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RELATÓRIO

 

Em exame o Balanço Geral do exercício de 2018 da Superintendência de
Água e Esgoto de Ourinhos - Sae, sediada no Município de Ourinhos.

 

A Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE é autarquia criada
pela Lei Municipal nº 808, de 13 de abril de 1967, com posteriores alterações,
regulamentada pelos Decretos Municipais nºs 2.501, de 13 de agosto de 1984 e 3.050,
de 04 de janeiro de 1998 (aprovou o Regimento Interno da Entidade).

 

A Fiscalização realizou apontamentos quanto aos itens abaixo (evento
11.19):

 

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


5.2.1 - ARRECADAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO E DOS
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA.

7 - TESOURARIA, ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS.

11.1 - QUADRO DE PESSOAL NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.

11.3 - NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO.

12.1 - CONTROLE INTERNO.

15 - ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E
RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS.

 

 

Notificados os responsáveis nos termos do art. 29 da Lei Complementar
Paulista nº 709/93 (evento 14), o gestor da entidade encaminhou justificativas alegando
(evento 26):

 

5.2.1 - ARRECADAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO E DOS
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA: - falta de repasse da Prefeitura à Autarquia, dos
valores recebidos a esse título; - não registro/reconhecimento de créditos no Balanço
Patrimonial;

“Portanto, pode-se dizer que ainda está em tramitação o processo
administrativo, buscando angariar provas irrefutáveis do dever de pagar ou não da
Prefeitura Municipal, especialmente porque envolve documentação muito antiga e com
alteração de cargos que detinham conhecimento sobre o tema, não sendo de fácil análise
e conclusão.

Outrossim, os serviços de varrição foram devolvidos ao Município pela Lei
Complementar n° 1046/2019, não havendo mais a continuidade do problema de ausência
de repasse de valores da PMO a esta Autarquia, tendo em vista que, com a edição da
referida lei, todos os serviços prestados pela SAE são cobrados pela própria Autarquia,
restando, apenas, concluir quanto aos valores não repassados até então.

Desta forma, para a inscrição de valores como crédito no Balanço
Patrimonial, é obrigatório que estes sejam líquidos, certos e exigíveis, sendo que o
montante apontado pela Auditoria desta Corte de Contas ainda não preenche estes
requisitos.

Essa, inclusive, foi a orientação exarada pelo agente fiscalizador do Tribunal
de Contas quando de inspeção junto a esta Autarquia no ano de 2018, de que os valores
só deveriam ser incluídos no balanço patrimonial após a sua constatação inequívoca,
seja em relação ao montante, seja em relação ao dever do pagamento”.

 



7 - TESOURARIA, ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS: - existência
de créditos antigos, pendentes de contabilização (reincidência);

“Os valores depositados em conta bancária e pendentes de contabilização
foram devidamente lançados conforme comprova a documentação anexa”.

 

11.1 - QUADRO DE PESSOAL NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO: -
divergências nos quantitativos informados ao Sistema Audesp com o detectado na
fiscalização in loco;

“Quanto à divergência de quantitativos informados ao Sistema Audesp, a
Gerência de Recursos Humanos encaminha, nesta oportunidade, documentação na qual
se constata que a divergência se deu por diversos fatores, em especial, sistema e
alimentação do banco de dados. Em razão das deficiências técnicas, foi apresentado ao
TCE/SP declaração com os números reais, bem como comprovação de abertura de
chamados de assistência técnica junto à empresa fornecedora do sistema informatizado
para regularizar a situação”.

 

11.3 - NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO: - falta de previsão
legal da respectiva atribuição do cargo de “Assessoria Executiva”;- a Lei Complementar,
alterada, encontra-se em desacordo com o que recomenda o Comunicado SDG nº
32/2015;

12.1 - CONTROLE INTERNO: - natureza dos cargos criados na estrutura do
Controle Interno (cargo em comissão e função de confiança) imprópria para garantir a
autonomia no exercício das atividades;

“Os apontamentos apresentados demandam alteração legislativa cuja
iniciativa é privativa do Prefeito Municipal e necessita de aprovação da Câmara Municipal,
sendo que as leis para sanar as irregularidades apontadas foram aprovadas em
28/05/2019 e 16/07/2019, quais sejam, Leis Complementares 1037/2019 e 1043/2019”.

 

15 - ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E
RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS: - desatendimento a recomendações.

“Quanto a este item, importante trazer a lume que dos apontamentos
apresentados anteriormente, apenas a questão das conciliações bancárias voltaram a se
repetir, por fatores alheios à vontade desta Autarquia, porém já foi devidamente sanado”.

 
O Ministério Público de Contas, por sua vez, não selecionou este processo

para avaliação nos termos do arr. 1º, § 1º, do Ato Normativo nº 006/04 – PGC, publicado
no DOE de 08/02/14, restituindo os autos para prosseguimento.

