
EXCELENT±SSIMA     SENHORA     VEREADORA     LUCIMAFt     PONCIANO

PRESIDENTE  DA C^MAFIA DOS VEREADOFLES  DO  MUNIC±PIO  DE JACAREI,

pROTcOOLO ur   /+J+£`'   Tlp

DA:ITAI0112/}8

P±=g£esso de Cohtas Miinidipais

Autos no L82/2005 (TC no 1932/02G/2

feivtife

CAMARA MUNIcipAL DE JACAREi

MARCO    AURELIO     DE    SOUZA, qualificado     no

instrumento   de   mandate   anexo,   vein,   respeitosamente,   a   presenca   de   Vossa

Excel€ncia,     por    seus    advogados    adiante    assinados,    em    face    do    Oficio    no

060/11/2018,  ofertar  MANIFE_S_T_A_C_ao  EslR±±±  a   respeito  das  presta€5es  de  contas

referentes ao exercicio de 2001,  conforme as  raz6es adiante expostas.

I.           _£p_HslDERAc6Es lpri£±A±§

De  inicio,  cumpre  esclarecer  que  a  peticionario,   na  condjgao

de  ex-Prefeito  do  Municipio  de  Jacarei,  recebeu,  no  dia  23/11/2018,  os  Oficios  nos

060/11/2018   e   061/11/2018,   oportunidade   em   que   tomou   ciencia   do   De¢reto

Legislativo  no  406/2018.

Referido    Decreto,    conforme   cedico,    revogou    os    Decretos

Legislativos nos 299/2009 e 300/2010, que haviam, entao,  rejeitado as contas anuais

referentes aos exercicios de  2001  e 2006, anos em que o peticionario esteve a frente

da  Prefeitura  Municipal  de Jacarei.

A      razao      para      tanto     diz      respeito     a     declaracao     de

inconstitucionalidade  do  art.  28,  inciso  VII,  alinea  ``b'',  da  Lei  Organica  do  Municipio

de Jacarei:

iee`*                   D

Artigo   28   -   Compete   privativamente   a

Camara        Municipal        exercer       as       seguintes

atribui€6es,  dentre  outras:

(...)
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de   Contas   do   Estado   no   prazo   maximo   de   60

(sessenta)  dias  de  seu  recebimento,  observados
os seguintes  preceitos:

(...)

b)        decorrido  a  prazo  de  60  (sessenta)
dias,    sam    deliberag5o    pe[a    Camara,    as

contas   serao   consideradas   aprovadas   ou
rejeitadas,  de  acordo  com  a  conclusao  do

parecer   do   Tribunal   de   Contas;   (destaque
aditado)

Ou  seja,  o  dispositivo  legal  que  permitia  o  ``julgamento  ficto"

das contas municipais, em virtude do decurso de  prazo de 60  (sessenta)  dias relativo

a   C8mara   Edil,   foi   alvejado,   no   bojo   da   a¢ao   direta   de   inconstitucionalidade   no

2189951-23.2016.8.26.0000,  determinando-se  novo julgamento  dos  exercicios  em

referencia.

A  fim  de  subsidiar  o  novo julgamento  do  processo  de  contas

em  testilha,  vein  o  peticionario  ofertar  a  presente  manifesta¢ao  escrita,  ao  fim  da

qual  se  demonstrara,  de  urn  lado,  a  incorrecao  do  parecer exarado  pelo  E.  Tribunal

de  Contas  do  Estado  de  Sao  Paulo;  de  outro,  a  plena  higidez  das  contas  municipais

alusivas  ao  exercicio  de  2001.

Por   derradeiro,    o    peticionario    esclarece    que    a    presente

manifestacao  versa  tao  somente  sobre  as  contas  relativas ao  exercicio  de  2001,  de

modo  que,  em  peticao  apartada,  ofertara  a  defesa  acerca  das  contas  de  2006.  No

mesmo compasso,  informa o  peticionario que a  presente defesa  cinge-se aos exatos

termos  deduzidos  pelo  parecer  final  do  E.  TCE/SP  ,desfavoravel  a  aprova¢ao  das

contas     de     2001;     eventuais     outros     apontamentos     realizados     pelos     6rgaos

preopinantes ja  foram  superados  a  medida  que  esclarecidos  pela  Municipalidade  nos

autos do TC  no  1932/026/01  e devidamente acolhidos  pela  Corte  de  Contas.

