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PARECER

JC n°: 01/2022.

Assunto: Julgamento de contas municipais do ex-prefeito Jonas Polydoro, referente ao 

TC - 004812.989.19-2, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Interessado: Jonas Polydoro.

Roseira, 06 de junho de 2022.

RELATÓRIO.

Trata-se do julgamento das contas do ex-Prefeito Municipal Jonas Polydoro do ano de 

2019, extraído dos autos do TC -  004812.989.19-2.

O relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foi recebido nesta Egrégia 

Casa Legislativa em 28/03/2022 pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Isaías Eleutério da Silva, cujo seu teor se extrai a REJEIÇÃO das referidas contas (fls. 01).

Após, em 28/03/2022 o Presidente da Câmara Municipal determinou a inclusão destes 

autos na pauta da sessão do dia 04/04/2022 para respectiva leitura em plenário e no mesmo ato 

expediu notificação ao ex-prefeito Jonas Polydoro para informá-lo sobre o início do julgamento 

das contas (fls. 936/937).

Foi realizada reunião desta comissão em 04/05/2022, oportunidade em que a 

Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços 

Públicos Maria Cecília dos Santos Duque, determinou a citação do ex-prefeito Jonas Polyd 

para apresentação de defesa no prazo regimental.

O servidor designado pela Presidência da CMR citou pessoalmente o interessado Jon 

Polydoro em 05/05/2022, a fim de dar-lhe ciência do início do julgamento das contas do ano dé
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2019 (fls. 950), tendo o réu protocolado sua defesa nestes autos, tempestivamente, em 

19/05/2022.

Em 01/06/2022 a Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Finanças, 

Orçamento, Obras e Serviços Públicos recebeu a defesa apresentada pelo réu, declarando-se sua 

tempestividade, assim como consignou que o membro Joel Polydoro está legalmente impedido 

de participar dos trabalhos desta comissão, nos termos do artigo Art. 271, do R.I, em razão de 

seus laços consanguíneos com o réu e ex-prefeito Jonas Polydoro. Anota-se que o Vereador 

Joel Polydoro não compareceu à reunião desta comissão realizada no dia 01/06/2022.

Em 01/06/2022 os autos foram remetidos à Procuradoria Jurídica do Poder Legislativo 

para emissão de parecer jurídico, nos termos do Artigo 70 da LOM e Ato da Mesa n° 08/2019 

de 09 de dezembro de 2019.

A Procuradoria Jurídica apresentou em 02/06/2022 o parecer jurídico n° 00049/2022 

opinando pela manutenção do parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado, assim como 

apontou que transcorreu 66 (sessenta e seis) dias desde a chegada do TC -  004812.989.19-2 à 

Câmara Municipal, ou seja, dentro do prazo previsto no R.I. desta casa.

Por fim, em 03/06/2022 os autos foram conclusos a este relator para emissão de parecer 

prévio e elaboração do Projeto de Decreto Legislativo referente à manutenção ou rejeição do 

parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do Artigo 228, do 

R.I.

Antes de adentrar ao mérito este relator acredita ser extremamente necessário de 

aos Excelentíssimos Vereadores desta Egrégia Casa Legislativa que não fui induzid 

aliciado por quem quer que seja quando da elaboração do presente parecer.
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Estudei durante semanas o presente caso e analisei com carinho todos os documentos 

para que a decisão aqui tomada seja correta e isenta, a fim de evitar eventuais injustiças com as 

partes envolvidas.

A manifestação deste relator foi baseada exclusivamente nos pareceres técnicos da 

Unidade de Economia da Região de Guaratinguetá, Assessoria Jurídica do TCE/SP, Chefia da 

ATJ e do Ministério Público de Contas, além do subsídio técnico do Parecer Jurídico da 

Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal.

Assim, fica afastada eventual alegação de perseguição política ou pessoalidade, pois a 

redação deste parecer é exclusivamente técnico e se destina a analisar os fatos e não as partes.

Por fim, este relator sempre presou pela garantia do contraditório e da ampla defesa das 

partes envolvidas, não havendo qualquer mácula quanto ao presente procedimento no que tange 

eventual cerceamento de defesa.

Eis o relatório do necessário.

