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Tratam os autos do Balanço Geral do exercício de 2020 da Superintendência de
Água e Esgoto de Ourinhos - SAE - Ourinhos, autarquia criada pela Lei Municipal nº
808/1967, com alterações posteriores, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3050/1998, que
aprovou o Regimento Interno.

A Lei Complementar Municipal n.º 456/2005, alterada pelas Leis Complementares
Municipais n.º 1.043/2019 e 1.070/2020, reformulou a estrutura administrativa da Entidade,
assim, composta: a) Superintendência; e b) Órgão de Administração Específica. Desta feita,
constatou-se a regularidade do mandato, forma de investidura, posse, e atribuições da cúpula
diretiva da entidade.

Verificou-se, ainda, a elaboração da declaração de bens dos dirigentes, nos termos
da Lei Federal n.º 8.429, de 02 de junho de 1992.

A par dos trabalhos de campo realizados, a Unidade Regional de Marília (UR.04)
elaborou minucioso relatório sobre as contas apresentadas (evento 14.28), revelando o que
segue:

ITEM 5.3 – DÍVIDA ATIVA:

- Aumento de 29,90% no montante da Dívida Ativa em relação ao exercício de
2019;

- A fiscalização não obteve informações sobre cobranças por meio de protesto
extrajudicial, permitida pela Lei Federal nº 9.492/1997; e

- Havia necessidade de aprimoramento dos métodos de cobrança dos créditos
inscritos em Dívida Ativa, conforme apontamentos em Relatórios anteriores.

ITEM 7 - TESOURARIA, ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS

- Sobre os bens patrimoniais, consignou que o montante indicado no inventário de
bens móveis (R$ 21.696.632,53 – evento 14.14) divergia substancialmente daquele lançado no
Balanço Patrimonial (R$ 10.875.600,23 – evento 14.23, fl. 12), evidenciando ausência de
atualização dos registros contábeis do setor, em desacordo com o princípio da Evidenciação
Contábil (artigo 85 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964); e

- No evento 14.15, conforme declarado pela Entidade, o levantamento geral dos
bens móveis e imóveis no exercício de 2020 não foi realizado, o que prejudicou a atualização
dos registros e a identificação de inconsistências, em desacordo com o artigo 96 da Lei nº
4.320/1964.

ITEM 11.1 - QUADRO DE PESSOAL NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

- A Lei Complementar Municipal n.º 1.070/2020 alterou dispositivos da Lei
Complementar Municipal n.º 1.043/2019 e dispôs sobre a reestruturação dos cargos
comissionados na entidade, com previsão de 37 (trinta e sete) funções gratificadas;

- Houve exoneração de todos os servidores mencionados no item anterior até
30/11/2020, razão pela qual essas funções encontravam-se vagas em 31/12/2020 (evento
14.20, fls. 3/4);

- Os dados de pessoal, encaminhados ao Sistema Audesp (evento 14.21),
apresentavam inconsistências, evidenciando divergências entre os enviados ao referido sistema
e os apurados pela Fiscalização; e



- A nomeação do Sr. Antônio Bruno, para a função de confiança de Gerente de
Equipe, via Portaria Municipal n.º 101/2020 (evento 14.19, fl. 13), não foi publicada, em
desacordo com o princípio da transparência (artigo 1º, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal).

ITEM 11.1.1 - FÉRIAS VENCIDAS

- Existência de servidores que acumulavam diversos períodos de férias vencidas e
não usufruídas (evento 14.17), a despeito das orientações traçadas pelo setor de Recursos
Humanos (evento 14.18, fls. 26/27), do disposto no artigo 7º, XVII, da Constituição Federal e do
artigo 101 da Lei Complementar Municipal n.º 474/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos);

- O artigo 102 da Lei Complementar Municipal n.º 474/2006 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais – evento 14.18, fl. 3) prevê que o servidor exonerado do cargo
efetivo, ou em comissão, perceberia indenização relativa ao período das férias a que tiver direito
e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício, ou fração
superior a 15 dias, podendo, assim, gerar, em razão do apontado no parágrafo anterior,
indenizações trabalhistas de grandes vultos em única parcela.