E  o que  se  passa  a  ver.
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H.    EREEwfri±

...`                   ,

ESTADOD5Sho_P_Au.L_S±_.{I€_._n±.1_9321026l_Q1_

A d.  auditoria,  ap6s a analise das contas de 2001,  sustentou  a

exist€ncia  de  diversas  irregularidades que,  supostamente,  c:omprometeriam  a  lisura

relativa    ao    exercicio    em    comento    (2001).        TQdos    os    apontamentos    foram

contundentemente esclarecidos e justificados por meio da manifesta¢ao da  Prefeitura

Municipal  de Jac:arei  datada  de  21/03/2003,

Nao   obstante,   a   colenda   Corte   de   Contas   exarou   parecer

desfavor5vel  a  aprovacao  das  contas de  2001  em  virtude  de:  (i)  supostamente  nao

ter   a   Prefeitura   atingido   o   percentual   constitucional   de   gasto   com   a   educaGao

municipal   e   (ii)   nao  ter  justifjcado  os  servi€os  de  adequacao  do  aterro  sanitario

prestados supostamente de forma  irregular.

Ato    continuo,    a    Prefeitura    ofertou    pedido    de    reexame,

oportunidade em  que o Tribunal  de Cont:as  reconheceu  que as despesas computadas

sob a  rubrics ``subfuneao  no  122" deveriam  ter sido consideradas enquanto despesas

efetivamente   destinadas   a   Educa¢ao   Municipal.   Nesse   sentido,   refez   os   calculos

outrora  apresentados  pela  Fiscalizacao  para  majorar  o  percentual  de  21,57%  para

23,28%.

Ainda    assim,    por6m,    o    E.    TCE/SP    n50    logrou    atingir    o

entendimento  plenamente  escorreito  acerca  da  mat€ria  versada  nos  autos,  eis  que

desconsiderou as despesas inscritas em ``restos a pagar'', destinadas a  Educa¢ao, que

foram  efetivamente  quitadas  nos  primeiros  meses do  exercicio  seglJinte.

Em   rela€ao  aos  servi€os  de  adequac5o  do  aterro  sanitario,

tamb6m   nao   ha  de   prosperar  a  entendimento  consignado   pela  colenda  Corte  de

Contas,  uma  vez  que  o  parecer desfavoravel  nao  possui  aderencia  com  a  realidade

fatica  da  rotina  administrativa  municipal,  criando-se  urn  parametro  desproporcional

e  incompativel  com  as  boas  praticas  observadas  durante  o  primeiro  ano  de  gestao

deste  Peticion5rio.
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Conforms se passar5 a demonstrar, sob o crivo da

e  da  raz©abilidade,  dtividas  n8o  re§tarao  acerca  da  lisura  das  cant:as  municipai

exercicio de  2001.  Senao vejamos.

Ill.        VALORES  EFETIVAMENTE AP+=CApios .... DIA .... ±DUCAcfio  MUNICIPAL

¥IEbfr  -g}®  €6mpREto  dos  vas®F©S  irisfriE®s  Its  rREiferi€a  "suPeffurri€a®  mfi  la2"

Conforme  se  depreende  do  relat6rio  de  fiscalizaGao  elaborado

pelos    6rg5os    preopinantes,    acatado    pelo    parecer    exarado    pelo    E.    TCE/SP,

supostamente  apenas   21,57%   da   receita   pdblica   auferida   teria   sido  destinada   a

rubrica  da   Educa€ao  Municipal,   em  violae8o  ao  artigo  212,   capur,  da  Constitui€ao

Federal.

