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PARECER

JC n°: 02/2022

Assunto: Julgamento de contas municipais de 2020 do ex-prefeito Jonas Polydoro, 

referente ao TC-003160.989.20-8 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Interessado: Jonas Polydoro.

Roseira, 02 de novembro de 2022.

RELATÓRIO.

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

ano de 2020, extraído dos autos do TC - 003160.989.20-8.

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

Egrégia Casa Legislativa no dia 23/08/2022 pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Isaias Eleutério da Silva, cujo teor se extrai a REJEIÇÃO das 

referidas contas.

Após o Presidente da Câmara Municipal determinou a inclusão destes autos na 

pauta da sessão do dia 05/09/2022 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.

Foi realizada reunião desta comissão no dia 14/09/2022, oportunidade em que 

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

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

Jonas Polydoro para apresentação de defesa no prazo regimental.

O servidor designado pela Presidência da CMR citou pessoalmente o interessado 

Jonas Polydoro no dia 06/09/2022, dando-o ciência do início do julgamento das contas 

do ano de 2020. E, depois, o réu protocolou sua defesa nestes autos, tempestivamente, no 

dia 11/10/2022.

Na data de 26/10/2022, a Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de 

Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos recebeu a defesa apresentada pelo réu, 

declarando sua tempestividade, e consignou que o membro Joel Polydoro está legalmente
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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.

Em 05/09/2022, 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. E, no dia 14/09/2022, a Procuradoria 

Jurídica apresentou o Parecer Jurídico n° 000109/2022 opinando pela REJEIÇÃO do 

parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado.

Por fim, em 27/10/2022, 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 destaca que, embora o parecer jurídico 

seja obrigatório, tem natureza meramente opinativa. Dessa forma, não é vinculante a este 

relator e aos demais vereadores desta Egrégia Casa de Leis, os quais podem, de forma 

justificada, adotar ou nao a onentaçao exposta no parecer jundico.

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 Guaraímgueía, Assessona Jurídica do TCE/SP, 

Chefia da ATJ e do Ministério Público de Contas.

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.

i  u i  m a ,  c a i e  i c i c u u i  a c m p i c :  piczAJU p e i a  g a i a n u a  u u  u u i i u a u u O i i u  c  u a  a m j j i a

defesa das partes envolvidas, não havendo qualquer mácula quanto ao presente 

procedimento no que tange eventual cerceamento de defesa.

Eis o relatório do necessário.
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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 2020, deve ser mantido por seus próprios 

fundamentos.

Em que pese o parecer técnico favorável da lavra do douto Procurador Jurídico 

desta Casa, este relator, respeitosamente, DISCORDA de sua conclusão.

Ressalto que os pareceres da Procuradoria Jurídica não possuem natureza 

vinculativa, ou seja, este relator possui autonomia para acolher ou não as recomendações 

do douto Procurador.

Os fundamentos que me levam a opinar pela REJEIÇÃO se escoram no extenso 

histórico dos julgamentos desfavoráveis das contas do ex-prefeito Jonas Polydoro perante 

o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E, também, pelo fato de o ex-gestor 

municipal sequer ter apresentado defesa perante o TCE, não havendo qualquer 

justificativa de sua parte, a saber:

Exercícios Processos Pareceres

2020 TC 004812.989.19-2 Desfavorável

2019 TC 004812.989.19-2 Desfavorável

2018 TC 004471.989.18-6 Desfavorável

2017 TC 006714.989.16-7 Desfavorável

2016 TC 004236.989.16-6 Desfavorável

Tais dados indicam 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.1.1. CONTROLE INTERNO
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Analisando de forma minuciosa os documentos que integram o T C -

003160.989.20-8, assim como a defesa de Jonas Polydoro, entendo que tal apontamento 

deve ser afastado, uma vez que esse relator já  firmou o entendimento de que o custo de 

contratação para terceirização da saúde NÃO DEVE ser incluída na contabilização do 

percentual de gasto com pessoal, ante o relevante interesse social envolvido, qual seja 

a vida e a saúde dos munícipes roseirenses.

Portanto, AFASTO o referido apontamento.

A.2. IEG-M -  I-PLANE JAMENTO -  índice C+

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. Dessa forma, a administração 

deve tomar as providências necessárias para que haja maior participação popular nas 

audiências públicas e crie mecanismos para coleta de informações relevantes ao 

município.

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

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

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

Portanto, MANTENHO o referido apontamento.

