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PROCESSO: TC-00002714.989.19-1
ÓRGÃO: SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA E ESGOTO

DE OURINHOS - SAE - OURINHOS
ADVOGADO: ALINE SIMOES BALDINI
(OAB/SP 374.017) / KARINE SILVA DE LUCA
(OAB/SP 375.307)

RESPONSÁVEIS: MARCELO SIMONI PIRES– Superintendente à
época

01/01/2019 a 05/11/2019
ADVOGADO: JOAO VICTOR PINHEIRO
COMOTI (OAB/SP 423.916)

INÁCIO JOSÉ BARBOSA FILHO –
Superintendente à época

06/11 a 31/12/2019
EXERCÍCIO: 2019
OBJETO: Balanço Geral - Contas do Exercício de 2019
EM EXAME: Balanço Geral do Exercício 
INSTRUÇÃO: UNIDADE REGIONAL DE MARÍLIA UR-04/ DSF-I

 

 

Em exame as contas anuais de 2019 do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Ourinhos - SAE, autarquia criada pela Lei Municipal n.º 808 de 13 de
abril de 1967 com alterações posteriores.

A Fiscalização, apontou suas ocorrências, abaixo citadas, sintetizadas na
conclusão de seu laudo acostado no evento n. 10, Arquivo: TC-002714.989.19 -
SAE Ourinhos.pdf.

Por meio do despacho publicado no DOE de 10/07/2020 foram
notificados, o Órgão e os responsáveis à época, nos termos do artigo 29 da LC
709/93, para no prazo de 15 dias para tomarem conhecimento do relatório e
apresentarem suas justificativas (evento n.13 e 24).

http://www.tce.sp.gov.br/
https://e-processo.tce.sp.gov.br/e-tcesp/listagens/DownloadArquivo?arquivo=4258194


Em resposta, compareceu nestes autos o Órgão, representado por sua
procuradora, Sra. Aline Simões Baldini e Karine Silva de Luca e acostou suas
justificativas e documentações no evento n. 32.

Por sua vez, o responsável à época, Sr. Marcelo Simoni Pires, por
intermédio do seu advogado, Dr. João Victor Pinheiro Comoti, devidamente
habilitado, juntou suas justificativas e documentações no evento n. 42.

Resumo a seguir os apontamentos anotados pela unidade fiscalizadora,
bem como as alegações ofertadas.

 

10 - CONTRATOS E ACOMPANHAMENTOS DE EXECUÇÕES.

- Contrato analisado em autos específicos (seletividade) com
apontamentos de irregularidades tanto no procedimento licitatório/contrato,
quanto na execução contratual;

JUSTIFICATIVA: Explicou a defesa que todos os contratos apontados
foram feitos diante da urgência em resolver a problemática dos resíduos sólidos
no município. Pormenorizou que o aterro municipal estava funcionando por força
de procedo judicial, decisão essa que ordenou a licitação para transbordo.
Alegou também que todos os atos realizados pela SAE observaram os
procedimentos legais, inclusive quanto o atendimento das decisões judiciais e
interesses judiciais.

Quanto ao atraso na execução pela empresa contratada, informou que já
foi aberto processo administrativo a fim de apurar a responsabilidade da mesma.
Por fim, aduziu que todas medidas realizadas pela autarquia buscaram a melhor
solução para o momento, sendo para atender o interesse público, quanto para
obedecer às decisões judiciais e buscar uma resolução da problemática dos
resíduos sólidos no município.

Ademais, frisou que a paralisação das atividades no aterro sanitário alvo
de interdição iria gerar multas à Autarquia e o encerramento do contrato
administrativo ocasionaria multa rescisória. Por fim, informou que essa alegação
já foi objeto de análise nos 00009901.989.19-4, 00000340.978.20-1,
00000342.989.20-9 e 00002714.989.19-1, sendo todos julgados regulares.

 

11.1 - QUADRO DE PESSOAL NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO:

- Divergências nos quantitativos informados ao Sistema Audesp com o
detectado pela fiscalização.