PASSO A DECIDIR.

O relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pela rejeição das contas do 

ex-prefeito Jonas Polydoro do ano de 2019 deve ser mantido nor seus próprios fundamentos.

Eis o histórico do julgamento das contas do ex-prefeito Jonas Polydoro perante o 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (fls. 03):

A Prefeitura analisada obteve, nos 03 (três) últimos exercícios 
apreciados, os seguintes PARECERES na apreciação de suas contas:

Exercícios Processos Pareceres
2018 TC 004471.989.18-6 Desfavorável
2017 TC 006714.989.16-7 Desfavorável
2016 TC 004236.989.16-6 Desfavorável

De fato, foram formulados 229 (duzentos e vinte e nove) apontamentos pelo 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo às contas do ex-Prefeito Jonas Polydoro referente
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ao ano de 2019, destes, 60 (sessenta) apontamentos são do campo ordenado de fiscalização da 

EDUCAÇÃO, indicando a ingerência e a ausência de traquejo do ex-gestor municipal e de seus 

auxiliares no trato com a máquina pública, os quais passo a enfrentar a seguir.

A .l. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES 

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - PLANEJAMENTO

A .l.l. CONTROLE INTERNO

O Controle Interno da Prefeitura elaborou relatórios relativos aos Io e 

2o quadrimestres, realizando verificação de itens pontuais, consoante 

registrado nos respectivos acompanhamentos desta fiscalização (eventos 

12 e 22). No entanto, não foi apresentado relatório do Controle Interno 

atinente ao 3 o quadrimestre, tendo sido declarado pelo responsável que 

houve um sequestro na rede da Prefeitura, onde constava tal relatório, 

tendo sido, nesse sentido, apresentado Boletim de Ocorrência (“5. 

CONTROLE INTERNO” -  pp. 01/03). Por parte do Controle Interno 

foi apresentado apenas o documento “Avaliação do Cumprimento das 

Metas Fiscais 3o Quadrimestre de 2019” (“5. CONTROLE INTERNO” 

-p p . 04/11).

Analisando de forma minuciosa os documentos que integram o TC - 004812.989.19-2, 

assim como a defesa de Jonas Polydoro, entendo que tal apontamento deve ser mantido, vez

que apesar de ter ocorrido suposto sequestro de dados por meio de ataque cibernético nos
<\

servidores da Prefeitura Municipal - conforme Boletim de Ocorrência acostado aos autos -, 

entendo que houve negligência por parte do ex-gestor municipal quanto à não implantação de 

sistema de backup nos equipamentos de informática da prefeitura municipal ou ínesmoyo 

arquivamento físico de documentos relevantes. \  \  \

Portanto, MANTENHO o referido apontamento. \  \

A.2. IEG-M -  I-PLANEJAMENTO -  índice B \
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De acordo com o apurado na comparação dos índices dos quesitos do 

IEG-M com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS1, 

foram constatadas as seguintes inadequações às metas propostas pela 

Agenda 2030, que requerem atuação da Administração Municipal:

• Além das audiências públicas, não há levantamentos formais dos 

problemas, necessidades e deficiências do Município antecedentes ao 

planejamento -  ODS’s 16.6 e 16.7;

• A Prefeitura não realiza coleta de sugestões pela internet para a 

elaboração das peças orçamentárias - ODS’s 16.6 e 16.7;

• Não existem mecanismos que permitem o monitoramento da inclusão 

e da implementação das demandas levantadas nas audiências públicas 

do PPA ou da coleta de sugestões pelos órgãos de controle e pela 

sociedade - ODS’s 16.6 e 16.7;

• A Prefeitura não regulamentou e instituiu o Conselho de Usuários, nos 

termos definidos nos artigos 18 a 21 da Lei Federal n° 13.460/2017 - 

ODS’s 16.6 e 16.7;

A participação popular na tomada de decisões acerca da gestão dos recursos municipais 

deriva do próprio texto constitucional e deve ser incentivado e implementado pelo município de 

Roseira.