A. 3. OBRAS PARALIZADAS

Entendo que este apontamento deve ser AFASTADO em razão de ter o réu 

comprovado documentalmente que tomou providências para sanar os danos causados por 

terceiros.

B. l.1.2.1. DOS PROGRAMAS/AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Inegavelmente, o ex-gestor municipal colocou em risco a vida dos munícipes 

roseirenses no que tange a ausência de providências sanitárias para o enfrentamento à 

pandemia de COVID-19.
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Não há nos autos elementos de prova que indiquem uma eventual ação

governamental concreta que visasse a garantia da saúde dos munícipes.

Portanto, MANTENHO o referido apontamento.

B.l.8.1. DESPESA DE PESSOAL

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 apontamento, exelusivamenle, adoto os fundamentos apresentados 

tanto pela Procuradoria Jurídica do Poder Legislativo no parecer n° 000109/2022, quanto 

pelos argumentos deduzidos na defesa do ex-prefeito, uma vez que as justificativas 

apresentadas são suficientes para afastá-lo, ante o relevante interesse social envolvido que 

é a saúde dos munícipes roseirenses.

D  1 D  u . i .y . r * T ? i \ / i  4 i c  4 c n r r T n c  c n n n r  n m m c n c  
U L i l U / \ l k )  TVkM  L i V ,  1 U k )  f J W D i V L  1 V L A ,  U 1 Y O V 7 C 5

Conforme documentado pelo Tribunal de Contas, durante o ano de 2020, a 

Prefeitura Municipal de Roseira realizou a contratação de diversos servidores intitulados 

como “cargos em comissão” sem que houvesse a comprovação de que suas atribuições se 

referiam a atividades de gerência, chefia ou assessoramento, de modo a violar a firme 

jurisprudência do Supremo Tribunal federal.

O ex-gestor municipal, no ano de 2020, foi alvo de uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade sob o n° 2135821-44.2020.8.26.0000 intentada pela Procuradoria 

Geral de Justiça do Estado de São Paulo, tendo como objeto as Leis municipais n°s 

1.640/2020 e 1.627/2019. decorrente da instauração do expediente SEI n°
'■m n n m  n m  i c n c  o r n o  c oÁ.y.KJK)KJ 1 1 1

Segundo consignado na ementa do v. acórdão proferido pelo Órgão Especial do 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (doe. anexo), foi declarada a 

INCONSTITUCIONALIDADE de vários cargos criados pelo ex-gestor, de modo a violar 

a regra constitucional do concurso público, in verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -  

MUNICÍPIO DE ROSEIRA - CARGOS EM COMISSÃO
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PREVISTOS NO ART. 4o E NA TABELA II-ANEXO III DA

LEI N° 1.627, DE 24-9-2019, E NA TABELA III-ANEXO III 

DA LEI N° 1.640, 21-1-2020. 1) Atribuições dos cargos de 

“Chefe de Divisão de Serviços Municipais”, “Chefe de Divisão 

de Serviços de Administração”, “Coordenador de Divisão de 

Educação e Cultura”, “Coordenador dos ESFs”, “Enfermeiro- 

Chefe”, “Diretor de Escola”, “Assessor de Coordenação 

Pedagógica”, “Coordenador Pedagógico de 6o ao 9o ano”, 

“Coordenador Pedagógico de Io ao 5o ano”, “Supervisor 

Pedagógico do Ensino Fundamental”, “Assessor de Assuntos 

Comunitários”, “Coordenador Pedagógico da Ed. Infantil” são 

burocráticas e técnicas, em desconformidade com as 

especificidades e transitoriedade intrínsecas aos cargos em 

comissão, devendo por isso ser realizadas por servidores públicos 

investidos em cargos de provimento efetivo, mediante aprovação

em concurso público. A especial relação de confiança há com 

aquele que estabelece as diretrizes políticas, que assume posição 

estratégica no organograma do serviço público. Os ocupantes dos 

cargos descritos acima são meros executores de ordens. 2) Cargo

u c  u l i v i u O i  i v i u i n c i p a i  . r  í u v i J L i i c i i i u  c a u u m v u  u c  b c i v i u u i c b

públicos titulares de cargos efetivos de mesma natureza e 

profissão, do respectivo quadro. Impossibilidade de pessoa 

estranha ao quadro ser nomeada. Atividades de natureza 

operacional e de necessidade permanente, de nível subalterno e

u c  baiXa C O ff ip lc X iu a u c .  NcCCSSIuauc u c  COImcCimCntOS ÍCCíliCGS

e específicos das funções, próprios de quem já tem experiência na 

respectiva área de atuação profissional. 3) Incompatibilidade com 

os arts. 111, 115,1, II e V, e 144, daCE/89. Inconstitucionalidade 

configurada. Ação julgada procedente, com modulação.”