JUSTIFICATIVA: O setor de Recursos Humanos da autarquia esclarece
que essa divergência ocorreu por diversos fatores, principalmente pela
duplicidade de informações que foi fornecida pela empresa responsável pelos
lançamentos, bem como pela ausência de lançamento no sistema para os cargos
que foram criados por lei na estrutura da SAE, nos quais ainda não foram
preenchidos. Assim, o respectivo setor, informou que todos os cargos foram
revisados, independentemente de estarem preenchidos ou não, e todas as
inconsistências foram corrigidas. Além disso, arguiu que será implementado um
mecanismo de conferência, a fim de evitar a reincidência dessa falha. Não
obstante, esclarece que a diferença que ficará apresentada diz respeito ao
pensionista e o cargo vago de aprendiz, pois estes não entram no quadro no
TCE/SP, mas contam no quadro de pessoal da autarquia.

 

 Após, determinei a remessa destes autos ao MPC para avaliação
conclusiva nos termos regimentais (evento n. 38).

O Ministério Público de Contas, por sua vez, não selecionou este
processo para avaliação nos termos do art. 1º, § 1º, do Ato Normativo nº 006/04
– PGC, publicado no DOE de 08/02/14, restituindo os autos para prosseguimento
(evento n. 40).

 

Informo a seguir o resultado do julgamento das contas deste órgão,
relativas aos exercícios anteriores e posteriores ao examinado:

 

2015: TC-005015/989/15 Irregulares, publicada no Diário Oficial em
15/03/2018.

2016: TC-001108/989/16 Regulares com ressalvas, com trânsito em
julgado em 21/02/2019.

2017: TC-001856/989/17 Regulares com ressalvas e recomendações,
com trânsito em julgado em 11/05/2020.

2018: TC-002343/989/18 Regulares com ressalvas, com trânsito em
julgado em 03/06/2020.

2019: TC-002714/989/19 Em análise.

 
 
É o relato necessário.
 



Decido.
 
A análise dos autos autoriza a emissão de juízo de aprovação à

matéria em exame.
No exercício em exame, foi constatado que a Autarquia deu

consecução aos programas e ações descritos no Relatório de Atividades.
Não foram detectadas falhas na realização das despesas, querem

irregulares, querem desprovidas de interesse público, bem como desvios ou
malversação do erário.

Ressalto que, na Lei Orçamentária Anual (2019), não constou
previsão de repasse financeiro do ente central (Prefeitura) à Autarquia em
exame.

Contribui para aprovação desta conta o expressivo resultado
positivo em sua execução orçamentária, na ordem de R$ 5.390.997,94,
equivalente a 10,44% da receita arrecadada, bem como, a positividade dos
Resultados, Financeiro (R$ 21.085.302,50, 43,50%), e Patrimonial (R$
70.526.910,99, 18,47%), tendo em vista os números apresentados no balanço, o
superávit orçamentário de 2019 aumentou em 34,35% o superávit financeiro de
2018.

Na conclusão de seu relatório a Fiscalização apontou falhas nos
contratos e acompanhamentos de execução e quadro de pessoal.

As justificativas trazidas aos autos foram capazes de elidir os
apontamentos da fiscalização, quais sejam, os contratos já examinados por esta
Corte e, no que concerne ao departamento de pessoal, foram adotados os
procedimento para não mais incorrer nos erros assinalados.

Por todo o exposto, à vista do contido nos autos, com supedâneo
na Constituição Federal, art. 74, § 4º e na Resolução TCESP 03/2012, JULGO
REGULARES, nos termos do artigo 33, inciso I, da Lei Complementar n° 709/93,
as contas do exercício de 2019 da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO
DE OURINHOS – SAE.

Quito os responsáveis nos termos do artigo 34 do mesmo diploma
legal referido.

Excetuam-se os demais atos pendentes de apreciação por parte
desta E. Corte.

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:

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


- aguardar o prazo recursal

- Certificar o trânsito

Após, ao arquivo.

CA, 18 de março de 2021.
 

JOSUE ROMERO
AUDITOR
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EXTRATO: Pelos fundamentos expostos na sentença
referida, JULGO REGULARES, nos termos do artigo 33, inciso I, da Lei
Complementar n° 709/93, as contas do exercício de 2019 da
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – SAE. Quito os
responsáveis nos termos do artigo 34 do mesmo diploma legal
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