ITEM 11.3 - NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO

- A Lei Complementar Municipal n.º 1.070/2020, ao criar funções de confiança,
previu, como requisito de escolaridade, o “nível médio” (evento 14.20); e

- Esses cargos, em tese, possuíam atividades similares aos de chefia e deveriam,
portanto, ter como requisito o nível superior ou, no mínimo, o ensino técnico-profissional, como
estabelece o Comunicado SDG nº 32, de 17 de agosto de 2015.

ITEM 11.4.2 - FUNCIONÁRIOS

- Apurou 13 (treze) servidores da entidade cedidos à Prefeitura Municipal de
Ourinhos e ao Sindicado dos Servidores Públicos e Autárquicos de Ourinhos e Região (evento
14.22);

- Dos servidores mencionados no parágrafo anterior, 04 (quatro) não tiveram os
cargos divulgados pela Autarquia, sendo mencionadas apenas as atividades desempenhadas
por eles;

- Os cargos de Coletor de Lixo Domiciliar e de Leiturista eram atribuições típicas da
SAE, evidenciando provável desvio de função nos órgãos / entidades cessionárias; e

- Foram admitidos[1] 4 (quatro) servidores no exercício de 2020, para o cargo de
“Coletor de Lixo Domiciliar”, o que evidenciava necessidade de pessoal nesta atividade
finalística, descaracterizando eventual argumento sobre o interesse público nas cessões de
ocupantes desta função.

ITEM 12.6 - TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PÚBLICAS

- Necessidade de ajustes no sítio eletrônico da Autarquia a fim de atender
plenamente a Lei Federal n.º 12.527/2011, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois:

a) O sítio eletrônico não possibilitava a gravação de Relatórios em diversos
formatos eletrônicos, abertos, não proprietários, tais como planilhas e texto (csv, txt, json, xml),
de modo a facilitar a análise das informações (receitas e despesas, no mínimo);

b) Os Balanços e Demonstrações Contábeis não estavam disponíveis no Portal;



c) Não havia divulgação dos Pareceres deste E. Tribunal de Contas;

d) Não existia indicação precisa de funcionamento / localização de um SIC (Serviço
de Informação ao Cidadão) físico, que possibilitaria solicitação de informação de forma
presencial;

e) Não havia a possibilidade de acompanhamento posterior do pedido, no caso de
solicitação de informação por meio eletrônico;

f) Não havia relatórios estatísticos de atendimentos realizados pelo Serviço de
Atendimento ao Cidadão (SIC) presencial e/ou eletrônico, contendo número de atendimentos e
prazo médio de atendimento de pedidos;

g) As despesas e as receitas não estavam sendo divulgadas em tempo real; e

h) Não foi implantado o Serviço de Ouvidoria.

ITEM 12.1 - CONTROLE INTERNO

- A Autarquia não possuía norma própria de regulamentação do Sistema de
Controle Interno, em desacordo com o artigo 67 das Instruções n.º 01/2020 deste E. Tribunal,
bem como aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal.

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

- Não atendimento, ou atendimento parcial, às recomendações exaradas nos autos
do processo TC-001856.989.17-3 (evento 14.26): i) 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, nos termos do item “8”
do Comunicado SDG nº 32/2015 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Item 11.3); e
ii) regularizar aprimorar o Sistema de Controle Interno.

 

As conclusões da diligente fiscalização ensejaram a expedição de notificação à
Origem e ao responsável (evento 17.1 – DOE 03/12/2021), ofertando o prazo de 15 dias para
que apresentassem as alegações que julgassem oportunas.

A Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, por meio de seus
Procuradores, veio aos autos e apresentou justificativas e documentos (evento 26), aduzindo,
em síntese, que:

Dívida Ativa (Item 5.3)

- A inexistência de procedimentos de protesto não significava omissão quanto
aos créditos em Dívida Ativa, pois utilizava cobranças extrajudiciais, corte no fornecimento
de água, execução fiscal, entre outras medidas;

- A Lei Complementar 1.082/2020 (evento 26.3) previa a possibilidade de a
Autarquia incluir seus devedores nos sistemas de proteção de crédito, como o SERASA
(artigo 121), além de autorizar o protesto extrajudicial (artigos. 143 a 148);

- Após essa autorização legislativa, de dezembro/2020, iniciou-se a
implementação da sistemática de protesto, contudo, até a apresentação da defesa, não
obteve resposta do responsável pelos convênios do Cartório de Títulos e Protestos
(eventos 26.4 a 26.7);



