
TC-625/026/11 

Fl. 128 
 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

CORPO DE AUDITORES 

 

 

SENTENÇA DO AUDITOR JOSUÉ ROMERO 

PROCESSO:      TC-000625/026/11 

ÓRGÃO:         SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI                   

RESPONSÁVEIS:  WAGNER BARQUETE CARVALHO 

PERÍODO:  01/01 A 22/08/11 

               PRISCILA APARECIDA LOPES RIBEIRO 

PERÍODO:       23/08 A 31/12/11  

ASSUNTO:       BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2011 

ADVOGADO:      ADILSON JOSÉ DA SILVA – OAB/SP Nº 133.097 

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

Em exame contas anuais de 2011 do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski, autarquia instituída 

pela Lei Municipal nº 73, de 28/12/2004.               

A Fiscalização apontou diversas ocorrências, 

abaixo referidas, sintetizadas na conclusão de seu laudo de 

fls. 10/32. 

               Consignou, ainda, que acompanha este processo 

o Acessório 1, TC-625/126/11, que cuida de dados relativos à 

gestão fiscal. 

 

               Também acompanhou estes autos para subsídio, a 

matéria tratada no Expediente TC-1093/026/11, ou seja, 

comunicado da Companhia Paulista de Força e LUZ – CPFL, 

noticiando a falta de pagamento dos serviços prestados ao 

SAAE de Brodowski, para medidas cabíveis. 

 

                Este assunto foi abordado em itens 

específicos do laudo da inspeção, que noticiou assinatura, em 

23/11/11, de Termo de Confissão de Dívida e Renegociação de 

Débitos em Moratória entre o este SAAE e a CPFL, com vistas 

ao pagamento em 31 parcelas das faturas não quitadas do 

período de 13/06 a 23/11/11.  

 

              Observou que à época da inspeção “in loco, 

setembro de 2012, haviam sido pagas cinco parcelas, estando 

em atraso as de junho, julho e agosto”. 
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                Os responsáveis foram regularmente 

notificados.  

 

                 Após deferimento de pedido de dilação para 

prazo para defesa, apresentaram justificativas e documentos, 

destacando o aspecto formal dos apontamentos cujos 

esclarecimentos, a seguir resumidamente expostos, ensejam a 

aprovação destas contas. 

 

               Pleitearam, ainda, nova dilação de prazo para 

apresentação de documentação suplementar, sob pena de 

cerceamento de defesa, relacionado ao pagamento do PASEP e 

traslado de cópias do TC-1864/026/12 e da fls. 263 do TC-

2803/026/10 concernente à atualização da Dívida Ativa e dados 

remetidos ao AUDESP. 

  

1) Da Finalidade e das Atividades, Desenvolvidas no Exercício 

– Os indicadores enviados ao sistema AUDESP não permitiram 

identificar as realizações pretendidas em face da ausência de 

detalhamentos: a falha foi afastada considerando que foi 

atestada pela Fiscalização a ocorrência de ações indicativas 

do cumprimento das finalidades deste SAAE. 

 

2) Dívida Ativa – As peças contábeis não demonstram 

atualizações e correções desta dívida, inobservando a 

legislação incidente, Portaria STN nº 564/04: alegou que a 

falha pode ser sido gerada pelo sistema contábil utilizado 

pela empresa contratada para alimentação de dados ao Sistema 

AUDESP. Além disso, envia estes dados ao Executivo que, após 

a devida conciliação, encaminha-os posteriormente ao referido 

Sistema. Destacou problemas enfrentados pela Prefeitura na 

remessa de dados ao AUDESP gerando processo específico, TC-

1864/026/12. Desse modo, os dirigentes desta Autarquia não 

podem ser responsabilizados por esta ocorrência. Além disso, 

quando da inscrição os valores são atualizados e na baixa são 

lançados pelo original gerando a diferença, fato que também 

pode ter sido causado por desatenção do lançador ou do 

contador.  

  

3) Outras Despesas – Gastos a título de adiantamentos foram 

processados sem atender diversos requisitos da legislação 

local (finalidade genérica, Notas de Empenho sem assinaturas do 

Contador e do Ordenador, ausência de pareceres do setor contábil 

sobre as prestações de contas, bem como de balancetes sobre as 

despesas realizadas, valores não utilizados não foram anulados): 

argumentou que foi parcial o descumprimento da legislação 
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incidente na medida em que puderam ser constatadas as 

quantias repassadas e a destinação destes gastos. Noticiou 

regularização e relevamento da ocorrência. 