Assim, ante o teor do v. acórdão do TJSP, MANTENFIO o referido apontamento. 

Portanto, MANTENFIO o referido apontamento.
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B. 1.9.2. ADICIONAL DE DEDICAÇÃO PLENA

Outro apontamento importante está relacionado ao pagamento das chamadas 

ADP's (adicional de dedicação plena) pago aos servidores municipais sem qualquer 

critério objetivo.

Tal apontamento vem sendo reiteradamente feito desde as contas do ano de 2016. 

No entanto, o ex-gestor municipal não tomou providência alguma para solucionar o 

problema.

A ausência de regulamento definindo critérios objetivos para concessão do 

adicional de dedicação plena fere fatalmente o princípio da isonomia e da impessoalidade 

dos atos públicos, uma vez que pessoas em situações jurídicas idênticas podem receber 

adicionais em percentuais diferentes ao bel-prazer do administrador municipal.

Ademais, este relator entende que as portarias de incorporação editadas pelo ex- 

prefeito Jonas Polydoro SÃO ILEGAIS e INCONSTITUCIONAIS, apesar de terem 

sido embasadas em parecer jurídico da lavra da Douta Procuradoria Jurídica do Poder 

Executivo Municipal, acarretando, em tese, danos patrimoniais à Fazenda Municipal, 

explico.

Não obstante a previsão na Lei Complementar Municipal n° 809/1995 (Art. 122) 

no sentido de possibilidade de incorporação das referidas ADP’s, anoto que a referida 

norma PODE NÃO TER SIDO RECEPCIONADA PELA EMENDA 

CONSTITUCIONAL N° 103/2019. publicada no D.O.U de 13/11/2019. que deu nova 

redação ao Art. 39 da CF/1988, in verbis:

Art. 39 [...]

§ 9o É vedada a incorporação de vantagens de caráter 

temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança 

ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

(Incluído pela Emenda Constitucional n° 103, de 2019) (grifo 

nosso).

Os documentos acostados aos autos do TC-003160.989.20-8 dão conta de que 

diversos servidores municipais que tiveram o “Adicional de Dedicação Plena” 

incorporados às suas remunerações-base somente preencheram o período aquisitivo de 02
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(dois) anos APÓS a vigência da EC n° 103/2019, de modo a se tornarem ILEGAIS e

INCONSTITUCIONAIS as referidas incorporações e, por via de consequência, os seus 

respectivos pagamentos.

De outra banda, entende-se que os servidores municipais que preencheram o 

período aquisitivo ANTES da vigência da referida emenda constitucional estão 

protegidos pelo manto constitucional do direito adquirido', estando imunes à eventual 

redução de vencimentos.

Ante esses elementos de convicção, entendo que o ex-gestor municipal deve 

responder por eventual devolução da diferença recebida ILEGALMENTE pelos 

servidores públicos municipais que somente preencheram o período aquisitivo da LC 

municipal n° 809/1995 APÓS a vigência da EC n° 103/2019.

Soma-se a isso os fundamentos infraconstitucionais utilizados pelo ex-gestor se 

baseiam eminentemente com a Legislação Trabalhista (CLT), a transcrição de Artigos 

de Lei e Jurisprudências oriundas da Justiça Especializada do Trabalho inaplicáveis ao 

regime jurídico estatutano dos servidores públicos municipais de Roseira.

Ante esses fundamentos, DETERMINO:

a) A remessa dos autos ao Ministério Público local para ampliar as investigações 

sobre os fatos constantes neste expediente no que se refere à eventual dano ao 

erário municipal e responsabilização dos agentes públicos envolvidos;

b) Que membros do legislativo municipal oficiem o atual Cheíe do Poder 

Executivo para que apresente a esta egrégia Casa Legislativa a relação 

completa de servidores que recebem/receberam ADPs, assim como indique de 

forma discriminada quais são servidores que foram contemplados com a 

incorporação da referida verba em seus vencimentos-base, com a apresentação 

das respectivas portarias de concessão do beneficio e de nomeaçao das 

atribuições;

c) Que seja oficiado o atual Chefe do Poder Executivo para que proceda a 

regulamentação legislativa das ADPs, sob pena de cessar o quanto antes o

1 CF/1988: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem uístuição de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXVI - a lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
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pagamento de eventuais ADPs incorporadas ilegalmente, a fim de minorar

eventuais prejuízos financeiros aos cofres públicos;

d) Que seja oficiado o atual Chefe do Poder Executivo para que cumpra o

apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo concernente à

revisão legislativa da norma que dispõe sobre o pagamento de ADPs aos

servidores públicos municipais, de modo a encaminhar para esta egrégia Casa

o respectivo projeto de lei criando critérios objetivos para concessão da
}

gratificação.