- Por isso não tinha logrado êxito nos trâmites para firmar o contrato e poder
utilizar o sistema de protesto;

- Em razão da pandemia de Covid-19 foram publicados diversos Decretos[2]
com o objetivo de combater o contágio, os quais estipularam diversas medidas, inclusive a
vedação ao protesto;

- O aumento de 29,90% no saldo da Dívida Ativa, em relação ao exercício
anterior, não ocorreu por incúria, mas sim pelo surto global de Covid-19, que culminou no
aumento de custos de bens e serviços, inflação, severas restrições econômicas, perda de
emprego e, por consequência, diminuição da renda, desemprego e inadimplência da
população em geral; e

- Em setembro de 2021, foi iniciado o Programa de Recuperação Fiscal –
REFIS/2021 com a finalidade de aumentar a arrecadação da Autarquia.

Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais (Item 7)

- Foi implementada rotina de trabalho para consolidar e atualizar os registros
contábeis com os dados do Setor de Patrimônio;

- Mensalmente, seriam realizados registros das aquisições e das baixas do
imobilizado, respeitando o regime de competência e as características informação contábil,
conforme Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público;

- Essas medidas saneariam o apontamento realizado neste setor e não traria
futuras implicações (evento 26.13);

- Quanto à ausência de levantamento geral dos bens móveis no exercício, a
Gerência de Compras e Almoxarifado e Patrimônio destacou que este desacerto foi
resultado das medidas implementadas para conter a pandemia de Covid-19, ou seja, foram
determinas mudanças no cotidiano da Autarquia a fim de mitigar o risco de contágio e de
exposição dos funcionários (evento 26.14); e

- O levantamento dessas informações foi retomado com arrefecimento do
surto, evitando, assim, maiores problemas na gestão da coisa pública e na saúde dos
servidores.

Quadro de Pessoal no encerramento do exercício (Item 11.1)

- Foi juntada cópia do Diário Oficial (evento 26.16, fl. 2), comprovando a
publicação da portaria de nomeação do servidor Antônio Bruno para a função de confiança
de Gerente de Equipe;

- Ocorreu um equívoco pontual no preenchimento da planilha para publicação
do Quadro Quadrimestral, falha esta que não poderia configurar desatendimento aos
princípios da publicidade e da transparência (evento 26.15), pois houve a correta
publicação no DOM;

- O cargo de “Encarregado de Setor” estava em extinção na vacância,
portanto a cada desligamento era necessário baixar manualmente no sistema a quantidade
de vagas existentes; e

- Com relação aos quantitativos dos demais cargos apontados, abriu
chamado junto à empresa fornecedora do sistema informatizado da SAE, em 06/10/2021



(SMAR-APD), para regularização do sistema (evento 26.15).

Férias vencidas (Item 11.1.1)

- Realizou levantamento dos servidores e encaminhou para as diretorias e
Superintendência, dado que as férias eram controladas pelas chefias imediatas, que
deveriam observar e prezar pelo melhor interesse do órgão;

- Em virtude da pandemia, houve a necessidade de afastar servidores
pertencentes ao grupo de risco, conforme protocolo adotado no âmbito nacional e
municipal;

- Por isso, a Autarquia, prestadora de serviço essencial no município, contou
com quadro reduzido de pessoal, limitando a concessão de férias para estes servidores; e

- A situação estava sendo regularizada desde o início da vacinação, assim
como após determinação do retorno dos servidores pertencentes ao grupo de risco.

Nomeação para cargos em Comissão (Item 11.3)

- A falha descrita pela fiscalização tinha sido relatada pela Procuradoria ao
Superintendente, que, em resposta, informou que elaboraria proposta de projeto de lei para
a regularização da questão, com encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após
retorno das atividades da Câmara Municipal (evento 26.22).

Funcionários (Item 11.4.2)

- Sobre servidores cedidos a outros órgãos, a demanda já havia sido
observada, com o retorno iniciado em 2020 e finalizando no início do ano de 2021; e

- Os cedidos, que não ocupavam cargo em comissão no órgão cessionário ou
eleitos como representantes do Sindicato, retornaram à entidade, e portanto a falha estava
corrigida.