Por6m,  tal  como  se  verifica  do  parecer da  ATJ  colacionado  as

fls.  93/95 do TC no  1932/026/01, os valores alusivos aos grupos de despesas 3.1.90,

3.4.90  e  4.5.90  foram  indevidamente  excluidos  no  c6mputo  dos  valores  destinados

a   Educa€ao.   Deixando   a   C.   Corte   de   considerar,   portanto,   o   montante   de   R$

1.960.959,40  (urn milhao,  novecentos e sessenta  mil,  novecentos e cinquenta e nove

reais e  quarenta  centavos).

Ocorre qua,  os itens acima discriminados tratam efetivamente

de   verbas   aplicadas   no   ensino   municipal   de   Jacarei,   o   que   se   depreende   com

facilidade  a  partir das  notas  fiscais  e  ordens  de  pagamentos  colacionados  aos  autos

do TC  no  1932/026/01.

A  razao  para  tais  despesas  terem  sido  desconsideradas  pelo

Tribunal   de   Contas   diz   respeito   ao   equivoco   de   terem   sido   classificadas   como

pertencentes  a  ``subfung5o  no  122"  (Administracao  Geral),  ao  passo  que  deveriam

ter sido  inseridas  sob  a  rubrica  de  no  361  (Ensino  Fundamental).

Trata-se,    evidentemente,    de    corriqueiro    erro    formal    na

classificacao  das  despesas,   o  que   nao   inviabiliza   a   reconhecimento  de  que  estas

pertencem  a  rubrica  da  Educacao e,  consequentemente,  sejam  contabilizadas  para  a

composi€ao  do  percentual  de  gastos  pdblicos  em  comento.  Prova  disso  6  o  fato  de

que,    no   exercicio   seguinte,   em   2002,   todas   as   despesas   que   outrora   foram
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SILVEIRA,
ANDRADE

clas§ific©das   na   mencionada  "subfun6ao   nQ   122"  foram   corrigidas  e  ap
"item  361"  -Er`slno  Fundamental.

asno

Com    efeitQ,    o    E.    TCE/SP    reconheceu    a    incorre€5o

constante   do   relat6rio   de   fiscalizagao,   que   havia   desconsiderado   tais
despesas.  Par consequencia,  foi  majorado  o  percentual  das  despesas  destinadas  a

EducaG8o,  que  passou  a  ser de  23,28%,  o  que  por  si  s6  reafirma  a  necessidade  de

pondera€aQ  acerca  da  proporcionalidade  entre  a  suposta  infra€8o  cometida  -ter  a

Prefeitura  alcan€adQ  dais  pantos  percentuais  abaixo  do  mandamento  constitucional

~ e a  gravosa  san€ao sustentada  pela  Corte de Contas.

EEE,3  ~  ESffi  €SffigsREses  ds®s  vagtBrees  iffis£Fitos  es®mas  "reesE®s  a  graegdir"

Nao  fosse  o  suficiente  o  raciocinio  acima  para  afastar  o juizo

de irregularidade das contas municipais exarado pelo TCE/SP, cumpre esclarecer, sob

outro  prisma,  a  regularidade  das  contas  municipais  no  exercicio  de  2001.

Nesse    sentido,    conforme   ja    elucidado    pela    Prefeitura,    a

Fiscaliza€ao,  a  despeito  de  seu  respeitavel  esforco,  deixou  de  considerar,  de  forma

equivocada,  o  montante  relativo  aos  restos a  pagar  para  a  composic5o  do

percentual efetivamente dispendido com a Educas5o Municipal.

Referido ``restos  a  pagar"  comp6em  os  valores  que,  conforme

documentalmente  provadcl  ao  ensejo  do TC  n01932/026/01,  foram  efetivamente

quitados  logo  no  primeiro  semestre  do  exercfcio  de  2002,  segundo  ano  de
mandato  do  Peticion5rio.

Cumpre  notar,  nessa  esteira,  que  a  principal  raz5o  acerca  da

impossibHidade de  manuten€ao do saldo equivalente ao  montante de restos a pagar,

no  final  do  exercicio  de  2001,  decorreu  essencialmente  da..recess.idade ,de  Se  Saner

penc]e.ncias    da    gestao    anterior:    reclu[arizacao    da    desDesa    com    Dessoal,

paqamento a.e.. jt+roe .e n.e.gqcj.ac.So da  di\/ida,  bqni como a  recqmpps,iga.o dos

+-ec+Jrsos   ne.€e.ss.£±Ees,_.q.I+e.  na.p_ .... perm.i.tiram   qve  o  exerciciq ..de . 2001._...fasse

conclufdo com a reserva exiaida.