Portanto, MANTENHO o referido apontamento e RECOMENDO ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em exercício que proceda à REVISÃO 

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

objetivos para o respectivo pagamento. Tal ato se faz necessário de acordo com orientação 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sob pena de CESSAR 

IMEDIATAMENTE os pagamentos das ADPs aos servidores públicos ante a CULPA
r v o T  t t c h 7 a n n  r v  n r c T A n  it í t  t m t p t d  a t  --------j  — : ----------1_______ c n n o o D A c c m n o

o i  v r \  L j y j  j _ , y v - \ j i 2, o  i  w i \  i v i u i M V -  i r  a x j u  c j u c  u c v c i i a  s a u c i  u  u i v i y w  v j i \ U l) o í : i í \ v j

o qual cometeu, ainda mais por ser bacharel em Direito e Advogado.

Fica consignada a ausência e prejuízo de culpa dos senadores que recebem tais 

ADPs, sendo responsabilidade EXCLUSIVA E TOTAL DO EX GESTOR MUNICIPAL.

B. 1.9.3. BANCO DE HORAS

O excesso de banco de horas dos servidores municipais é alvo de apontamentos 

sucessivos por parte do Tribunal de Contas de São Paulo em face do ex-gestor municipal 

nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e, novamente, em 2020.

Assim, levando em consideração que não há nos autos nenhum elemento de prova

que indique que o ex-gestor municipal tenha tomado providencias para sanar os referidos 

apontamentos durante toda sua gestão, entendo que este apontamento deve ser 

MANTIDO pelos próprios fundamentos apresentados pelo egrégio Tribunal de Contas 

do Estado.

Além disso, o referido BANCO DE HORAS foi regulamentado por DECRETO 

MUNICIPAL, ao passo que deveria ter sido regulamentado mediante LEI
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COMPLEMENTAR, conforme previsto no artigo 33 da Lei Orgânica do Município de

Roseira, sendo patente sua INCONSTITUCIONALIDADE.

Logo, além do ex-gestor não ter observado os requisitos para CRIAÇÃO E 

REGULAMENTAÇÃO DO BANCO DE HORAS, não atentou aos requisitos do próprio 

DECRETO INCONSTITUCIONAL, qual seja, acúmulo de horas desde 2015 sem a 

devida compensação, tampouco o pagamento.

Infere-se dos autos que a má gestão do ex-prefeito é latente e beira ao abismo, 

uma vez que deve administrar todo o património público com zelo, dedicação e 

responsabilidade, em favor dos munícipes, transeuntes e inclusive para todos servidores 

municipais, sem causar qualquer prejuízo a qualquer um destes.

Saliento que, devido à inércia do ex-gestor municipal em não sanar o saldo 

exacerbado do banco de horas existente, irá causar enormes prejuízos à 

Administração Pública atual, tendo que arcar com o valor principal, juros, correção 

monetária e custas judiciais. Diga-se de passagem, já  há inúmeras ações judiciais em face 

da Prefeitura Municipal cobrando as horas extras não compensadas e não pagas. Cito os 

processos sob os números: 1000585-73.2022.8.26.0516; 1000562-30.2022.8.26.0516; 

1000558-90.2022.8.26.0516; 1000557-08.2022.8.26.0516; 1000555-38.2022.8.26.0516; 

1000553-68.2022.8.26.0516; 1000547-61.2022.8.26.0516.

B.l.11.1.3. DESPESA DE PESSOAL NOS ÚLTIMOS 180 (CENTO E OITENTA) 

DIAS DO MANDATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PLANEJAMENTO 

ORÇAMENTÁRIO

O TCE/SP assim concluiu acerca do referido item:

Conforme apurado no quadro anterior (última linha) não houve 

aumento da taxa da despesa de pessoal, restando por isso atendido 

o art. 21, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em que pese o entendimento firmado pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado, 

a este relator não concorda de tais conclusões. Explico.

