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SENTENÇA PROFERIDA PELO CONSELHEIRO RELATOR 
ANTONIO ROQUE CITADINI 

 
Processo: TC-015559/026/2006 
Interessado: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Brodowski 
Município: Brodowski 
Em exame: Contas anuais  
Exercício: 2006 
Responsáveis: Wagner Barquete Carvalho – Dirigente de  
   02/05/06 a 31/12/06 e Antonio Mário   
   Ferreira de 01/01/06 a 01/05/06 
 

Vistos. 
Tratam os autos da tomada de contas anuais 

do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski, 
relativas ao exercício de 2006. 

  A UR-6 Unidade Regional de Ribeirão Preto 
procedeu à fiscalização “in loco” e elaborou o relatório de fls. 
18/38, no qual destacou as seguintes falhas: item 4.1.1: 
Fiscalização das Receitas: lançamento contábil equivocado de 
estorno; abertura de crédito adicional suplementar por 
excesso de arrecadação sem a existência desse excesso;/item 
4.1.3: Dívida Ativa: aumento de 36,51%; baixo índice de 
recuperação de créditos; ineficiente dos mecanismos de 
cobrança e tendência de aumento da dívida; necessidade de 
novos mecanismos de cobrança;/item 4.2.2: Outras 
despesas: falta de atendimento aos artigos 62 e 63 da Lei 
Federal 4320/64;/item 4.3.1 Resultado da Execução 
Orçamentária: apresentação de déficit orçamentário;/item 
4.3.1.1 Influência do Resultado orçamentário sobre o 
financeiro: déficit financeiro de R$ 374.175,85;//Item 7.2: 
Contratos examinados in loco: ausência de publicação dos 
extratos contratuais Lei federal 8666/93, art. 61 § único;/ 
Item 9.3: recolhimento dos encargos sociais, para cargos em 
comissão, contrariando o art. 39, § 3º da CF;/Item 11.3: Bens 
Patrimoniais: registros e controles desatualizados sobre os 
bens patrimoniais da autarquia; /Item 12: Livros e Registros: 
Faltam: registros dos controles dos bens patrimoniais;/Item 
14: Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações 
do Tribunal: encaminhamento intempestivo da documentação 
referente à Ordem cronológica de pagamentos. 
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  Notificada, a Origem nada trouxe aos autos. 
  Assessoria de ATJ entendeu graves as falhas 

apontadas especialmente no tocante aos aspectos técnico-
contábeis apontados: no item 4.1.1. Fiscalização das receitas, 
elevação de 36.5% da dívida ativa, indevida liquidação de 
despesas, déficit orçamentário de R$ 448.782,00 déficit 
financeiro de R$ 374.175,85 e saldo a descoberto de restos a 
pagar, de R$ 415.387,54; concluindo pela irregularidade das 
contas. 

  A CPFL juntou aos autos 5 confissões de 
dívida da entidade, que não paga pelos serviços prestados 
desde 2003, constituindo sério risco ao erário municipal. 

Chefia de ATJ, diante do desinteresse da 
Origem em esclarecer as falhas, opinou pela irregularidade.  

  SDG entendeu que as falhas apontadas não 
foram afastadas e se revestem de gravidade suficiente para o 
julgamento da irregularidade das contas. 

É o relatório. Decido. 
Acompanho as manifestações unânimes dos 

órgãos da Casa, uma vez que as irregularidades apontadas 
são graves e a Origem não teve interesse em regularizá-las. 

Nessa conformidade, julgo irregulares as 
contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski, 
exercício de 2006, nos termos do artigo 33, III, c da Lei 
Complementar 709/93, excetuando-se os atos pendentes de 
apreciação por este Tribunal, remetendo-se cópia de peças 
dos autos à Prefeitura Municipal de Brodowski, por 
intermédio de sua Procuradoria Jurídica, nos termos do 
disposto no inciso XXVII do artigo 2º da Lei Complementar 
709/93, devendo o Sr. Prefeito informar a este Tribunal no 
prazo de 60 (sessenta) dias, sobre as providências adotadas, 
em relação às irregularidades apontadas, e â Câmara 
Municipal local, conforme inciso XV, do artigo 2º, do mesmo 
diploma legal. 

Publique-se por extrato. 
GC, em 17 de março de 2010 

 
 

ANTONIO ROQUE CITADINI 
SR./                                     CONSELHEIRO RELATOR 
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          EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
 
Processo: TC-015559/026/2006 
Interessado: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Brodowski 
Município: Brodowski 
Em exame: Contas anuais  
Exercício: 2006 
Responsáveis: Wagner Barquete Carvalho – Dirigente de 

02/05/06 a 31/12/06 e Antonio Mário 
Ferreira de 01/01/06 a 01/05/06 

Extrato de  
Sentença:  Pelas razões expostas na sentença referida, e 
o que mais consta dos autos, julgo irregulares as contas do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Pedras, 
exercício de 2005, nos termos do artigo 33, III, c da Lei 
Complementar 709/93, excetuando-se os atos pendentes de 
apreciação por este Tribunal, remetendo-se cópia de peças 
dos autos à Prefeitura Municipal de Brodowski, por 
intermédio de sua Procuradoria Jurídica, nos termos do 
disposto no inciso XXVII do artigo 2º da Lei Complementar 
709/93, devendo o Sr. Prefeito informar a este Tribunal no 
prazo de 60 (sessenta) dias, sobre as providências adotadas, 
em relação às irregularidades apontadas, e â Câmara 
Municipal local, conforme inciso XV, do artigo 2º, do mesmo 
diploma legal. 

Publique-se. 
GC, em 17 de março de 2010 

 
 
 

ANTONIO ROQUE CITADINI 
CONSELHEIRO RELATOR 

SR/. 
 

 