Assim,  considerando,   repise-se,  que  os  valores  inscritos  em

resto5 a pagar foram  liquidados  mos primeiros  meses do exercicio seguinte,  de

acre   -
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de 2002, Dorquanto qerados em 2001.

Em  outras  palavras,  se  os  gastos  nao  forem  computados  no

exercicio  de  2001,  entao  consolida-se  a  teratol6gica  situacao  em  que  tais  despesas

nao serao computadas sob rubrica alguma,  inviabilizando a verifica€5o efetiva daquilo

que  a  Administra€5o  Municipal  efetivamente  aplicou  na  Educa€ao  para  o  mencionado

ano'

Desse  modo,  considerando  que  o  parecer da  Corte de  Ccmtas

havia    apontado,    inicialmente,    urn    d€fy.c;I   na    ordem    de    R$    3.267.506,64    em

31/12/2001   e   que   a   ATJ   alterou   o   tal   levantamento   excluindo   o   valor   de   R$

506.858,22   correspondente   a   recursos   recebidos   e,   portanto,   nao   passiveis   de

aplica€8o  na  educagao,  a  valor  relativo  aQs  resfos a  pagar sem  sufici€ncia  de  saldo

passou  a  ser  de  R$  2.760.648,42,  correspondendo  a  urn  percentual  de  2,41%  de

aplicacao  no  ensino.

Veja-se,   pois,   que   uma  vez  considerados  os  valores  acima

como parte das despesas municipais destinadas a  Educa€ao  no exercicio de 2001,  tal

como efetivamente ocorreu,  verificar-se-a,  com clareza,  que a  Municipalidade atingiu

o  percentual  constitucional:

Ensino infantil/especial 7,8%

Hnsino fundamental 17,9%

Total 25,7%

A  toda  evidencia,  portanto,  a  readequa¢ao  do  calculo  para  o

c6mputo dos valores inscritos em  restos a  pagar faz-se necessario enquanto primado

de   aderencia   a   realidade  fatica,   o   que,   apenas   assim,   possibilitar5   a   verifica¢ao

precisa   do   que   a   Municipalidade   efetivamente   aplicou   a   tltulo   da   Educacao   no

exercicio  de  2001  de forma  regular e  em  observancia  aos  indices  previstos  na  CF.

RE
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grrGgrffiFGg®ffiae§&tiadi#

Ademais,  ainda  que  fossem  rechagados  os  argumentos acima

po§tQs,  o que se admits apenas  para  fins  ret6ricos,  necessaria  se faz a  considera€ao

acerca  dos  esfor€os  envidados  pela  gestao  do  peticionario  em  seu  primeiro  ano  a

frente do  Municipio de Jacarei (2001)  para o atingimento do percentual constitucional

acerca  das despesas destinadas a  Educa€ao,

Uma       brevissima       reconstru€ao       hist6rica       se       mostra

pertinentepara  demonstrar  a   necessidade  de  que,   mais  do  que  nunca,  sejam  as

contas   relativas  ao  ano  de  2001   avaliadas  com  esteio  na   proporcionalidade  e   na

razoabilidade,   principios   prestigiados,   em   geral,   pela   ordem  juridica   patria   e   em

especifico  por esta  nobre  Casa  Edil.

No   ano   de    1999    as    contas    municipais   foram    rejeitadas

porquanto o percentual das despesas voltadas a Educacao atingiu o patamar de 22%.

Do   mesmo   modo,   no  ano  2000,   novamente  o   percentual   se  verificou   aquem   do

preceito  constitucional  esculpido  pelo  art.  212  da  Carta  Magna,  alcancando  a  ordem

de  21,56%.