Primeiramente, é necessário anotar que as fiscalizações “in loco” realizadas pelo 

TCE/SP são feitas por meio de amostragem, isto é, não são analisados minuciosamente 

todos os atos normativos e atos administrativos editados durante a gestão fiscal dos
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gestores públicos, visto que seria impossível concluir as análises em tempo hábil para 

seus respectivos julgamentos.

In casu, entende-se que o TCE/SP chegou a esta conclusão, pois NÃO teve acesso 

aos autos do Projeto de Lei n° 18/2020, que ensejou na edição da Lei Ordinária Municipal 

n° 1.661/2020 (does. anexos).

A referida Lei está assim ementada:

“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao 

orçamento de 2020 e dá outras providências”.

Como se extrai de sua ementa, a Lei Ordinária Municipal n° 1.661/2020 visava 

suplementar o orçamento do ano de 2020, em razão do superávit orçamentário 

correspondente ao montante de receita que teria aportado ao caixa da Fazenda Pública 

Municipal no 5o bimestre de 2020, decorrente dos autos da ação judicial n° 1000627

30.2019.8.26.0516, que tramitou na Vara Única desta Comarca.

Referida verba é proveniente da arrecadação de ISSQN devido pela 

concessionária da Rodovia Presidente Dutra “CCR Nova Dutra”, conforme informações 

contidas nos autos da citada ação judicial.

Todavia, ao analisar os autos do referido processo judicial, este relator verificou 

que houve concordância por parte da Fazenda Pública Municipal em receber os referidos 

créditos em fevereiro de 2020. tendo os créditos sido liberados na conta corrente da 

Fazenda Municipal em 18/03/2020, conforme documento constante em fls. 268/272 

daqueles autos (does. anexo).

Assim, constatamos a existência de contradição entre a data declarada pelo setor 

de contabilidade da Prefeitura (5o bimestre) e a data do efetivo recebimento dos créditos 

pela Fazenda Pública Municipal (rnarço/2020), comprovado pelo documento de fls. 13, 

do anexo II do PL n° 16/2020. demonstrando que o recurso financeiro com a arrecadação 

de ISSQN estava nos cofres da Prefeitura já  em março/2020.

Em outras palavras, a verba pública esteve no caixa da prefeitura desde o início 

do ano e somente foi requerida sua suplementação no final dos 180 dias do mandato do 

Chefe do Poder Executivo, o que afasta a tese defensiva apresentada pelo ex-gestor 

Municipal.
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Outrossim, há a necessidade de consignar que, apesar do ex-gestor municipal ter 

apresentado declaração (doe. anexo) informando que o Projeto de Lei n° 18 e 16/2020 

não comtemplariam admissões ou contratações, certo é que houve extinção contratual 

em massa de um grande número de funcionários públicos que ocuparam 

temporariamente vagas de trabalho regidos pela CLT, tratando-se de fato público e 

notório neste município.

Assim, em decorrência da extinção contratual desses funcionários, houve aumento 

de gasto com a folha de pagamento, dada a necessidade de efetuar o adimplemento das 

verbas rescisórias previstas na CLT e legislação especial do Trabalho.

Tais gastos, todavia, deveriam ter sido previstos e já suplementados antes dos 

180 dias do final do mandato (Artigo 21 da Lei Complementar n° 101/2000), isso, pois 

os recursos financeiros para o custeio destas dotações já  estavam disponíveis nos cofres 

públicos em março/2020, ou seja, anteriores aos 180 dias previstos na LRF.

Oportuno pontuar que ao analisar o orçamento do município do ano de 2020, 

assim compreendidas as receitas e as despesas municipais, notamos que o corpo técnico 

do Executivo Municipal não comtemplou os custos com as rescisões de contrato dos 

servidores celetistas acima citados.

Tratar-se-ia de obediência ao princípio do planejamento orçamentário, previsto na 

doutrina e na jurisprudência, incumbindo o administrador público a prever na peça 

orçamentária as receitas e as despesas que serão contemplados no exercício fiscal a que 

se refere o orçamento.

Isto é, compete ao administrador público fazer constar na peça orçamentária todas 

aquelas despesas e receitas as quais são previsíveis ou certas, além daquelas estimadas. 

não havendo certeza de sua concretização durante a execução orçamentária no curso do

Nesse cenário de certezas e incertezas, abre-se a possibilidade do Chefe do Poder 

Executivo suplementar anular ou remanejar dotações, a fim de adequar o orçamento às 

necessidades do interesse público que, naturalmente, estão em constante mutação e 

necessitam de atualização periódica.