Controle Interno (Item 12.1)

- A legislação indicada no apontamento não exigia, especificamente, a
regulamentação de um órgão de controle interno, salvo o contido nas Instruções de
18/09/2020, ou seja, normativo publicado no final do exercício examinado;

- O artigo 31 da Constituição federal estabelece a fiscalização por Sistema
Interno de Controle do Poder Executivo, na forma da lei, ou seja, relega a
instrumentalização dos meios de controle por legislação elaborada pelo Poder Executivo,
que organiza as atividades e servidores da maneira que melhor atender ao interesse
público, dentro de sua capacidade financeira;

- O artigo 70 da Constituição trata de norma voltada à União, não estendida
aos Estados e Municípios;

- Os artigos 54, parágrafo único, e 59 da Lei de Responsabilidade fiscal
elencam os deveres do Controle Interno, os quais constavam na legislação do quadro de
servidores da SAE, ou seja, na Lei Complementar 1.037/2019, que criou o cargo efetivo de
controlador interno, estabelecendo especificamente suas atribuições em atendimento ao
disposto nas legislações superiores;



- Dentro de sua discricionariedade, a Autarquia entendeu que não seria criado
um “órgão de controle interno”, mas somente o cargo de controlador interno, a fim de
realizar as atribuições elencadas na Constituição Federal e LRF, considerando sua
estrutura sucinta e os gastos relacionados;

- A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não
especifica a necessidade de regulamentação de um “Órgão de Sistema de Controle
Interno”

- Com a edição das Instruções de 18/09/2020, no final do exercício em
exame, o TCE-SP orientou quanto à necessidade de instituir um órgão de Controle Interno,
contudo referida medida não deveria passar de orientação, sob pena de excesso de poder,
devendo cada ente verificar suas possibilidades, em especial as implicações financeiras; e

- Assim que foram solicitadas informações referentes às normas de
regulamentação do Sistema de Controle Interno na Requisição da Fiscalização, a
Autarquia tomou providências para instituir um Órgão de Sistema de Controle Interno, uma
vez que a proposta de Projeto de Lei já tinha sido encaminhada ao Prefeito via ofício e por
mensagem eletrônica (evento 26.21, fls. 11/20).

Transparência das Contas Públicas (Item 12.6)

- De acordo com as informações prestadas pela Controladora Interna da SAE
(evento 26.21, fls. 01/10), o sítio eletrônico da Autarquia atendia plenamente às exigências
da Lei de Acesso à Informação e a Lei de Responsabilidade Fiscal;

- Eventuais informações que não constavam no site, já foram devidamente
incluídas, tal como o exame de contas realizados pelo TCE/SP;

- Todos os atendimentos, independentemente do meio escolhido (virtual ou
atendimento presencial) geravam número de protocolo, que permitia o acompanhamento
do processo por meio do próprio site da SAE;

- Havia campo específico orientando quanto ao atendimento pela Ouvidoria,
que era realizado pela “Ouvidoria Geral do Município”, contendo o número de telefone, o
sítio e o endereço eletrônico do órgão, além do endereço físico; e

- O apontamento não merecia prosperar, dado que havia o integral
atendimento à legislação para acesso às informações pelos cidadãos; e

- A única questão não implementada era a geração de relatórios nos formatos
apontados, contudo, a fim de reparar a falha, foi aberto chamado junto à empresa
contratada para sanear essa questão (evento 26.21, fl. 21).

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

- Sobre as orientações da SDG nº 32/2015, a entidade vinha se aprimorando,
como era possível verificar as alterações legislativas realizadas no ano de 2019;

- Os cargos necessários para a consecução de seu mister exigiam baixo grau
de escolaridade, como demonstrado no Anexo I da Lei Complementar 1.037/2019;

- Iniciou processo de incentivo à qualificação, implementando em 2019, pela
Lei Complementar 1.037/2019, via adicional de qualificação por formação acadêmica, que



permitiria a implementação de exigência de escolaridade maior para as funções de
confiança;

- Sobre a regularização e aprimoramento do Sistema de Controle Interno, a
edição da Lei Complementar 1.037/2019 criou o cargo de controlador interno por servidor
efetivo, concursado especificamente para a atividade; e

- Foi minutado projeto de lei, encaminhado à Prefeitura que avaliaria o
encaminhamento à Câmara de Vereadores, visando atender orientação desta Corte de
Contas, considerando a possibilidade de instituir “órgão de Sistema de Controle de
Contas”.

 

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 35.1).