Importante frisar que tal apontamento deverá ser sanado pela atual administração 

pública, uma vez que se trata de imperativo constitucional, devendo tomar as providências 

necessárias para que haja maior participação popular nas audiências públicas e que crie 

mecanismos para coleta de informações relevantes ao município. /

Ademais, verifico que, de fato, não foram realizadas audiências públicas atinentesNao 

planejamento adotado pelo IEG-M - índice de Efetividade da Gestão Municipal, criado pelí^ 

TCE/SP, além de inexistir plano para elaboração das peças orçamentárias.

Portanto, MANTENHO o referido apontamento.
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B.1.5. PRECATÓRIOS

De acordo com informações prestadas pela origem e também com dados 

obtidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o 

Município está enquadrado no Regime Especial.

A despeito do valor apurado no quadro anterior, conforme informação 

prestada pela Origem e registrado no Balanço Patrimonial (“6. 

BALANÇO PATRIMONIAL”), o saldo de precatórios em aberto em 

31/12/2019 é de RS 719.006,87. Com relação aos requisitórios de baixa 

monta, a despeito das Requisições de Documentos desta fiscalização 

não houve atendimento nor parte da Origem (“8. REQUISIÇÕES 

DE DOCUMENTOS” -  itens 4.4 e 4.5).

O apontamento B.1.5. PRECATÓRIOS merece uma análise especial por parte deste 

Relator isso, pois, nos autos da Ação Popular n° 0000135-22.2000.8.26.0516, em trâmite nesta 

comarca, foi informado pelo ex-gestor municipal que o Município de Roseira NÃO POSSUÍA 

dívidas decorrentes de precatórios ou de requisições de pequeno valor, o que ensejou, no ano de 

2016 a suplementação orçamentária da Câmara Municipal para pagamento de ex-vereadores do 

município.

Ora, conforme informações apresentadas pelo TCE/SP nestes autos e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo através do sistema DEPRE, constatamos que as informações 

apresentadas pelo ex-gestor municipal naqueles autos não são verdadeiras e acarretou prejuízo 

aos demais credores que estavam aguardando na fila de precatórios para receber seus créditos 

da Fazenda Municipal, em evidente descumprimento da ordem cronológica de pagamento 

prevista na constituição federal. I

O saldo da dívida do município no ano de 2019 decorre justamente do NA 

PAGAMENTO desses RPV’s dos anos anteriores.
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A má-fé do ex-gestor municipal fica evidente no caso em tela, visto que sequer 

encaminhou ao Tribunal de Contas as informações requisitadas acerca dos comprovantes de 

pagamento dos precatórios e dos RPVs no ano de 2019.

Portanto, MANTENHO o referido apontamento.

B.l.6.1. PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

A Prefeitura não possui acordos de parcelamentos/reparcelamentos de 

débitos previdenciários autorizados pela Lei Federal n° 13.485, de 2 de 

outubro de 2017 e/ou pela Portaria MF n° 333, de 11 de julho de 2017 

(“ 10. PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS” -  p. 01). Contudo, 

consoante tratado pelas fiscalizações pretéritas (2017 e 2018), a Origem 

firmou acordo de parcelamento baseado na Lei 13.496/20174, diante do 

Auto de Infração DEBCAD N.° 51.008.472-9 constituído em 28/08/17, 

tendo em vista compensações indevidas efetuadas nas GFIP’s de junho 

a dezembro de 2009 pela Prefeitura Municipal de Roseira. No que tange 

ao cumprimento de tal acordo, a despeito da requisição de documentos 

formalizada por esta fiscalização a Municipalidade não apresentou 

informações a respeito (“8. REQUISIÇÕES DE DOCUM ENTO§V 

item 3.3), tendo, em resposta ao referido item, apresentado informaco 

relativas ao parcelamento a seguir, cuja adesão se deu no exercício 

2019 (“ 10. PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS” -  pp. 02/07):

□ Perante o INSS:

• n° o acordo: 2392657 valor total parcelado: R$ 736.051,40.

Inegavelmente houve prejuízo aos cofres públicos no que tange à negligência do ex- 

gestor municipal Marcos de Oliveira Galvão referente ao recolhimento dos impostos federais.

Conforme se depreende das informações apresentadas pelo TCE/SP o Município de 

Roseira possuía uma dívida com o INSS de mais de RS 736.051,40 no ano de 2019, de modo
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que os juros e a correção monetária incidentes sobre o débito originário foram custeados com 

recursos da Fazenda Municipal.

