvas e
recomendações, de acordo com o art. 33, II, da Lei Complementar nº 709/93
(DOE de 31/01/2019). Houve o trânsito em julgado em 21/02/2019. Ressalvas e
recomendações: reiterado desequilíbrio orçamentário, que podem vir a
comprometer a situação patrimonial da entidade no futuro; 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.

- 2015 – TC-005015.989.15-5: Irregulares, de acordo com o art. 33,
III, “b)” c.c. parágrafo único do art. 36 da Lei Complementar nº 709/93 (DOE de
28/05/2019). Fundamentos: Renúncia de receitas, contratação direta sem devido
suporte legal, servidores com desvio de função e com excessivo número de
horas; falhas reincidentes. Houve interposição de Recurso Ordinário, tratado nos
autos TC-009555.989.18-5, com decisão que negou provimento (DOE de
28.09.2018) e trânsito em jugado em 05/10/2018.

- 2014 – TC-001183/026/14: Regulares com ressalvas, de acordo
com o art. 33, II, da Lei Complementar nº 709/93 (DOE de 29/05/2019). Houve o
trânsito em julgado em 19/06/2019. Ressalvas: a Renúncia de Receitas;
Servidores em Desvio de Função; e Horas Extraordinárias.

É a síntese necessária.

 



DECISÃO

 

Em exame, o Balanço Geral exercício de 2017 da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE, apresentadas em
face do artigo 27 da Lei Complementar Paulista nº 709/93.

Prima facie, não prosperam, nestes autos, as impropriedades
destacadas no item 3.2 (Fiscalizações Ordenadas – Resíduos Sólidos) do
Relatório da Fiscalização, isto porque elas foram devidamente tratadas no TC-
006879.989.16-8, quando da emissão do Parecer das Contas da Prefeitura
Municipal de Ourinhos para o exercício de 2016[2], de Relatoria da Exma.
Conselheira Dra. Cristiana de Castro Moraes, publicado no Diário Oficial em
28/03/2019, com trânsito em julgado em 15/05/2019.

No exercício sub examine, a Autarquia deu consecução às
atividades de operação dos serviços de água, esgoto e outros relacionados à
limpeza urbana[3] do município de Ourinhos.  Tais ações, como restou
demonstrado no evento 23.2, coadunam-se com os objetivos para os quais a
SAE de Ourinhos foi legalmente criada na Administração Indireta.

Com relação à destinação final dos resíduos sólidos municipais,
verifico que a Origem, em suas razões de defesa (eventos 56.3 a 56.6), anunciou
medidas e apresentou documentos para utilização de novo aterro.  Desta feita,
determino à Fiscalização, por ocasião da próxima inspeção “in loco”, que
verifique e traga em relatório posição atualizada sobre a questão.

A autarquia apresentou resultado orçamentário satisfatório,
representado pelo superávit de R$ 7.107.224,38, o que equivale a 17,04% sobre
suas receitas, aumentando o superávit financeiro de R$ 811.549,93 (2015) para
R$ 6.992.577,43 (2016).

Assim, sob o aspecto orçamentário-financeiro, a SAE de Ourinhos
pautou-se pela boa administração de suas contas.

A inadimplência do Ente Central, quanto aos débitos de serviços de
coleta de lixo (R$ 16.691.910,49) e de limpeza urbana (R$ 51.425.969,81),
preocupa em razão dos montantes informados.

Entretanto, neste momento, tal impropriedade pode ser alçada ao
campo das ressalvas e severas recomendações, em razão das medidas
anunciadas pela defesa.  Assim, recomendo à SAE de Ourinhos que envide
esforços, de todas as formas admitidas em direito, para a cobrança dos referidos



créditos, sob pena, no futuro, de aplicação do art. 104, IV, da Lei Complementar
Estadual nº 709/93.

Noutra vertente, diante das medidas anunciadas pela defesa e da
ausência de apontamentos no Relatório da Fiscalização das contas do exercício
de 2018 (TC-002343.989.18-2), alço a questão do pagamento de horas
extraordinárias em 2017 ao campo das ressalvas.

Sobre a existência de funções gratificadas e cargos comissionados,
no exercício de 2017, em desconformidade com o artigo 37, V, da Constituição
Federal, alço a questão ao campo das ressalvas e recomendações.

Desta feita, recomendo à entidade para que envide esforços junto
ao Executivo Municipal a fim de que este elabore projeto de lei, com
encaminhamento à Câmara Municipal, discriminando objetivamente as
atribuições e a escolaridade dos cargos comissionados da SAE de Ourinhos, nos
termos do item “8” do Comunicado SDG nº 32/2015[4] e da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal[5].

No mesmo contexto, recomendo à Origem que regularize e
aprimore seu Sistema de Controle Interno, como resta consignado nos
Comunicados SDG nºs. 32/2012[6] e 35/2015[7].

Acolho as justificativas apresentadas nas razões de defesa quanto
aos itens: 5.4 – Dívida Ativa; e 7 – Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais.

Com as ressalvas e recomendações retro, estas contas merecem o
beneplácito desta Corte de Contas.

Por todo o exposto, considerando o contido nos autos, com
supedâneo no art. 73, §4º, da Constituição Federal e nos termos do que dispõe a
Resolução nº 03/2012 deste Tribunal, JULGO REGULARES COM RESSALVAS
E RECOMENDAÇÕES, nos termos do artigo 33, inciso II, da Lei Complementar
n° 709/93, as contas do exercício de 2017 da Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos - SAE. Quito os responsáveis nos termos do artigo 35 do
mesmo diploma legal referido.

Deve, a Origem, atentar para as ressalvas e recomendações
constantes do Corpo deste decisório.