Ora,    apenas    com    urn    esfor¢o    hercdleo,    para    al6m    da

razoabilidade   esculpida   no   ordenamento  juridico   patrio,   a   gestao  que  assumiu   a

Prefeitura  no  ano  de  2001  poderia,  ap6s  sucessivos  anos  deficit5rios,  readequar  o

percentual     das     despesas     destinadas     a     Educasao     conforme     mandamento

constitucional.  E note-se que,  mesmo assim,  no segundo ano de mandato -exercicio

de 2002  -as contas  municipais foram aprovadas,  sem qualquer ressalva  na seara da

aplica¢ao  de  recursos  na  Educa€5o,  posto  que  o  percentual  atingiu  o  patamar  de

TJ  '4;2:0/o `

Por essa  razao,  a  vigencia  da  norma  emanada  a  partir do  art.

212    da    Constituie5o    Federal    deve    ser   compatibilizada,    por    meio    do    metodo

hermen6utico     ponderativo,     com     os     principios     da     proporcionalidade     e     da

razoabilidade,   atinando-se   as   dificuldades   enfrentadas   pelo   entao   Prefeito,   ora

peticion5rio,  para  dar consequencia  e  cumprimento  ao  preceito  constitucional.

RE
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no  4.657/1942:

Art.  22.   Na  interpreta€ao de normas sobre

gestao  pdblica,  serao  considerados  os obst5culos

e  as  dificuldades  reais  do  gestor  e  as  exigencias

das  politicas  pdblicas  a  seu  cargo,  sem  prejuizo

dos direitos dos administrados.

§  10    Em  decisao  sobre  regularidade  de  conduta

ou  validade de ato,  contrato,  ajuste,  processo ou

norma    administrativa,    serao    consideradas    as

circunstancias   praticas   que   houverem   imposto,

limitado        ou        condicionado        a        a¢ao        do

agente.                                 (Incluido        pela        Lei        no

13.655,  de  2018)

§      20        Na      aplica€ao      de      sans6es,      serao

consideradas a natureza e a gravidade da infras5o

cometida,  os  danos  que  dela   provierem   para   a

administracao         pdblica,         as        circunstancias

agravantes  ou  atenuantes  e  os  antecedentes  do

agente.                               (Incluido  pela  Lei  n013.655,

de  2018)

§   30     As   sanc6es   aplicadas   ao   agente   serao

levadas   em    conta    na    dosimetria   das   demais

sans6es    de    mesma    natureza    e    relativas    ao

mesmo   fato.                                (Inclu'do   pela   Lei   no

13.655,  de  2018)

Sob    esta    visada,    portanto,    caso    se    desconsiderem    os

argumentos lancados nos t6picos anteriores, o que,  uma vez mais, admite-se apenas

por  ret6rica,  de  rigor  se  faz  o  afastamento  do  parecer  desfavoravel  elaborado  pela

Corte  de  Contas  com   rela¢ao  ao  de  2001   e  os  gatos  com  a   Educacao  Municipal,

Iegando  os eventuais apontamentos  t:ao  somente  ao  campo  das  recomenda¢6es.

!evx
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IV.       E2&SL±EB±£±£n±±EraaEm±afagrfB4±±EE9±¢n!=I±R=g

Por  derradeiro,  no  tocante  as  contas  do  exercicio  de  2001,  a

Corte    de    Contas    consignou    como    irregulares,    ainda,    os    servicos    alusivos    a

adequaG5es  em  aterro  sanitario,  eis que  nao  teriam  sido  prevjstos  contratualmente,

o que  se escora  no  expediente TC  no  1489/026/01.