Importante anotar que apesar de o TCE/SP ter requisitado as informações atinentes a 

este apontamento ao ex-gestor municipal Jonas Polydoro, o mesmo se manteve inerte e 

simplesmente ignorou a ordem do tribunal de contas, não tendo apresentado documentos que 

comprovem que o prejuízo causado ao município foi reparado judicial ou extrajudicialmente 

durante a sua gestão no ano de 2019.

Portanto, MANTENHO o referido apontamento.

B.l.8.1. DESPESA DE PESSOAL

No entanto, esta fiscalização apurou despesas a serem incluídas no 

gasto com pessoal da Municipalidade, relativas à contratação de mão de 

obra para prestação de serviços médicos junto à Associação Beneficente 

de Desenvolvimento Social e Cultura - ABEDESC, as quais foram 

classificadas pela Prefeitura no subelemento 33903999 -  outros serviços 

de terceiros -  pessoa jurídica. Considerando que a natureza da 

prestação é inerente à atividade-fim da Administração Pública, diante 

do previsto no §1° do artigo 18 da Lei Complementar n° 101/20005, tais 

dispêndios devem compor o cálculo da despesa com pessoal do órg 

fiscalizado, tendo sido apurado o pagamento do montante de R 

2.388.856,85 no exercício de 2019, consoante dados extraídos do 

Sistema Audesp (Planilha Pentaho).

No que se refere ao B.l.8.1. - DESPESA COM PESSOAL, merece amparo os 

argumentos defensivos apresentados pelo ex-prefeito Jonas Polydoro, de forma a AFASTAR o 

referido apontamento.

Portanto, neste ponto, adoto os fundamentos apresentados tanto pela Procuradoria 

Jurídica do Poder Legislativo no parecer n° 00049/2022 quanto pelos argumentos deduzidos na 

defesa do ex-prefeito exclusivamente quanto ao apontamento em testilha, uma vez que as
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justificativas apresentadas são suficientes para afastar este apontamento, ante o relevante 

interesse social envolvido, qual seja, a vida e a saúde dos munícipes roseirenses.

B.l.9.1. ADICIONAL DE DEDICAÇÃO PLENA

A Lei Municipal n° 809/1995 - Estatuto dos Servidores Públicos de 

Roseira, prevê, em seu artigo 48, c/c artigo 112o pagamento de verba 

denominada “Adicional por Dedicação Plena”, cujo valor pode variar 

entre 20% e 150% sobre o vencimento ou remuneração do servidor, 

sendo concedida pelo Prefeito Municipal sem parâmetros ou critérios 

objetivamente definidos em lei (“14. ADICIONAL DE DEDICAÇÃO 

PLENA” -  pp. 01/03). Nessa esteira, destacamos que, no exercício de 

2019, foram concedidas incorporações de Adicional de Dedicação Plena 

a dois servidores, sendo uma no percentual de 30% e outra de 15Q% 

(“ 14. ADICIONAL DE DEDICAÇÃO PLENA” -  pp. 04/05 

Conforme relatório apresentado pela Origem, no exercício em exarr\e, 

os pagamentos atingiram o montante de R$ 288.479,11 (“ 1 

ADICIONAL DE DEDICAÇÃO PLENA” -  p. 06).

Conforme documentado pelo Tribunal de Contas, durante o ano de 2019 a Prefeitura 

Municipal de Roseira efetuou o pagamento das chamadas ADP’s -  Adicional de Dedicação 

Plena -  sem a utilização de critérios objetivos, de modo a criar um cenário de desigualdade na 

concessão de tal benefício, vez que servidores públicos que se encontravam em um mesmo 

patamar jurídico receberam porcentagens de APD distintas, sem a devida justificativa ou 

apresentação de critério por parte do ex-gestor municipal.

Conforme relatório apresentado pela Origem, no exercício em exame, os pagamentos 

atingiram o montante de R$ 288.479,11 (“ 14. ADIC qwIONAL DE DEDICAÇÃO 

PLENA” - p .  06).