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

- 2019 – TC-002714.989.19-1: Regulares, de acordo com o artigo 33, I, da Lei
Complementar nº 709/1993 (DOE de 23/03/2021). Houve o trânsito em julgado em 15/04/2021.

- 2018 – TC-002343.989.18-2: Regulares com Ressalvas, de acordo com o art. 33,
II, da Lei Complementar nº 709/93 (DOE de 23/03/2021). Houve o trânsito em julgado em
15/04/2021.

- 2017 – TC-001856.989.17-3: Regulares com ressalvas, de acordo com o art. 33,
II, da Lei Complementar nº 709/93 (DOE de 29/02/2020). Houve o trânsito em julgado em
11/05/2020. Recomendações: envidar 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, nos termos do item “8” do
Comunicado SDG nº 32/2015 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; regularizar o
pagamento de horas extraordinárias e o Sistema de Controle Interno.

É a síntese necessária.

 

DECISÃO

 

Em exame, o Balanço Geral exercício de 2020 da Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos - SAE, apresentadas em face do artigo 27 da Lei Complementar Paulista
nº 709/1993.

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 14.3, coadunam-se com os objetivos
para os quais a Autarquia foi legalmente criada na Administração Indireta.

Afasto os apontamentos da fiscalização quanto ao não / parcial atendimento de
recomendações[4] estipuladas no processo que tratou das contas de 2017 (TC-001856.989.17-
3[5]), uma vez que o trânsito em julgado deste julgado ocorreu em 11/05/2020, ou seja, durante
o exercício em exame.



Sob vertente econômico-financeira, a Autarquia apresentou déficit orçamentário no
exercício de R$ 5.568.999,80, equivalente a -10,46% de suas receitas (R$ 53.239.545,52).
Contudo, tal resultado foi amparado pelo superávit financeiro do exercício anterior (R$
21.085.302,50 - 2019), bem como verifico que houve resultado orçamentário positivo nos últimos
3 (três) exercícios.

No tocante à Dívida Ativa, a fiscalização aponta aumento expressivo em relação ao
exercício anterior (29,90%). Contudo, diante das justificativas trazidas pela Origem e do
panorama altamente desfavorável da economia em razão da pandemia de COVID, relevo, neste
momento, a questão.

Recomendo à Origem que: i) envide esforços na busca do equilíbrio de suas
contas, como preceitua o artigo 1º, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº
101/2000); e ii) promova a cobrança de seus recebíveis de todas as formas admitidas em direito.

Outras falhas, não superadas pela defesa, podem ser lançadas, excepcionalmente,
ao campo das ressalvas e recomendações, a saber: a) divergências apuradas nos dados de
pessoal encaminhados ao Sistema Audesp; e b) inexistência de norma regulamentadora das
atividades do Controle Interno.

Sobre o Controle Interno, verifico que a impropriedade apontada limita-se à
ausência de normatização com a finalidade de operacionalizar o sistema na entidade. Não
há, portanto, qualquer crítica, como alegado pela entidade, sobre inexistência de “órgão” de
Controle Interno.

Isso posto, recomendo à Origem que: i) observe, com rigor, a fidedignidade no
encaminhamento de dados ao Sistema Audesp, em atendimento ao Comunicado SDG nº
34/2009[6]; e ii) normatize as atividades do Controle Interno na entidade, como orienta o
Comunicado SDG nº 35/2015[7].

Outrossim, o apontamento na cessão de servidores pela SAE de Ourinhos é grave.
Contudo, excepcionalmente, neste momento, pode ser levado ao campo das severas ressalvas
e recomendações.

A cessão de servidores para a Prefeitura Municipal de Ourinhos e para o Sindicado
dos Servidores Públicos e Autárquicos de Ourinhos e Região prescindem de autorização legal,
seja por decreto do executivo ou lei em sentido estrito, na qual se fixem os servidores, os
períodos e o tipo de contrapartida ou compensação financeira entre cedente e cessionário. Esta
formalização é essencial para que se possa controlar a legalidade do ato em si e sua execução,
o custeio de acordo com o artigo 62 da LRF e a vantagem da cooperação entre cedente e
cessionário, de modo que o ato administrativo atenda à supremacia do interesse público na sua
materialização.

Determino que a fiscalização, na próxima inspeção, traga em Relatório
informações atualizadas sobre os servidores ainda cedidos pela Autarquia, em especial sobre
a norma autorizadora, a instrumentalização de termo de cooperação e a formalização de cada
ato de cessão, contendo: o nome do servidor cedido, o prazo determinado, a justificativa e
vantagem do cedente e a responsabilidade pelo custeio.