In casu, os custos com folha de pagamento decorrentes da extinção dos contratos 

de trabalho de servidores públicos celetistas no ano de 2020, que possuem contrato de
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trabalho por tempo certo e determinado. DEVERIAM ter sido previstos ANTES dos

180 dias do final do mandato. Isso porque se trata de despesa previsível, decorrente 

justamente do prazo certo e determinado do início e do fim da vigência dos contratos 

firmados com a administração pública municipal, salvo se o Chefe do Poder Executivo, 

por ato discricionário, decidisse prorrogar as contratações (mesmo após os 180 dias). 

Caso em que não haveria aumento de despesa decorrente da extinção contratual prevista, 

pois os custos com a folha de pagamento se manteriam intactas para o próximo exercício 

financeiro.

Reiteramos que tal medida deveria ter sido adotada logo após o recebimento da 

verba processual nos cofres da Fazenda Pública Municipal em março/2020. que somente 

chegou ao conhecimento do Poder Legislativo na data de 25/11/2020.

Não se pode deixar de lado que o ex-gestor municipal, por ato discricionário, 

poderia ter renovado a vigência do processo seletivo que deu ensejo às contratações dos 

funcionários públicos temporários regidos pela CLT.
x t ~  ^ 4 . — j ~  j --------------—  r\:---------------------- ^  ______u______ ________________________
t n u  C í i l o i i l u ,  v a i c n u v j - à c  u c  õ c u  r u u c i  T ^ i a u i i u i u i i a i i u ,  a c n u u  p u i  u c r m  n a u  i c n u v a i

o prazo do certame público. Isso acarretou, como consequência lógica, no aumento de 

despesa superveniente com as extinções contratuais, cujos prazos já eram certos e 

determinados, porém, não previstos e tampouco suplementados antes dos 180 dias do 

final do mandato.

Em outras palavras, apesar de não haver um aumento global na despesa prevista 

para o orçamento do ano de 2020, noto que houve um aumento com despesa de pessoal 

civil na dotação orçamentaria correspondente, decorrente da extinção contratual em 

massa, não prevista anteriormente.

Ademais, o ex-gestor municipal que enviou o PL n° 16/2020 almejou suplementar
_______________ C / " V \  /fTTXTTT? A T I A C  CN D E C T  TT T A  T~\fA H A C  T7T T ? T T A T V  O A O O  J -----
U  U l Ç a i l l C l l l U  O W iV IJ J / iN  1 U  A T U O  W  I V I T O U  L  I  f A L J V J  T T T i y U T O  U E  Z . D Z .U .  l U U a V l d ,

após decorrido o prazo de 180 dias, previsto no Artigo 21 da Lei Complementar n° 

101/2000, remanejou o orçamento.

Assim, apesar da conclusão do TCE/SP em sentido contrário, este relator entende 

que existem diversas inconsistências técnicas, além das omissões informadas. O que nos 

faz concluir que as informações prestadas pelo ex-gestor municipal não se mostram 

evidentes, especialmente sobre a declaração subscrita pelo mesmo (doc. anexo).
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Levando em consideração os documentos acostados ao presente expediente,

RECONHEÇO que houve aumento de despesa com pessoal peio ex-gestor municipal nos

últimos 180 dias de seu mandato no ano de 2020, assim como RECONHEÇO a ausência

de planejamento orçamentário e ausência de autorização legislativa para utilização dos

recursos públicos que estavam no caixa da prefeitura desde março/2020.

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 as contas do ex-prefeito 

municipal Jonas Polydoro do ano de 2020. Fica reconhecida a prática de ato doloso e 

insanável correspondente à concessão de incorporações de ADPs de forma ilegal, além 

de ter deixado de pedir autorização da Câmara Municipal para usar o dinheiro advindo 

do ISSQN devido pela CCR Nova Dutra. Isso causou, presumidamente. prejuízos ao 

erário público municipal, cujo montante a ser devolvido em razao da imputação de débito 

a título de reparação deverá ser liquidado oportunamente pelo Ministério Público do 

Estado de São Paulo em ação judicial própria, assim como averiguar eventuais ilícitos 

civis e criminais, em tese, praticados por parte dos envolvidos, ficando afastado a 

aplicação do disposto no §4°-A do Art. Io da Lei Complementar Federal n° 64, de 18 de 

maio de 1990.

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, eles sejam incluídos na pauta da 

sessão de julgamento a ser designada pelo Presidente da Câmara Municipal (Art. 233, do 

R.I).
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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 aqui noticiados, nos termos

do Artigo 263, do Regimento Interno desta Casa.
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