Portanto, MANTENHO o referido apontamento e RECOMENDO ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal em exercício que CESSE IMEDIATAMENTE os pagamentos de
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ADP’s aos servidores públicos do Município de Roseira, ou, proceda à REVISÃO 

LEGISLATIVA PO ATO DE CONCESSÃO, a fim de que sejam criados critérios objetivos 

para o respectivo pagamento, conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo (fls. 61).

B.l.9.2. BANCO DE HORAS

A Prefeitura de Roseira implantou sistema de banco de horas por meio 

do Decreto n° 1.243/2011 (“ 15. BANCO DE HORAS” -  pp. 01/02), o 

qual prevê em seu artigo 2o que “Nos casos de extrapolação da jornada 

diária e semanal o servidor deverá compensar, obrigatoriamente no mês 

subsequente, com a consequente redução da jornada diária e semanal.” 

(grifamos) No entanto, conforme relatório apresentado pela Origem 

(“ 15. BANCO DE HORAS” -  pp. 03/04), há servidores da 

Municipalidade que acumulam horas desde o exercício de 2015, 

restando patente a desatenção ao previsto no instrumento normativo.

Outro apontamento importante está relacionado à realização de horas extras pelos 

servidores públicos municipais, o que causou prejuízo tanto aos cofres públicos quanto aos 

e mães de família que trabalham na prefeitura municipal. Isso porque não foram 

diretrizes estabelecidas no regramento municipal, de modo que houve um acúmulo 

de horas a pagar e, por via reflexa, de horas a receber por parte dos servidores, que não 

respeitados, ante o não pagamento das horas efetivamente trabalhadas.

Portanto, MANTENHO o referido apontamento.

B.2. IEG-M -  I-FISCAL -  índice B

De acordo com o apurado na comparação dos índices dos quesitos do 

IEG-M com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS6, 

foram constatadas as seguintes inadequações às metas propostas pela 

Agenda 2030, que requerem atuação da Administração Municipal:
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• Não há estrutura administrativa voltada para a administração tributária 

-  ODS 16.6;

• Não há divulgação de remuneração individualizada por nome do 

agente público, contendo dados sobre os vencimentos, descontos, 

indenizações e valor líquido -  ODS 16.6;

• Não há divulgação de diárias e passagens contendo destino, cargo e 

motivo da viagem — ODS 16.6.

A não observância do princípio da transparência dos atos públicos prejudica a gestão 

municipal e inviabiliza o controle pela população e pelos órgãos estatais. Este relator entende 

que este apontamento poderia ter sido facilmente sanado pelo ex-gestor, no entanto, não o fez e 

tão pouco apresentou justificativas a não implementação de ferramentas de acesso à 

informação.

Ademais, no que tange à necessidade de se criar uma administração tributári, 

RECOMENDO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em exercício que estude 

possibilidade de contratação de um fiscal de tributos, a fim de possibilitar o aumento n 

arrecadação tributário municipal e evitar eventual evasão tributária.

Portanto, MANTENHO o referido apontamento.

B.3. OUTROS PONTOS DE INTERESSE 

B.3.1 LICITAÇÃO

Consoante constou do acompanhamento relativo ao Io quadrimestre 

(evento 12), foram observadas falhas no seguinte procedimento 

licitatório [...]

No que tange aos apontamentos constantes no item B.3. OUTROS PONTOS DE 

INTERESSE, acompanho, na íntegra, o relatório do Tribunal de Contas do Estado De São 

Paulo.
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As providências legais deverão ser providenciadas pela zelosa secretaria da Câmara 

Municipal, expedindo-se os ofícios competentes aos órgãos de controle para ciência dos fatos 

narrados no parecer prévio do TCE/SP.

Portanto, MANTENHO os referidos apontamentos.

B. 3.3 OBRAS PARALISADAS

No tocante aos motivos da obra não estar concluída, a Origem 

apresentou ata de reunião ocorrida em 08/12/2016, onde restou 

consignada a necessidade de correção de alguns serviços, a não 

observância do contrato e de obrigações, e a implicância de “multa e 

demais penalidades da lei e previsões do contrato” (“20. OBRA 

PARALISADA”). Nesse sentido, esta fiscalização requisitou 

documentos comprobatórios das providências tomadas pela Prefeitura 

visando a conclusão da obra, inclusive acerca da aplicação de 

penalidades à contratada, não tendo sido atendida nossa requisição (“8. 

REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS” -  item 10.3, ‘g* -  p. 04).

O apontamento constante no item B.3.3 OBRAS PARALISADAS demonstram que o 

gestor municipal não adotou qualquer medida para conclusão da obra ou a aplicação de 

penalidade à empresa responsável pela execução do objeto contratual licitado.

Ademais, insta consignar que o ex-gestor municipal também não encaminhou ao 

Tribunal de Contas os documentos relacionados a este apontamento e, em sua defesa, manteve- 

se silente novamente.

Portanto, MANTENHO o referido apontamento.

v
f \  \ \

PERSPECTIVA C: ENSINO

C. l .  APLICAÇÃO POR DETERMINAÇÃO CONSTITUCION 

E LEGAL NO ENSINO
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Quanto à aplicação de recursos ao final do exercício em exame, 
conforme informado ao Sistema Audesp e apurado pela Fiscalização, os 
resultados assim se apresentaram:

A rt. 2 1 2  d a  C o n s titu iç ã o  Federa l: %
DESPESA EMPENHADA • RECURSO TESOURO (mínimo 25%) 28.19%
DESPESA LIQUIDADA - RECURSO TESOURO (mínimo 25%) 28.18%
DESPESA PAGA - RECURSO TESOURO (mínimo 25%) 28.16%

F U N D E B : %
DESPESA EMPENHADA - RECURSO FUNDEB (mínimo 95%) 97.83%
DESPESA LIQUIDADA ■ RECURSO FUNDEB (mínimo 95%) 97.83%
DESPESA PAGA - RECURSO FUNDEB (mínimo 95%) 96.39%
DESPESA EMPENHADA - RECURSO FUNDEB (mínimo 60%) 69.10%
DESPESA LIQUIDADA - RECURSO FUNDEB (mínimo 60%) 69.10%
DESPESA PAGA - RECURSO FUNDEB (mínimo 60%) 68.07%

Para este relator a área da educação é a principal ferramenta de transformação social, de 

modo que os apontamentos constantes no relatório do TCE/SP dão conta de que não foi dada a 

devida importância à esta área, uma vez que os índices apresentados pelo TCE comprovam que 

o Município de Roseira decaiu na nota correspondente ao índice de Efetividade da Gestão 

Municipal (IEG-M) da educação - passou de "B" para "C+" -, ou seja, durante a gestão do ano 

de 2019 o índice da educação diminuiu (fls. 21).

Não bastasse isso, este relator, ao realizar diligências complementares junto ao 

executivo municipal, teve ciência de que no ano de 2019 houve uma sobra do FUNDEB no 

valor de R$ 194.755,24 (cento e noventa c quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais e 

vinte e quatro centavos), conforme informação constante na tabela do TCE/SP em fls. 20 e 

ofício n° 0160/2022 e anexos, cujos documentos são parte integrantes deste relatório.

Assim, resta claro que o ex-gestor municipal, apesar de ter cumprido o patamar mínimo 

de gastos com a educação, o mesmo deixou de justificar ao tribunal de contas e à Câmara 

Municipal qual foi a destinação da sobra do FUNDEB no valor de RS 194.755,24 (cento e 

noventa e quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro cent 

prejudicando a fiscalização dos recursos destinados à educação, pois não se sabe ao cert 

destino desse vultoso montante, que, inclusive, poderia ter sido destinado ao pagamento 

abono salarial aos professores da rede pública municipal no ano de 2019.
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Soma-se a isso que não existe nos autos qualquer documento que comprove que o ex- 

gestor municipal obteve autorização legislativa da Câmara Municipal para realização de 

operação de crédito com os recursos remanescentes do FUNDEB, podendo caracterizar, em 

tese, o crime previsto no Artigo 359-A, do Código Penal, com base exclusivamente nos 

documentos colacionados ao presente expediente na data de elaboração deste relatório.

Portanto, MANTENHO o referido apontamento.

C.2. IEG-M -  I-EDUC -  índice C+

Por ocasião dos trabalhos realizados quando da inspeção relativa ao 

primeiro quadrimestre (evento 12), a fiscalização apontou 

inconformidades quanto à estrutura física de unidades escolares de 

ensino fundamental visitadas, consoante a seguir: [...]