 

4) Resultado da Execução Orçamentária – Déficit de 3,99%, 

equivalente a R$ 107.681,02. Ausência de empenhamento de 

despesas do exercício importe de R$ 132.008,56
1
, em afronta 

ao estatuído no art. 50, II da LRF. Se fossem contabilizadas, 

o resultado negativo aumentaria para R$ 239.689,58
2
, 

correspondendo, em termos percentuais, a 8,88% da receita 

auferida. Caso as despesas da CPFL de R$ 772.6162,06 não 

tivesse sido anuladas, este déficit seria de 37,48%: o 

déficit contabilizado encontra-se em patamar aceitável e deve 

ser considerado em razão dos seguintes fatos: a ausência de 

repasses financeiros por parte do Executivo e superávit 

orçamentário de 2010; as despesas não empenhadas no exercício 

já foram liquidadas e pagas não mais existindo, não devendo, 

portanto, integrar a execução orçamentária a contribuição 

suplementar ao RPPS e a da parte patronal do INSS foram 

objeto de parcelamento e a anulação de empenhos emitidos a 

favor da CPFL é procedimento legal. O valor do gasto anulado 

integrou a dívida de longo prazo do exercício. 

 

5) Evolução da Dívida – Aumento da dívida consolidada em 

87,62%, decorrente da contabilização do débito com a CPFL, 

objeto de parcelamento. As peças contábeis não refletem a 

real posição da dívida da autarquia em face da não 

contabilização de parte dos gastos com folha de pagamento, 

INSS, FGTS e RPPS: o aumento desta dívida, além de ter sido 

legalmente autorizado, encontra-se dentro dos limites legais.  

O não empenhamento de despesas é falha formal e não impediu o 

regular trabalho da Fiscalização. 

 

6) Licitações – Informações incorretas de despesas a título 

de dispensa de licitação quando decorreram de certames 

licitatórios: confirmou o apontamento e destacou seu aspecto 

formal, objeto de retificação nos arquivos da Autarquia. 

  

                     

1 R$ 61.682,23 (folha de pagamento e de  encargos sociais de dezembro de 

2011) + R$ 50.640,11 (custo suplementar do RPPS) + R$  19.682,22 

(contribuição patronal ao INSS das competências de janeiro a novembro de 

2011). 

 

2 R$ 2.700.539,24 (receita) – R$ 2.940.228,82 (despesa registrada de  

R$2.808.220,26 + R$ 136.008,56 de gastos não empenhados).   
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7)Execução Contratual -  Não apresentação do Termo de 

Recebimento Definitivo relacionado ao ajuste firmado com 

Vagner Eli Vengres - EPP: anexou à defesa o atestado 

reclamado. 

 

8) Ordem Cronológica de Pagamentos – Descumprimento da 

cronologia  nos  pagamentos especificados às fls. 23: 

solicitou relevamento da ocorrência concernente aos empenhos 

nºs 793 e 814, em razão da proximidade das datas de 

vencimento e por se tratar do mesmo credor. Nada alegou 

acerca dos pagamentos restantes. 

 

9) Encargos Sociais –  RPPS: falta de recolhimento da 

contribuição  patronal  e suplementar de 01/01 a 13/11, bem 

como dos segurados atinentes às competências 11 a 13/11. 

INSS: não recolhimento das contribuições patronal e dos 

segurados, de janeiro a novembro/11  objeto de pedido de 

parcelamento em janeiro de 2012 (competências 12 e 13/11 foram 

empenhadas e pagas em janeiro de 2012) e não recolhimento do 

PASEP: solicitou o  relevamento da falha haja vista que os 

recolhimentos da parte patronal e suplementar do RPPS foram 

objeto de parcelamento. As dos segurados foram quitadas em 

janeiro de 2012. Os débitos junto ao INSS também foram 

parcelados. Quanto ao PASEP, alegou recolhimento do encargo, 

solicitando prazo para juntada da documentação  

comprobatória. 

 

10) Remuneração dos Dirigentes - Pagamento de gratificação 

especial sem apresentação de ato de concessão detalhando o 

percentual e os casos em que o servidor faria jus: anexou as 

suas justificativas cópias de decretos que indicam os cargos 

beneficiados e o percentual concedido.  

  

11) Bens Patrimoniais – Não apresentação do inventário de 

bens móveis e imóveis, bem como dos termos de 

responsabilidade, em detrimento do disposto na Lei nº 

4.320/64: também solicitou relevamento dos apontamentos 

anunciando providências para regularização. 

