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RELATÓRIO 

Em exame as contas anuais do exercício de 2018 do Serviço Autônomo  de Água e 

Esgoto de Cândido Mota - SAAE, autarquia criada pela Lei Municipal nº 28 de 14 de novembro de 1969, 

com posteriores alterações.

Nos termos da Lei Complementar Municipal nº 1.826/12, a cúpula diretiva da Autarquia é 

composta por uma unidade administrativa denominada “administração superior”, exercida pelo Secretário 

nomeado em comissão pelo Prefeito Municipal de Cândido Mota

Consoante relatório de fiscalização, foi verificada a regularidade no mandato, forma de 

investidura e posse além das atribuições da cúpula diretiva. Foi também elaborada a declaração de bens 

dos dirigentes, nos termo da Lei Federal 8.429/92.

A Unidade Regional de Marília (UR-04) incumbida dos trabalhos fez consignar ocorrências 

em relatório circunstanciado, conforme evento 11.18, que copio a seguir:

5.3 - DÍVIDA ATIVA: 
- Baixo índice de recebimento. 

6.2.1 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS E REQUISITÓRIOS DE BAIXA MONTA 
- Desatendimento ao artigo 100 caput da Constituição Federal, bem como ao artigo 96 das 
Instruções do Tribunal de Contas; 

6.3 - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS: 
- Desatendimento ao artigo 100 da Constituição Federal; 

7 - TESOURARIA, ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS: 
- Bens Patrimoniais: divergência de saldos entre o que consta no inventário e o lançado no 
Balanço Patrimonial. 

11.3.1 - NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO DE ASSESSOR JURÍDICO: 
- Nomeação de servidor para o cargo de provimento em comissão de “Assessor Jurídico” 
em desacordo com orientações da Casa;

15 - ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO 
TRIBUNAL DE CONTAS: 
- Desatendimento às Instruções do Tribunal de Contas.
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Notificados, tanto o órgão quanto o responsável, nos termos regimentais, (evento 14.1), o 

responsável pelas contas em exame apresentou suas razões anexadas em evento 24.

Buscando rebater todos os pontos elencados pela Fiscalização desta Corte, argumentou, 

em suma, como se segue:

Quanto ao recebimento da Dívida Ativa (5.3 - DÍVIDA ATIVA), frisou que a própria 

fiscalização informou que foram efetuadas, de forma amigável, 6.275 notificações, além de destacar que 

o aumento de 9,31% foi inferior ao apresentado em exercício anterior (14,06%).

Destacou que a autarquia tomou todas as atitudes para o recebimento de tal dívida, seja por 

notificações, seja pelo corte no fornecimento de água, sem descuidar da execução judicial de sua dívida. 

Ademais o aumento de 9,31% decorre também da aplicação de juros sobre o valor original da dívida.

Alegou falha de comunicação no tocante à quebra de ordem cronológica no pagamento de 

precatórios (6.2.1 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS E REQUISITÓRIOS DE BAIXA MONTA e 6.3 - ORDEM 

CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS), contudo afirmou que tal falha não se deve a dolo ou má-fé.

Atinente à divergência de saldos de bens patrimoniais constante em inventário em 

contraposição ao disposto em Balanço Patrimonial (7 - TESOURARIA, ALMOXARIFADO E BENS 

PATRIMONIAIS), declarou que já foi contratada empresa especializada para adequação dos bens 

patrimoniais visando sanar referida falha. Frisou ainda que tal ocorrência não resulta de fraude ou causa 

dano ao erário.

No que diz respeito ao apontado em item 11.3.1 - NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM 

COMISSÃO DE ASSESSOR JURÍDICO,  asseverou que a Lei 1826/2012 , em seu capítulo II disciplina 

que a assessoria jurídica do SAAE é um órgão de assessoramento, sendo assim o secretário do SAAE 

dispõe de um cargo de assessor jurídico.

Referente à falha disposta em item 15 - ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES 

E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS, apresentou as mesmas justificativas de Itens 6.2.1 

e 6.3.