Advirto a Origem que a reincidência na falha mencionada acima, após o trânsito
em julgado deste decisório, poderá sujeitar o(s) responsável(is) aos rigores do artigo 104 da Lei
Complementar Paulista nº 709/1993.



Acolho as justificativas de defesa, diante das medidas anunciadas, quanto aos
apontamentos realizados nos seguintes itens do Relatório: “7” (Tesouraria, Almoxarifado e Bens
Patrimoniais); “11.3” (Nomeação para Cargos em Comissão); “11.1.1” (Férias Vencidas); e “12.6”
(Transparência das Contas Públicas).

Deve a fiscalização, por ocasião da próxima inspeção in loco, trazer em relatório
informações atualizadas sobre as medidas saneadoras anunciadas pela Origem no parágrafo
anterior, bem como dos apontamentos objeto de admoestação nesta decisão.

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 artigo
73, §4º, da Constituição Federal e na Resolução 02/2021 deste Tribunal, JULGO REGULARES
COM RESSALVAS E RECOMENDAÇÕES, nos termos do artigo 33, II, da Lei Complementar n°
709/1993, as contas do exercício de 2020 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 artigo 2º, incisos XV e
XXVII, da Lei Complementar Estadual nº 709/1993.

Excetuo os atos pendentes de julgamento por este Tribunal.

Por fim, registro que, nos termos da Resolução n° 01/2011, a Origem e demais
interessados 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 26 de abril de 2022.

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

AUDITOR
jpen

[1] Conforme admissões do exercício de 2020, tratadas no TC-019774.989.21-4 (evento 10.1, fl. 1)

[2] Decretos n° 7249/2020, 1254/2020, 7269/2020 e 7295/2020 (eventos 26.8 a 26.11)
[3] Coleta de resíduos sólidos urbanos (lixo domiciliar), varrição de vias públicas, coleta hospitalar e aterro controlado.

[4] Item 15 (Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do Tribunal de Contas) do Relatório da Fiscalização (evento 14.28, fl. 23).
[5] TC-001856.989.17-3: Sentença de minha relatoria, proferida no evento 68.1, publicada no DOE de 29/02/2020 e com trânsito em julgado em
11/05/2020 (Certidão no evento 76.1).

[6] COMUNICADO SDG Nº 34/2009
“O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO alerta que constitui falha grave a ausência de fidelidade das informações
enviadas ao Tribunal de Contas em relação àquelas registradas na Origem, vez que ofende aos princípios da transparência (art. 1º, §1º, da
LRF) e da evidenciação contábil (art. 83 da Lei nº 4.320/64), ocasionando efetivo prejuízo à ação de controle dos recursos públicos.
As informações enviadas ao Sistema Audesp devem corresponder aos fatos registrados na Origem; alterações posteriores devem
seguir normas, procedimentos e princípios aceitos pela ciência contábil.
Anote-se, ainda, que a responsabilidade pelos lançamentos e registros dos fatos contábeis é sempre dos jurisdicionados.

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


Eventual alegação de transferência de responsabilidade para empresas de fornecimento de sistemas ou terceiros não merece prosperar, vez que
a responsabilidade pela contratação e a exigência de um bom e adequado serviço é exclusiva do contratante, cabendo a este adotar as
providências necessárias por ocasião da avença e também na liquidação dos serviços executados.

SDG, 27 de outubro de 2009.

Sérgio Ciquera Rossi
Secretário-diretor geral.” (destaquei)

[7] COMUNICADO SDG Nº 035/2015
“O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO ressalta que, a mando dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, bem assim do
artigo 54, parágrafo único, e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, do artigo 38, parágrafo único, da Lei Orgânica desta Corte e,
ainda das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC T 16.8, as entidades públicas estaduais e municipais devem
possuir seus próprios sistemas de controle interno, que atuarão de forma integrada.
Sob aquele fundamento constitucional e legal, é dever dos gestores municipais e estaduais, por meio de normas e instruções, instituir, se
inexistente, e regulamentar a operação do controle interno, de molde que o dirigente disponha de informações qualificadas para a tomada de
decisões, além de obter mais segurança sobre a legalidade, legitimidade, eficiência e publicidade dos atos administrativos chancelados, sem que
existam razões para alegar desconhecimento.

