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SENTENÇA DO AUDITOR ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 

PROCESSO: TC- 2416/026/09 

ÓRGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

BRODOWSKI 

RESPONSÁVEL: WAGNER BARQUETE  CARVALHO – Diretor 

Superintendente. 

ASSUNTO: BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2009. 

INSTRUÇÃO: UR-6 UNIDADE REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO/DSF-I 

ADVOGADOS: ROGÉRIO MARCOS RIBEIRO – OAB/SP Nº 128.070. 

RELATÓRIO 

Tratam os presentes autos das contas anuais 

do Servico Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski, exercício 

de 2009,  autarquia municipal criada pela Lei Complementar 

Municipal nº 73/2004 com a finalidade relacionada ao serviço 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

Segundo o relatório da Fiscalização: a cúpula 

diretiva, teve seus integrantes adequadamente investidos, 

apresentaram as suas declarações de bens e não foi constatado 

acúmulo de remuneração de cargos. 

Em acréscimo, a análise efetuada pela 

Fiscalização (fls. 18/37), a cargo da UR.6 Unidade Regional 

de Ribeirão Preto, apontou os seguintes desacertos: 

a. 4.1.3 Dívida Ativa: alto percentual de inscrição na 

dívida ativa; baixo percentual de recebimento e falta de 

atualização contábil dos valores inscritos; 

b. 4.3.1 Resultado da Execução Orçamentária: déficit de 

execução orçamentária de 1,27%; 

c. 4.3.2 Resultado Financeiro e Econômico e Saldo 

Patrimonial: apurado déficit financeiro de R$ 70.861,94; 

d. 6.2.1 Licitações – Convites: ausência de orçamento 

detalhado e de pesquisa de preços; 

e. 6.2.2 Licitações – Pregões: falta de orçamento e de 

pesquisade preços; 
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f. 7.3 Execução Contratual: descumprimento de cláusula 

contratual que previa a prestação de garantia por parte 

da empresa contratada; 

g. 9.1 Quadro de Pessoal: ausência de publicação da relação 
anual dos valores das remunerações de seus cargos e 

empregos públicos; 

h. 11 Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais: 

inexistência de registro de inventário físico e de 

termos de responsabilidade dos bens patrimoniais; 

i. 14 Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e 

Recomendações do Tribunal: descumprimento do disposto no 

artigo 91, inciso XIII das Instruções TCESP nº 02/2008 

(envio da relação dos contratos firmados no exercício); 

envio intempestivo de dados e informações eletrônicas 

(AUDESP). 

Consignou, ainda, acompanhar os autos o 

Acessório -1 TC-2416/126/09, que contém dados relativos ao 

acompanhamento da gestão fiscal. 

O Conselheiro Relator à época determinou 

oficiamento à Autarquia para apresentação de justificativas 

face ao indicado pela Fiscalização (fls. 38). 

A Origem, por seu representante legal, 

encartou documentos e razões de defesa (fls. 39/53), alegando 

em síntese: 

 Relata que o valor inscrito em dívida ativa no 

exercício, R$ 350.244,50, foi bem inferior ao valor 

recebido, de R$ 501.063,34, indicando rígidas medidas de 

cobrança e austeridade; informou que a atualização 

monetária destes valores é procedida no momento do 

pagamento e que tomará providências para sanar a 

impropriedade contábil; 

 Ressaltou que o déficit orçamentário, decorrente de 

inadimplência por parte dos contribuintes, vem sendo 

reduzido ano a ano; 

 Reportou que o reduzido número de servidores 

impossibilitou a designação de pessoa para cadastro e 

controle patrimonial, o que está sendo suprido com a 

designação do Sr. Leonardo Possa da Silva para a função; 
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 Menciona que a ausência de pesquisa de preços não 

carreou prejuízo ao certame; o mesmo ocorreu com a não 

exigência de garantia de contratada; 

 Informa que a Autarquia toma providências para evitar 

reincidência no destendimento às Instruções e envio de 

documentos a esta Corte. 

 

Instada a se manifestar, SDG (fls. 55/57), 

externa juízo de regularidade das contas em apreço por 

considerar que as falhas apontadas podem ser levadas ao campo 

das ressalvas. 

É o relatório. 

 

DECISÃO 

Na mesma linha seguida pela Douta SDG, 

entendo que as falhas não superadas pela defesa podem ser 

relevadas. 

Os desacertos em processos licitatórios – 

orçamento detalhado e pesquisa de preços – por não terem 

prejudicado os certames, podem, excepcionalmente, ser levados 

ao campo das recomendações. 

Considerando os dados constantes do relatório 

da Fiscalização, o posicionamento favorável de SDG e nos 

termos do que dispõem a Constituição Federal, artigo 73, §4º 

e a Resolução n° 03/2012 deste Tribunal, JULGO REGULARES as 

contas exame, conforme artigo 33, inciso I, da Lei 

Complementar Estadual nº 709/93. Recomendo maior rigor nos 

processos licitários, no que concerne à formulação de 

orçamento detalhado e  pesquisa de preços, em conformidade  

aos ditames da Lei 8666/92(art 7º, § 2º, c/c art 40, § 2º, II 

e art 43, IV)  e da Lei 10.520/02 (art 3º, inciso III e art 

4º, inciso XI). Quito o responsável, Sr. WAGNER BARQUETE  

CARVALHO – Diretor Superintendente à época, nos termos do 

artigo 34 do mesmo diploma legal. Excetuo os atos pendentes 

de julgamento por este Tribunal. Autorizo vista e extração 

de cópias dos autos no Cartório do Corpo de Auditores, 

observadas as cautelas de estilo. 

Publique-se. 
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Ao Cartório para: 

1. Após o trâsito em julgado, à Unidade de 

Instrução competente para anotações 

2. Após ao arquivo. 

 

C.A.,25 de junho de 2013. 

 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 

AUDITOR 
ACS 
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PROCESSO: TC- 2416/026/09 

ÓRGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

BRODOWSKI 

RESPONSÁVEL: WAGNER BARQUETE  CARVALHO – Diretor 

Superintendente. 

ASSUNTO: BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2009. 

INSTRUÇÃO: UR-6 UNIDADE REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO/DSF-I 

ADVOGADOS: ROGÉRIO MARCOS RIBEIRO – OAB/SP Nº 128.070. 

 

SENTENÇA: FLS. 59/62 

EXTRATO: Pelos motivos expressos na 

sentença referida, JULGO REGULARES as contas exame, conforme 

artigo 33, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 709/93. 

Recomendo maior rigor nos processos licitários, no que 

concerne à formulação de orçamento detalhado e  pesquisa de 

preços, em conformidade  aos ditames da Lei 8666/92(art 7º, § 

2º, c/c art 40, § 2º, II e art 43, IV)  e da Lei 10.520/02 

(art 3º, inciso III e art 4º, inciso XI). Quito o 

responsável, Sr. WAGNER BARQUETE  CARVALHO – Diretor 

Superintendente à época, nos termos do artigo 34 do mesmo 

diploma legal. Excetuo os atos pendentes de julgamento por 

este Tribunal. Autorizo vista e extração de cópias dos autos 

no Cartório do Corpo de Auditores, observadas as cautelas de 

estilo. 

Publique-se. 

Ao Cartório para demais providências. 

C.A.,25 de junho de 2013. 

 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 

AUDITOR 
ACS 


