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Processo:       TC-2409/026/08 
 
Acompanham:  TC-2409/126/08 - Acessório 1 (Ordem 

Cronológica de Pagamentos); 31674/026/08 
(expediente)  

 
Interessado:   Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Brodowski – SAAEB. 
 
Responsáveis: Wagner Barquete Carvalho – Diretor 

Superintendente (período de 1.1 a 
31.12.2008). 

 
Em exame: Balanço geral do exercício de 2008 
 
Advogado:  Rogério Marcos Ribeiro – OAB/SP nº 

128.070 (instrumento de procuração a 
fls. 43). 

 
Em exame, as contas anuais do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski - SAAEB, referentes 
ao exercício de 2008, auditadas pela Unidade Regional de 
Ribeirão Preto, que apontou impropriedades no laudo técnico 
de fls. 17/33 em relação aos seguintes itens: 4.1.3 – 

Dívida Ativa, 4.2 – Das Despesas, 4.3 – Dos Resultados, 6 – 

Licitações, 8 – Ordem Cronológica de Pagamentos, Encargos 

Sociais, Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais e 14 
– Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do 

Tribunal. 
 
Apesar da notificação para que fossem 

apresentadas alegações de interesse (fls. 37), o 
responsável deixou de enviar justificativas. 
 

Assessoria Técnica e Chefia de ATJ opinaram 
pela irregularidade da matéria (fls. 39/41), em função do 
silêncio da Origem.  

 
Mesmo posicionamento adotou a SDG (fls. 

55/56), principalmente levando-se em conta os descontroles 
orçamentários e financeiros narrados pela Auditoria. 
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O expediente TC-31674/026/08, que acompanha 
os presentes autos, refere-se à comunicação da Companhia 
Paulista de Força e Luz – CPFL de que a SAAEB encontra-se 
inadimplente com aquela Cia. desde dezembro de 2003. 
Informou a UR-6 que o tema foi abordado no relatório de 
auditoria dos presentes autos, no subitem 4.3.1.1 (fls. 
22/23).  
 

É o relatório. 
 

Decido. 
 

A instrução processual demonstra que apesar 
de o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski – SAAEB 
ter cumprido, no exercício de 2008, as finalidades para as  
quais foi instituído, a situação evidenciada na análise         
técnico-contábil, à semelhança de exercícios anteriores, 
não permite um julgamento no sentido da regularidade das 
contas sob exame. 

 
   Assim, mesmo que se relevasse os 
apontamentos realizados nos itens referentes à dívida 
ativa, documentação das despesas, licitações, ordem 
cronológica de pagamentos, encargos sociais, patrimônio e 
atraso no envio dos balancetes contábeis pelo sistema 
AUDESP, permanecem outros óbices à aprovação da matéria. 
  
   Verificou-se déficit na execução 
orçamentária da ordem de R$ 935.349,29, correspondente a 
79,46% da receita realizada, situação que refletiu no 
desfavorável resultado financeiro que já vinha assim se 
mostrando desde o exercício anterior, que era de R$ 
80.066,73 e passou, em 2008, para R$ 898.250,32. 
 
   Conforme bem ressaltado por SDG, observa-se 
que em apenas quatro anos de funcionamento, a Autarquia 
passou a representar um risco aos cofres públicos 
municipais de Brodowski que, em última análise é quem 
responderá pelos prejuízos apontados. 
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   A inadimplência da Origem com a CPFL desde 
dezembro de 2003, apontada no relatório de auditoria com 
base no expediente TC-31674/026/08 (que acompanha os 
presentes autos) também necessitaria de esclarecimentos por 
parte do SAAEB. 
 
   Assim, a ausência de justificativas para 
essas ocorrências, bem como a todas as demais apontadas no 
laudo técnico de fls. 17/33, contribui, significativamente, 
para a irregularidade de toda a matéria. 
 
   Por fim, cabe ressaltar que as contas do 
exercício de 20061 da Autarquia foram julgadas irregulares 
por esta Corte, contribuindo para a emissão de tal 
decisório o fato de o Órgão também não ter encaminhado suas 
alegações em relação às impropriedades apontadas pela 
Auditoria naquela oportunidade. 
  

Nestas condições, acompanhando as 
manifestações da Assessoria Técnica, Chefia de ATJ e SDG, 
julgo, com fundamento no inciso III, alíneas “b” e “c”, do 
artigo 33 da Lei Complementar nº 709/93, irregulares as 
contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski – 
SAAEB, referentes ao exercício de 2008, acionando o 
disposto nos incisos XV e XXVII do artigo 2º da referida 
Lei.  

 

   Fixo, ainda, o prazo de sessenta dias, 
contado a partir da expiração do prazo recursal, para que 
os interessados apresentem a esta Corte notícias sobre as 
providências adotadas em face da presente decisão. 

 

Transcorrido o prazo recursal, bem como 
aquele fixado para adoção das medidas cabíveis, cópias de 
peças dos autos serão remetidas ao Ministério Público, para 
as providências de sua alçada. 
 

                                                
1
 TC-15559/026/06; relator e. Conselheiro Antonio Roque Citadini; Sentença publicada no DOE 
em 27.3.2010; decisão transitada em julgado a 19.4.2010. 
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Autorizo vista e extração de cópias, 
indicadas pelos responsáveis, que deverão ser feitas no 
Cartório, observadas as cautelas de estilo. 

 
Publique-se, por extrato. 
 
Ao Cartório. 
 
G.C., em 28 de fevereiro de 2011. 
 
 
 
 
 FULVIO JULIÃO BIAZZI 

                    Conselheiro 
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Processo:       TC-2409/026/08 
Acompanham:  TC-2409/126/08 - Acessório 1 (Ordem 

Cronológica de Pagamentos); 31674/026/08 
(expediente)  

Interessado:   Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Brodowski – SAAEB. 

Responsáveis: Wagner Barquete Carvalho – Diretor 
Superintendente (período de 1.1 a 
31.12.2008). 

Em exame: Balanço geral do exercício de 2008 
Advogado:  Rogério Marcos Ribeiro – OAB/SP nº 

128.070 (instrumento de procuração a 
fls. 43). 

SENTENÇA DE FLS. 49/52 
EXTRATO DE SENTENÇA: Pelos fundamentos expostos na referida 
Sentença, acompanhando as manifestações da Assessoria 
Técnica, Chefia de ATJ e SDG, julgo, com fundamento no 
inciso III, alíneas “b” e “c”, do artigo 33 da Lei 
Complementar nº 709/93, irregulares as contas do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski – SAAEB, referentes 
ao exercício de 2008, acionando o disposto nos incisos XV e 
XXVII do artigo 2º da referida Lei. Fixo, ainda, o prazo de 
sessenta dias, contado a partir da expiração do prazo 
recursal, para que os interessados apresentem a esta Corte 
notícias sobre as providências adotadas em face da presente 
decisão. Transcorrido o prazo recursal, bem como aquele 
fixado para adoção das medidas cabíveis, cópias de peças 
dos autos serão remetidas ao Ministério Público, para as 
providências de sua alçada. Autorizo vista e extração de 
cópias, indicadas pelos responsáveis, que deverão ser 
feitas no Cartório, observadas as cautelas de estilo. 
Publique-se, por extrato. 

 
G.C., em 28 de fevereiro de 2011. 
 
 
 
 
 FULVIO JULIÃO BIAZZI 

                    Conselheiro 
    
  