 
As contas dos últimos exercícios encontram-se na seguinte conformidade:
 



Exercício Número do Processo Decisão Relator

2017 TC-1856/989/17

                              
Regular com

ressalva
Antonio Carlos dos

Santos

 

2016 TC-1108/989/16 Regular com
ressalva

Márcio Martins de
Camargo

2015                               TC-
5015/989/15

 
 

Irregular Silvia Monteiro

 
 
 
DECISÃO
 
De início constato que ações empreendidas no exercício se coadunaram

com os objetivos para os quais a autarquia foi legalmente criada.
 
Em relação aos resultados, a entidade apresentou resultado orçamentário

satisfatório, com superávit de R$ 6. 121.170,75, o que equivale a 13,17% sobre suas
receitas, aumentando o superávit financeiro de R$ 6.992.577,43 em 2017 para R$
14.693.814,91. Também cresceram os resultados econômico e patrimonial, destacando-
se a SAE de Ourinhos pela boa administração de suas contas.

 
Quanto aos apontamentos da Fiscalização, foram indicadas a cobrança e o

não recebimento pela autarquia dos valores devidos pela Prefeitura por serviços
prestados. Ainda que se possa alçar a irregularidade às recomedações, visto que a
entidade demonstra efetiva cobrança, é necessário que esta seja concretizada, pois o
valor devido é bastante elevado, cerca de R$ 58 milhões. Ademais, há muitos anos se
arrasta a disputa com a Prefeitura, sendo que a própria entidade admite que parcela dos
créditos está possivelmente prescrita (evento 26.1). O TC-13.663.989.19, anexo a estes
autos, traz documentos que respaldam essa questão levada há anos dos débitos da
Prefeitura de Ourinhos.

 
Em relação à inscrição dos incertos valores a receber no balanço da

entidade, esse passo demonstra fidedignidade no demonstrativo, ainda que apareça de
forma estimada.   

Os artigos abaixo, da lei nº 4.320/64, são exemplos de que os citados
valores devem constar no balanço:

Art. 87. Haverá contrôle contábil dos direitos e obrigações oriundos de
ajustes ou contratos em que a administração pública fôr parte.

Art. 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração
orçamentária, financeira patrimonial e industrial.

     Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará:

     I - O Ativo Financeiro;



     II - O Ativo Permanente;

     III - O Passivo Financeiro;

     IV - O Passivo Permanente;

     V - O Saldo Patrimonial;

     VI - As Contas de Compensação.

     § 1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis
independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

 
Já o apontamento sobre contabilização pendente foi resolvido pela autarquia

e documentos anexados aos autos (eventos 26.105, 26.106 e 26.107).
 
Enviou ainda justificativas sobre as divergências encontradas nos quadros

de cargos, alegando que houve problemas técnicos, e anexou os números corretos
(eventos 26.108 a 26.113).

 
Quanto à falta de lei para a atribuição do cargo de Assessoria Executiva e

natureza inadequada dos cargos da estrutura de controle interno, aduziu que foram
aprovadas leis a esse respeito em 2019. Esse aspecto pode ser alçado às
recomendações para que se criem os cargos apenas a partir de lei e não o inverso, como
demonstra a entidade ter procedido.

 
Por todo o exposto, à vista dos elementos que instruem os autos, nos

termos do que dispõe a Resolução n.º 03/2012 deste Tribunal, JULGO REGULAR COM
RESSALVA o Balanço Geral do Exercício de aqui tratado, com fundamento no artigo 33,
II, da Lei Complementar nº 709/93. Quito o responsável pela entidade, nos termos do
artigo 35 do mesmo diploma legal. Excetuo os atos pendentes de julgamento por este
Tribunal.

 
Informe-se ainda que, nos termos da Resolução n. 01/2011, a íntegra deste

processo poderá ser obtida no Sistema de Processo Eletrônico (e-TCESP), na página
www.tce.sp.gov.br, mediante cadastramento que é obrigatório.

 
Publique-se, por extrato.
Ao Cartório para:
1. Certificar o trânsito em julgado.
2. Após, ao arquivo.
 

 

            C.A., 31 de março de 2020.

 

 
ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS

                                                   AUDITOR
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EXTRATO: Pelos motivos expressos na sentença, JULGO REGULAR COM
RESSALVA o Balanço Geral do Exercício de aqui tratado, com fundamento no artigo 33,
II, da Lei Complementar nº 709/93. Quito o responsável pela entidade, nos termos do
artigo 35 do mesmo diploma legal. Excetuo os atos pendentes de julgamento por este
Tribunal. 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., 31 de março de 2020.

 
 
ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS

                                                 AUDITOR

 

 
AMFS-07

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


CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS. Sistema e-TCESP. Para
obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br -

link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-D1HA-60DK-5LXG-33ET