Conforme indicado anteriormente, a área da educação obteve 60 (sessenta) 

apontamentos por parte do Tribunal de Contas.

Merece destaque o item C.2. IEG-M -  I-EDUC -  índice C+, vez que na visão deste 

relator foi a área que mais obteve apontamentos GRAVÍSSSIMOS, alguns deles chegando a 

colocar em risco a vida e a saúde de alunos, professores, servidores e população em geral que 

frequentam diuturnamente os prédios das unidades de ensino municipal, assim como colocou 

em risco o próprio patrimônio público.

Este relator entende que um dos apontamentos mais graves diz respeito à declaração 

assinada pelo então Secretário de Educação do ano de 2019 declarando ter conhecimento de 

que as unidades de ensino do Município de Roseira não possuíam alvará de funcionamento dos 

bombeiros (AVCB), conforme documentos juntados aos autos e indicado tanto no relatório 

prévio do TCE/SP quanto no Parecer Jurídico da PJPL n° 0049/2022.

Da análise deste procedimento verifico que apesar do ex-gestor municipal e o 

secretário de educação terem sido notificados por 04 (quatro) vezes para corrigir os gravíssim 

apontamentos referentes aos AVCB’s, os mesmos sequer responderam ao tribunal, o que indica
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que não tomaram qualquer tipo de providência para cessar o risco de vida que corria os 

transeuntes das unidades escolares.

Conforme conclui o Parecer Jurídico n° 0049/2022 da PJPL, em sua defesa, o ex- 

prefeito afirma que a responsabilidade pela resolução dos apontamentos ordenados da 

educação, demandas, respostas e informações feitas pelo Tribunal de Contas era de 

responsabilidade do então Secretário de Educação do ano de 2019 (fls. 957).

Outro apontamento relevante está demonstrado em fls. 901 destes autos, comprovando 

que o ex-gestor municipal beneficiou os servidores vinculados à da secretaria de educação em 

prejuízo dos demais servidores públicos do Município de Roseira, concedendo aos mesmos 

descanso do trabalho durante o período de recesso escolar, com a ressalva de que este período 

de descanso seria descontado do banco de horas ou férias dos servidores da educação 

beneficiados.

No entanto, não existe qualquer elemento de prova nestes autos que indique que o ato de 

concessão do ex-gestor público é legal ou constitucional, conforme apontado pelo TCE/SP. 

Isso, pois, o ex-gestor praticou tratamento desigual entre os servidores públicos municipais que 

não prestavam serviços à secretaria da educação.

Para agravar a situação do ex-gestor, ficou comprovado documentalmente que existem 

servidores que não possuíam banco de horas positivo e não haviam preenchido o período 

aquisitivo de férias, mas que foram beneficiados com o recesso, conforme apontado pelo TCE 

em seu relatório de fiscalização “in loco” (fls. 935) e indicado no Parecer Jurídico PJPL n° 

0049/2022.

Por fim, devo salientar que o Decreto que concedeu o gozo de folga durante o recesso 

escolar foi editado em 12/07/2019, ou seja, após o início do período de recesso, de modo a 

violar o princípio da legalidade e o tratamento de igualdade entre os demais servidores do 

município (fls. 23).

Portanto, MANTENHO os referidos apontamentos.

C.3. FISCALIZAÇÃO ORDENADA ATINENTE AO ENSINO
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Sintetizamos, abaixo, as ocorrências registradas durante a Fiscalizações 

Ordenadas realizadas nos meses de março e setembro de 2019: [...]

No que tange às adequações procedidas pela Origem diante de tais 

apontamentos, a despeito da requisição de documentos formalizada por 

esta fiscalização a Municipalidade não apresentou informações a 

respeito (“8. REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS” -  pp. 04 e 07 - item 

12. 1) .

E lamentável e a gente fiea triste em saber que o ex-gestor público, ora réu, não dava a 

devida importância para segurança dos estudantes do município de Roseira.