Após o trânsito em julgado, acionem-se as disposições do art. 2º,
incisos XV e XXVII, da Lei Complementar Estadual nº 709/93.

Excetuo os atos pendentes de julgamento por este Tribunal.

Por fim, registro que, nos termos da Resolução n° 01/2011, a
Origem e demais mencionados poderão ter acesso aos autos no Sistema de



processo Eletrônico (e-TCESP), na página www4.tce.sp.gov.br/etcesp/, mediante
regular cadastramento.

Publique-se por extrato.

1. Ao cartório para:

a) Publicar e certificar o trânsito em julgado; e

b) Oficiar à Prefeitura e à Câmara Municipal de Ourinhos.

2. Após, ao Arquivo.

 

CA, em 28 de fevereiro de 2020.

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

AUDITOR
jpen

 

[1] Passou a ser de competência da Prefeitura Municipal de Ourinhos, em razão da edição da lei
complementar n° 933, de 06 de abril de 2016.

[2] Trecho do Parecer juntado no evento 125.3 do TC-006879.989.16-8

“d) os trabalhos da 7ª fiscalização ordenada, cujo tema foi a gestão dos Resíduos Sólidos,
apuraram que a prefeitura ainda não elaborou o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos previsto na Lei
Federal nº 12.305/2010, não constituiu o Conselho de Resíduos Sólidos, não regularizou as licenças necessárias para a
manutenção de aterro sanitário, não realiza o tratamento dos rejeitos antes do aterramento, não executa o gerenciamento
dos resíduos dos serviços de saúde e não fiscaliza as atividades de coleta, transporte e destinação final do descarte da
construção civil.

Tais anotações reclamam a adoção de providências pelo gestor, o que será acompanhado nas futuras
fiscalizações” (Destaques Originais).

[3] Coleta de resíduos sólidos urbanos (lixo domiciliar), varrição de vias públicas, coleta hospitalar e
aterro controlado.

[4] COMUNICADO SDG Nº 32/2015

“O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sua permanente tarefa de orientação a seus
jurisdicionados, recomenda a observância de aspectos relevantes na elaboração das leis orçamentárias anuais e demais
instrumentos de interesse que podem, assim, ser resumidos:

8. as leis devem definir com clareza as atribuições e a escolaridade exigidas para provimento
de cargos em comissão de Direção e Assessoria exclusivos de nível universitário, reservando-se aos de Chefia a
formação técnico-profissional apropriado.” (Destaquei).

[5] O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.041.210/SP, reconheceu a repercussão geral da
matéria constitucional e reafirmou a tese de que "as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de
forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir" (RE 1041210 RG, Relator: Min. Dias Toffoli, julgado em
27/09/2018, Dje 22-05-2019).

[6] Acessível no sítio deste Tribunal em: www4.tce.sp.gov.br/comunicado-sdg-no-322012

[7] Acessível no sítio deste Tribunal em: www.tce.sp.gov.br/legislacao/comunicado/comunicado-sdg-
352015-sistema-controle-interno .

 

https://www4.tce.sp.gov.br/etcesp/
https://www4.tce.sp.gov.br/comunicado-sdg-no-322012
http://www.tce.sp.gov.br/legislacao/comunicado/comunicado-sdg-352015-sistema-controle-interno


 

PROCESSO: TC-001856.989.17-3
ENTIDADE: SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

DE OURINHOS – SAE - OURINHOS (CNPJ:
49.131.287/0001-88).

ADVOGADOS: ALINE SIMOES BALDINI
(OAB/SP 374.017) / KARINE SILVA DE LUCA
(OAB/SP 375.307)

MUNICÍPIO:  OURINHOS
RESPONSAVEIS: LUIS AUGUSTO NOGUEIRA PERINO –

SUPERINTENDENTE À ÉPOCA – Período:
01/01/2017 a 15/05/2017.

ADVOGADO: FABIO MOIA TEIXEIRA
(OAB/SP 159.458)

RODRIGO CESAR GOMES -
SUPERINTENDENTE À ÉPOCA - Período:
15/05/2017 a 13/06/2017.

ADVOGADO: STEFANIE VOLPE VIEIRA
(OAB/SP 396.870)

MARCELO SIMONI PIRES -
SUPERINTENDENTE À ÉPOCA - Período:
14/06/2017 a 31/12/2017.

EM EXAME:   BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017
EXERCÍCIO:  2017
INSTRUÇÃO:  UNIDADE REGIONAL DE MARÍLIA (UR.04) / DSF-

I

 

EXTRATO: Por todo o exposto, considerando o contido nos autos,
com supedâneo no art. 73, §4º, da Constituição Federal e nos termos do que
dispõe a Resolução nº 03/2012 deste Tribunal, JULGO REGULARES COM
RESSALVAS E RECOMENDAÇÕES, nos termos do artigo 33, inciso II, da Lei
Complementar n° 709/93, as contas do exercício de 2017 da Superintendência
de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE - Ourinhos. Quito os responsáveis nos
termos do artigo 35 do mesmo diploma legal referido. Deve, a Origem, atentar
para as ressalvas e recomendações constantes do Corpo deste decisório. Após o
trânsito em julgado, acionem-se as disposições do art. 2º, incisos XV e XXVII, da
Lei Complementar Estadual nº 709/93. Excetuo os atos pendentes de julgamento
por este Tribunal. Por fim, registro que, nos termos da Resolução n° 01/2011, a
Origem e demais mencionados poderão ter acesso aos autos no Sistema de
processo Eletrônico (e-TCESP), na página www4.tce.sp.gov.br/etcesp/, mediante
regular cadastramento. PUBLIQUE-SE.

https://www4.tce.sp.gov.br/etcesp/


 

CA, em 28 de fevereiro de 2020.

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

AUDITOR
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