Ocorr@    que,    eventuais    irregularidades    aferidas    em    tais

servi€os n§o sao imputaveis ao ora  peticion5rio,  uma vez que, tal como se depreende

dos  documentos juntados  as fls.  19/22  do TC  no  14895/026/01,  as  obras  e servi€os

emergenciais  para  a  adequacao  do  aterro  sanitario  foram  solicitados  pelo  Secretario

de  Servicos  Municipais  em  junho  de  2000,  tendo  sido  executados  naquele  mesmo

ano'

Ou  seja,   as  obras  foram  solicitadas  e  executadas  no

exerci€io   anterior  a   gestao  do   peticion6rio,   a.e___`mo_do_all_e  ate   mesmq  o

cqrttra±o que ¢eu enseig__a _tai§ servisps te_ve vi_a_enc!a apenas ate putu_b_I_Q_±e

2PQ_O_  £ContratQ  no  11§/_94_I_I_

Assim    sendo,    evidentemente    tais   obras    n5o    podem    ser

analisadas  em  conjunto  com  as  contas  de  2001,  uma  vez  que  tratam  de  exercicios

diferentes,    sob   gest6es   diferentes,    motivo    pelo   qual   se   denota,    repise-se,    a

inimputabilidade  de  eventuais  irregularidades  has  adequa¢6es  dos  aterros

sanitarios em face do era  peticionario, sob  pena  de viola€ao ao regime das

re§ponsabilidades.

V.             CONCLLisAO  E  PEDIDO

Ante todo  o  exposto,  considerando-se  a  natureza  meramente

opinativa  do  parecer  exarado  pela  Corte  de  Contas,  sem  qualquer  forca  vinculante,

bern  como  a  robustez  dos  argumentos  acima  articulados,  pugna-se  pela  aprova¢ao
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SILVEIRA,
ANDRADE
ffi ADVOGADOS

das    contas    referentes    ao    exercicio    de    2001,    algando-se    eventuais

remanescente5 ao campo dos  re€omendag5es.

Termos em que,  Pede deferimento.

De Sao  Paulo  para Jacare{,  aos  10 de  dezembro  de  2018.

HELIO  FREITAS  DE CARVALHO DA SILVEIRA                          MARCEL

CAB/SP  154.003 OAB/SP  182.596

10

Rua Sampaio Viaiia, 202, cj.122 -04004-000 -Paraiso ~  S5o Paulo -SP ~ Te{/Fax: 113052-3931 -3057-3475 -2373-6691

www.silveiraaffdrade.adv.br



CAMARAMUN!C!?j,{t\i`

PROCURACAO
AD JUDICIA ET EXTRA

Pelo  presente  instrumento  particular,  MARCO  AURELIO  DE  SOUZA,  brasileiro,  casado,  portador do  CPF

034.858178-56,   RG.   7.564.057-0,   residente   a   Rua   Caminho   do   Eucalipto,   n°   35  -Balrro   Condomjnio

Lagoinha, Jacarei (SP),  nomeia e constitui seus bastantes procuradores os advogados HELlo FREITAS DE

CARVALHO  DA  SILVEIRA,   OAB/SP  154.003,  brasilelro,   separado;   MARCELO  SANTIAGO  DE  PADUA

ANDRADE,   OAB/SP   182.596,   braslleiro,   casado,   integrantes   da   Sociedade   de  Advogados   SILVEIRA,

ANDRADE  -ADVOGADOS,  com  registro na OAB/SP  7873,  todos com escrit6rlo  na  Rua  Sampaio Viana  n.°

202,  conj.122,  Paraiso,  Sao  Paulo,  telefones  e fac-slmile  (11)  3052-3931  e  3051-6325,  enderego  eletronico

sap@Lsap_£±±±±r,  aos quais outorga amplos e gerals poderes da clausula ad/.ud/.o;a ef extra,  para o foro e a

admlnistragao  em  geral,  em  qualquer julzo,  instancla  ou  tribunal,  podendo  propor contra  quem  de di.relto as

ag6es  competentes  e  defends-lo   nas  contrarias,   seguindo   umas  e  outras,   ate  final  decisao   usando  os

recursos  legais  e  acompanhando-os,  conferindo-lhe,  ainda,  poderes  especiais  para  desistir,  transiglr,  firmar

compromlssos ou acordos,   podendo,  ainda,  substabelecer esta em  outrem,  com ou  sem  reservas de iguais

poderes,  dando tudo por born,  firme e valioso,  poderes especialmente concedidos  para atuar nos autos

do processo de contas, em tramite perante a Camara Municipal de Jacarei.

Sao  Paulo,10 de  Dezembro de 2018.