De fato, o ex-prefeito sequer respondia às requisições do Tribunal de Contas, de modo a 

inclinar o entendimento deste relator à configuração de prática de conduta dolosa por parte do 

ex-prefeito Jonas Polydoro, ficando afastada a tese de “mero erro formal” apresentado em sua 

defesa.

Portanto, MANTENHO os referidos apontamentos.

F.l. IEG-M -  I-CIDADE -  índice C

De acordo com o apurado na comparação dos índices dos quesitos do 

IEG-M com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS10, 

foram constatadas as seguintes inadequações às metas propostas pela 

Agenda 2030, que requerem atuação da Administração Municipal:

É evidente que as justificativas apresentadas pelo ex-gestor municipal em sua defesa não 

são capazes de afastar o presente apontamento que, diga-se de passagem, é totalmente genérica 

e desprovida de suporte probatório mínimo.

Isso, pois, na visão deste relator nada justifica a ausência de resposta às requisiç 

Tribunal de Contas e os apontamentos indicados pela fiscalização “in loco” eram de Táx 

resolução, razão pela qual, MANTENHO os referidos apontamentos.

B.1.5. PRECATÓRIOS
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• Inconsistência entre o saldo apurado de precatórios e o valor de 

pendências judiciais registrado no balanço patrimonial;

• Não atendimento às Requisições de Documentos da fiscalização, no 

que tange às informações dos requisitórios de baixa monta.

A ausência de documentação comprobatória acerca item B.1.5. PRECATÓRIOS 

obriga este relator à  MANTER o apontamento do Tribunal Contas.

Isso porque, a gestão da dívida pública é essencial para o desenvolvimento local, além 

de essencial para o planejamento das peças orçamentárias a serem enviadas anualmente ao 

Poder Legislativo.

Conforme já  mencionei acima, o ex-gestor municipal apresentou informações 

inverídicas nos autos da Ação Popular n° 0000135-22.2000.8.26.0516, em trâmite nesta 

comarca que somada à ausência de prestação de contas e apresentação de relatórios fiscais, 

indicam a ingerência por parte do ex-prefeito municipal.

Portanto, MANTENHO os referidos apontamentos.

CONCLUSÃO

Por essas razões, meu voto é pela MANUTENÇÃO DO RELATÓRIO do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, REJEITANDO-SE as contas do ex-prefeito municipal Jonas 

Polydoro do ano de 2019, ficando reconhecida a prática de ato doloso e insanável 

correspondente à desvio de finalidade na execução de obras públicas, a fim de beneficiar 

integrantes da família, o que causou, presumidamente, prejuízos ao erário público municipal, 

cujo montante a ser devolvido em razão da imputação de débito à título de reparação deverá ser 

liquidado oportunamente pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em ação 

própria, assim como averiguar eventuais ilícitos civis e criminais, em tese, praticados p 

dos envolvidos, ficando afastado a aplicação do disposto no §4°-A do Art. Io 

Complementar Federal n° 64, de 18 de maio de 1990.
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Como reflexo da condenação, declaro a suspensão dos direitos políticos do ex-prefeito, 

Jonas Polydoro, pelo período de 08 (oito) anos a contar da decisão final e irrecorrível pelo 

plenário desta Egrégia Corte Legislativa, nos termos do artigo Io, inciso I, alínea “G”, da Lei 

Federal Complementar n° 64, de 1990.

Providencie a zelosa Secretaria da Câmara Municipal o envio destes autos para os 

excelentíssimos vereadores desta egrégia casa, dando-lhes ciência de todo o processado.

Remetam-se os presentes autos à Presidência desta casa para providenciar a publicação 

deste parecer conjuntamente com o projeto de decreto legislativo na imprensa local e na 

internet (Art. 232, do R.I) e, após, sejam os mesmos incluídos na pauta da sessão de julgamento 

a ser designada pelo Presidente da Câmara Municipal (Art. 233, do R.I).

Após a sessão de julgamento, caso mantido o parecer do Tribunal de Contas, deverá ser 

remetida cópia destes autos ao Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, à 

Presidência do Tribunal de Contas, à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral e ao Ministério 

Público local, para apuração dos graves fatos noticiados no relatório do TCE/SP quanto ao 

desvio de finalidade na execução de obras públicas, a fim de beneficiar integrantes da família,
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