 

5) Atendimento às Instruções do Tribunal – Entrega 

intempestiva de dados ao Sistema AUDESP (art. 92 das 

Instruções nº02/08): embora extemporânea  não  prejudicasse a 

ação fiscalizatória. Argumentou  que a responsabilidade pelo 

atraso foi do Executivo, que enfrentou sérios problemas com a 

empresa contratada para esta finalidade, situação objeto de 

exame  no TC-1864/026/10.  
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                  Instada a se manifestar sobre o caso 

vertente, a Assessoria Técnica, sob o enfoque econômico-

financeiro, se pronunciou pela reprovação destas contas no 

que foi acompanhada por sua i. Chefia. 

                

                O Ministério Público de Contas, por sua vez, 

não selecionou este processo para avaliação, nos termos do 

art. 1º, § 5º, do Ato Normativo nº 006/14, publicado no Doe de 

08/02/14. 

      As contas dos 03 (três) exercícios 

anteriores foram julgadas da seguinte forma: TC-1308/026/10, 

e TC-2416/026/09, regulares com recomendações e as abrigadas 

no TC-2408/026/08, irregulares, decisão mantida em grau 

recursal, transitadas em julgado em 06/08/14, 29/07/13 e 

26/09/14, respectivamente. 

 

                 É o relatório. 

 

                 Decido. 

 

                 Preliminarmente, indefiro os pedidos de 

dilação de prazo para apresentação de documentos 

complementares (comprovação  do pagamento do PISPASEP e traslado 

de peças  do processo TC-1864/026/12 e TC-2803/026/10, 

concernentes à atualização da Dívida Ativa e dados remetidos ao 

AUDESP), vez que não iriam interferir nas razões do julgamento 

emitido, como  demonstrado abaixo. 

 

               Isto posto, acolho as manifestações unânimes 

dos Órgãos Técnicos da Casa no sentido da reprovação destes 

demonstrativos, visto que irregularidades constatadas em 

aspectos relevantes para apreciação destas contas não foram 

elididas pela defesa. 

Refiro-me,  de início, ao não pagamento de 

encargos sociais, impropriedade grave o suficiente para, 

isoladamente, impedir a emissão de julgamento favorável, 

segundo sedimentada jurisprudência deste Tribunal. 

Isto porque o recolhimento destes encargos em 

exercício posterior ao examinado, não traz reflexos na 

avaliação destas contas em razão da aplicação do princípio da 

anualidade, que aborda a periodicidade dos orçamentos 

públicos tendo em vista a vigência dos créditos 
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orçamentários, nos termos estabelecidos pelos art. 165, III, 

da Carta Federal e 2º, da Lei nº 4.320/64. 

Ademais, a origem não comprovou o recolhimento 

de contribuição suplementar ao RPPS do exercício, no importe 

de R$ 50.540,11, instituída pela Lei Municipal nº  1.973,  de 

05/10/09, eis que a documentação juntada às fls. 110/115 se 

refere ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de 

Débitos Previdenciários, firmado pelo SAAE com o Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município de 

Brodowski- SISPREV BRODOWSKI, objetivando o pagamento de R$  

357.597,98, em 60 parcelas, de contribuição patronal das 

competências de setembro/09 a setembro 2012. 

No tocante ao PASEP, foi juntada às fls. 269 

do Anexo II declaração emitida Diretora Superintendente em 

18/09/12,  afirmando  o não recolhimento desta contribuição 

durante o ano de 2011. 

Desse modo, o pagamento  desta contribuição no 

exercício seguinte não teria o condão de sanar este desacerto 

pelos motivos acima mencionados. 

 Por oportuno,  informo que,  segundo 

constatado pelas fiscalizações das contas de 2012 e 2013, 

este encargo também não foi recolhido naqueles exercícios, 

conforme cópias  dos respectivos relatórios, disponibilizados 

na rede interna desta Corte,  inseridos nos  processos TC-

3178/026/12 e TC-1079/026/13, em trâmite nesta data. 

                A falta de empenhamento de despesas próprias  

do exercício  (folhas de pagamento e encargos sociais de dezembro 

de 2012, bem como  de contribuição suplementar ao RPPS) também 

compromete estas contas, vez que  deveriam ser reconhecidas 

por meio dos respectivos empenhamentos, porque foram 

autorizadas/previstas para o exercício financeiro de 2011,  

em expressa afronta ao  disposto nos art. 34, 35 e 36 e da 

Lei Federal nº 4.320/64 e 50, II, da LRF. 

 

              Ademais, esta irregularidade  distorceu os 

resultados da execução orçamentária e financeira, em 

contrariedade ao estabelecido nos art. 102 e 103 da referida 

Lei nº 4.320/64. 

