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SENTENÇA DA AUDITORA SILVIA MONTEIRO 

PROCESSO: TC-1308/026/10 

ÓRGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
BRODOWSKI 

RESPONSÁVEL: WAGNER BARQUETE CARVALHO  

ASSUNTO: BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2010 

INSTRUÇÃO: UR-6/DSF-I 

RELATÓRIO 

Tratam os presentes autos das contas anuais 
de 2010 d Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski. 

Acompanha os autos o TC-1308/126/10, tratando 
da gestão fiscal. 

O relatório da fiscalização encontra-se 
acostado ás fls. 17/37; as justificativas apresentadas pela 
origem às fls. 43/52. 

A Assessoria Técnica opinou pela 
irregularidade da matéria (fls. 58/60). 

 

É o breve relato. 

 

DECISÃO 

As falhas apuradas pela fiscalização in loco 
não apresentam gravidade ao contexto geral das contas 
examinadas. 

Quanto às questões da dívida ativa, da 
execução contratual e das falhas na instrução de licitação e 
de contratos, acolho as justificativas, pois, verifico que 
recentemente foi publicada Decisão1 desta Corte pela 
aprovação das contas de 2009, no DOE do dia 12/07/13, com 
trânsito em julgado ocorrido em 29/07/13, não havendo tempo 
hábil para os efeitos das devidas correções nesse processo, 
mas, reitero as recomendações consignadas naquela r. 
sentença, determinando que a equipe de fiscalização 

                     

1 TC-002416/026/09. Auditor Dr. Antonio Carlos dos Santos. 
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competente verifique nas visitas vindouras a efetiva 
observação por parte do órgão. 

Em relação à divergência contábil do 
endividamento, a defesa anunciou a correção procedida no 
exercício de 2012; à falta de empenhamento de despesas também 
se afirma a adoção de procedimento adequado, uma vez que a 
técnica adotada visou a transferência de valores pela 
Prefeitura para o fim de atender as despesas; à formalização 
dos processos de adiantamento informou a juntada dos 
respectivos relatórios e o cancelamento de despesas da CPFL 
atendeu a migração da rubrica contábil para dívida de longo 
prazo. 

A questão da previsão orçamentária 
deficitária, embora não corresponda a melhor orientação dada 
pelo princípio do equilíbrio defendido pela lei de finanças, 
não causou distúrbio ao resultado da execução orçamentária 
que, ao final do exercício, apurou-se situação superavitária, 
situação, aliás, que repetiu o ocorrido no exercício 
anterior. 

Para a falha relacionada com a falta de 
pagamento dos encargos sociais, ficou esclarecida a quitação 
dos valores devidos, inclusive quanto ao FGTS, embora em 
momento diferente do exercício examinado.  

Relativamente à falta de recolhimento ao 
PASEP, por ser uma matéria tributária discutível, recomendo 
que a origem proceda a estudo a respeito para atentar contra 
possível passivo contingente. 

Assim, diante dos dados constantes do 
relatório da Fiscalização, em confronto com as justificativas 
apresentadas, 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 II, da Lei Complementar Estadual nº 709/93. Quito 
o responsável,WAGNER BARQUETE CARVALHO, nos termos do artigo 
35 do mesmo diploma legal, com as recomendações consignadas 
no corpo da decisão. 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, por extrato. 
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Ao Cartório para: 

 

1. Após o trânsito em julgado, à Unidade de 
Instrução competente para anotações 

2. Após ao arquivo. 

 

C.A.,03 de fevereiro de 2014 

 

 
SILVIA MONTEIRO 

AUDITORA 
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PROCESSO:   TC-1308/026/10 

ÓRGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
BRODOWSKI 

RESPONSÁVEL: WAGNER BARQUETE CARVALHO   

ASSUNTO: BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2010 

INSTRUÇÃO: UR-6 RIBEIRÃO PRETO/DSF-I 

ADVOGADO: DR. ROGÉRIO MARCOS RIBEIRO, OAB/SP 128.070. 

SENTENÇA:  FLS. 63/65 

EXTRATO:    Pelos motivos expressos na sentença referida, 
julgo regulares as contas exame, conforme artigo 33, inciso 
II, da Lei Complementar Estadual nº 709/93. Quito o 
responsável, WAGNER BARQUETE CARVALHO, nos termos do artigo 
35 do mesmo diploma legal, com as recomendações consignadas 
no corpo da decisão. 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. 
 

C.A., 03 de fevereiro de 2014. 
 
 

SILVIA MONTEIRO 
AUDITORA 

 