Ao final, requereu parecer favorável à aprovação das contas.

A seguir, o processado foi restituído pelo D. Ministério Público de Contas, certificado nos 

termos do artigo 1º, § 5º, do Ato Normativo nº 006/14-PGC, publicado no DOE em 08/02/14 (evento 33).

As contas pretéritas da entidade tiveram o seguinte trâmite esta Corte: 

Exercício Processo Decisão Relator

2017 TC-001839.989.17 Regulares com Ressalvas Samy Wurman

2016 TC-001091.989.16 Regulares com Ressalvas Alexandre Manir Figueiredo Sarquis

2015 TC-004960.989.15 Regulares com Recomendação Silvia Monteiro

É a síntese do relatório.

DECISÃO

Em análise, as contas do exercício de 2018 do Serviço Autônomo de Esgoto de Água e 



Esgoto de Cândido Mota -SAAE, que quanto ao mérito, merecem receber juízo de aprovação.

Assinalo que durante o exercício em exame, a entidade deu consecução a atividades que se 

coadunam com seu propósito legal além de apresentar resultado orçamentário favorável com superávit 

de R$ 975.234,88, equivalente a 15,20% das receitas auferidas com consequente melhora nos resultados 

financeiro, econômico e patrimonial no período.

Passando aos apontamentos em relatório de fiscalização, relevo o apontamento quanto à 

nomeação de cargo em comissão de assessor jurídico dado à sua previsão legal em Lei Municipal 

1827/2012. Todavia não deixo de notar a conveniência no provimento do cargo efetivo de advogado, 

disposto em quadro de pessoal.

Noto que a divergência apontada em saldo de bens patrimoniais em inventário e em 

Balanço Patrimonial transgride o Princípio da  Evidenciação Contábil (Artigo 83 da Lei Federal n.º 

4320/64), motivo pelo qual aplico recomendações à entidade para que regularize a referida falha. 

No tocante ao incremento em saldo de Dívida Ativa, em que pese as alegações 

apresentadas em defesa e face à evidência de que os meios empregados não estão sendo suficientes 

para a redução do montante,  recomendo que a Origem diligencie maiores esforços no recebimento 

quantias devidas, inclusive com ajuizamento de ações.

Por fim, restou merecedor de aplicação de ressalvas o desatendimento à ordem cronológica 

de pagamentos no pagamento de precatórios judiciais.

Ante ao exposto, considerando os dados constantes da instrução dos autos, e nos termos 

do que dispõem a Constituição Federal, art. 73, § 4º, e a Resolução n° 03/2012 deste Tribunal, JULGO 

REGULARES COM RESSALVAS O BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE  2.018 do SERVIÇO 

AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - SAAE , nos termos do art. 33, inciso II, da 

Lei Complementar Estadual nº 709/93.

Quito o responsável, com base o art. 35 do mesmo diploma legal e excetuo os atos 

pendentes de julgamento por este Tribunal. 

Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da 

Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderão ser obtidos mediante regular 

cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Publique-se, por extrato.

Ao Cartório para aguardar e certificar o trânsito em julgado, arquivando-se em 

seguida.

C.A., 13 de abril de 2020

SILVIA MONTEIRO

AUDITORA SUBSTITUTA DE CONSELHEIRO 
vpp
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EXTRATO: Ante ao exposto, considerando os dados constantes da instrução dos autos, e 

nos termos do que dispõem a Constituição Federal, art. 73, § 4º, e a Resolução n° 03/2012 deste 

Tribunal, JULGO REGULARES COM RESSALVAS O BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE  2.018 do 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - SAAE , nos termos do art. 33, 

inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 709/93. Quito o responsável, com base o art. 35 do mesmo 

diploma legal e excetuo os atos pendentes de julgamento por este Tribunal. Por fim, esclareço que, por 

se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão e 

demais documentos poderão ser obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.Publique-se.

C.A., em 13 de abril de 2020

SILVIA MONTEIRO

AUDITORA SUBSTITUTA DE CONSELHEIRO 
vpp/
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