É primordial que o controle interno seja instituído e atue de fato. As entidades, levando em conta a sua realidade interna, avaliarão
quais atividades comporão o seu sistema de controle interno e qual a estrutura necessária para exercer as atribuições
correspondentes, sendo recomendável que a atividade seja exercida por servidor de provimento efetivo.

Nesse contexto, tal normatização atentará, dentre outros aspectos, para as funções constitucionais e legais atribuídas ao controle
interno:
1- Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de seus resultados.
2- Comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
3- Comprovar a legalidade dos repasses a entidades do terceiro setor, avaliando a eficácia e a eficiência dos resultados alcançados.
4- Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município.
5- Apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional.
6- Em conjunto com autoridades da Administração Financeira do Município, assinar o Relatório de Gestão Fiscal.
7- Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados.
Os resultados da atuação do controle interno tendem a ser mais exitosos à medida que os procedimentos de acompanhamento se façam de
forma preventiva ou concomitante ao ato.

Entidades maiores e mais complexas, com diversidades de atos, requerem, por consequência a adoção de manuais de procedimentos, de modo
a conferir maior segurança, independência e eficiência nas rotinas de trabalho, bem como proporcionar a atuação objetiva do controle interno.
O exercício do controle interno em cada caso também dependerá do porte e da complexidade inerentes à entidade. A partir dessa análise, a
atuação do controle interno deverá ser planejada em função dos riscos avaliados, consubstanciada em roteiros de acompanhamento periódicos
ou em planos anuais ou plurianuais.
A atividade de controle interno abrange todo órgão ou entidade, de tal sorte, que os responsáveis pelos setores devem prestar informações e
esclarecimentos mediante o preenchimento de relatórios padronizados para subsidiar o relatório periódico do controlador interno.

Uma vez avaliados os pontos de controle, as conclusões deverão ser anotadas em relatório próprio, seja por meio de processo
administrativo ou instrumento congênere e levado ao conhecimento da autoridade máxima da entidade, a quem caberá determinar as
providências e estipular o tempo para regularização, se for o caso.

É da responsabilidade do controle interno, após a determinação da autoridade, acompanhar as medidas e o prazo estipulado ao setor
responsável pela correção. De se registrar, ainda, que a adequada instituição e atuação do correspondente órgão de controle interno é medida
que será verificada por ocasião da fiscalização levada a efeito pelo Tribunal de Contas, com repercussão no exame das contas anuais.

Anote-se que há manual disponível na página eletrônica desta Corte, devidamente atualizado.
Por fim, em ocorrendo qualquer ofensa aos princípios consagrados no artigo 37 da Constituição Federal, deverá o fato ser comunicado a este
Tribunal, impreterivelmente, em até 03 (três) dias da conclusão do relatório ou parecer respectivo.

SDG, em 04 de setembro de 2015.
SÉRGIO CIQUERA ROSSI

SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL” (destaquei)



PROCESSO: TC-004227.989.20-9
ENTIDADE: SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS

– SAE - OURINHOS (CNPJ: 49.131.287/0001-88)
ADVOGADAS: ALINE SIMOES BALDINI (OAB/SP 374.017)
/ KARINE SILVA DE LUCA (OAB/SP 375.307)

MUNICÍPIO: OURINHOS
RESPONSÁVEL: INÁCIO JOSÉ BARBOSA FILHO – SUPERINTENDENTE

(PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020)
EM EXAME: BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020
EXERCÍCIO: 2020
INSTRUÇÃO: UNIDADE REGIONAL DE MARÍLIA (UR.04) / DSF-I

 

EXTRATO: Por todo o exposto, considerando o contido nos autos, com supedâneo
no artigo 73, §4º, da Constituição Federal e na Resolução 02/2021 deste Tribunal, JULGO
REGULARES COM RESSALVAS E RECOMENDAÇÕES, nos termos do artigo 33, II, da Lei
Complementar n° 709/1993, as contas do exercício de 2020 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
artigo 2º, incisos XV e XXVII, da Lei Complementar Estadual nº 709/1993. Excetuo os atos
pendentes de julgamento por este Tribunal. Por fim, registro que, nos termos da Resolução n°
01/2011, a Origem e demais interessados 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.

 

CA, em 26 de abril de 2022.

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

AUDITOR
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