                

               As falhas restantes também permanecem em face 

das insubsistentes alegações da defesa, exceto a concernente 

às Licitações e remuneração dos dirigentes. 
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              Todavia, comportam relevamento e determinação 

de providências concretas para  saneamento. 

   

               Dentre estes desacertos, ressalto que  ao 

contrário do que sustenta a defesa, o envio de forma 

intempestiva de dados ao AUDESP de balancetes contábeis 

isolados, não podem ser imputados exclusivamente ao  

Executivo, responsável apenas pela remessa de dados 

consolidados para efeito da gestão fiscal, nos termos do  § 

7º, do art. 92, das Instruções 02/08. 

 

               À vista do exposto, considerando os dados 

constantes da instrução dos autos, o posicionamento dos 

Órgãos Técnicos e nos termos do que dispõe a Constituição 

Federal, art. 73, §4º e a Resolução n° 03/2012, JULGO 

IRREGULARES, as contas anuais de 2011 do SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI, com amparo no art. 33, inciso II, 

c.c. o parágrafo único do art. 36, ambos da Lei Complementar 

nº 709/93, com as determinações mencionadas nesta decisão. 

Aplico aos responsáveis, Srs. Wagner Barquete 

Carvalho e Priscila  Aparecida Lopes Ribeiro Gardill, multa 

no equivalente pecuniário de 180 (cento e oitenta) UFESPs 

para cada um, nos termos do art. 104, II, da referida Lei 

Complementar.  

Caso a multa cominada não seja recolhida, 

adotar as medidas necessárias para a inscrição de seu 

montante na Dívida Ativa do Estado. 

Autorizo vista e extração de cópias dos autos 

no Cartório do Corpo de Auditores, observadas as cautelas de 

estilo. 

Publique-se, por extrato. 

 Ao Cartório para: 

1) Vista e extração de cópias no prazo 

recursal; 

2) Juntar ou certificar; 

Após o trânsito em julgado: 

3) Notificar pessoalmente os responsáveis, 

nos termos do art. 86 da referida Lei Complementar para que 

paguem, no prazo de 30 (trinta) dias, a multa que lhes foi 

imposta. Não ocorrendo o pagamento da multa cominada, adotar 

as medidas necessárias para a inscrição de seu montante na 

Dívida Ativa do Estado; 
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Ao DSF competente para anotações e, em 

seguida, ao arquivo. 

                C.A., 13 de novembro de 2015. 

  

JOSUÉ ROMERO 

AUDITOR 

 

JR/CA-01                  
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PROCESSO:      TC-000625/026/11 

ÓRGÃO:         SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI                   

RESPONSÁVEIS:  WAGNER BARQUETE CARVALHO 

PERÍODO:  01/01 A 22/08/11 

               PRISCILA APARECIDA LOPES RIBEIRO 

PERÍODO:       23/08 A 31/12/11  

ASSUNTO:       BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2011 

ADVOGADO:      ADILSON JOSÉ DA SILVA – OAB/SP Nº 133.097 

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

SENTENÇA:       FLS. 128/135 

EXTRATO: Pelos motivos expressos na sentença referida, JULGO 

IRREGULARES, as contas anuais de 2011 do SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI, com amparo no art. 33, inciso 

III, letra “b”. c.c. o parágrafo único do art. 36, ambos da 

L.c. nº 709/93, com as seguintes determinações: cumprir a 

Portaria STN nº 564/04, acerca da atualização do saldo da 

Dívida Ativa, a legislação local atinente aos Adiantamentos, 

art. 34, 35, 36, 102 e 103 da Lei Federal nº 4.320/64 e 50, 

II, da LRF, relativamente ao empenhamento das despesas do 

exercício, bem como as Instruções nº 02/08 no tocante ao 

prazo de envio de dados ao Sistema AUDESP. Aplico aos 

responsáveis, Srs. Wagner Barquete Carvalho e Priscila  

Aparecida Lopes Ribeiro Gardill, multa no equivalente 

pecuniário de 180 (cento e oitenta) UFESPs para cada um, nos 

termos do art. 104, II, da referida Lei Complementar. Após o 

trânsito em julgado, notificar pessoalmente os referidos 

responsáveis, nos termos do art. 86 da referida Lei 

Complementar, para que paguem, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a multa que lhes foi imposta. Não ocorrendo o pagamento da 

multa cominada, adotar as medidas necessárias para a 

inscrição de seu montante na Dívida Ativa do Estado. 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., 13 de novembro de 2015. 

JOSUÉ ROMERO 

AUDITOR 


