
Ata da quinta reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Boa 

Esperança – legislatura 2017/2020. 

 

Realizou-se no dia dezenove de setembro de dois mil e dezessete, às 

dezessete  horas, a quinta reunião Extraordinária da Câmara Municipal 

de Boa Esperança, após verificação do quorum, estando presentes todos 

os Vereadores: Divino José Costa, Willer José de Araújo, Alvânio 

Pacelli Figueiredo Junior, Antônio Donizeti da Cunha, Antonio Justino 

Neto, Delber Augusto de Araújo, Luciana Cândida Paula, Ludwig Von 

Klaus Dovik Gischewski, Luiz Valentino Pimenta, Marcelino Batista 

Silva, Robson Ramon Resende, Sebastião Monteiro e Vailton de 

Amaral. Em seguida o Presidente Vereador Divino José Costa pediu ao 

Vereador Marcelino Batista Silva que fizesse a prece inicial. Na 

sequência foi feita a leitura do Parecer da Comissão   Permanente   de 

Finanças e Orçamento, sobre as Contas Públicas Municipais, de 

ordenação do Sr. Jair Alves de Oliveira, exercício de 2012- Processo n° 

886.627, do TCE/MG, transcrito a seguir na íntegra. Ilustres Pares, 

Como é rotineiro e do conhecimento de todos componentes desta 

Egrégia Casa de Leis Municipal, diante de encaminhamento regimental 

a esta Comissão Permanente, em face da Mesa Diretora, por sua 

Presidência, no que pertine as contas municipais do exercício financeiro 

de 2012, Processo nº 886.627, de ordenação do Prefeito da época, Sr. 

Jair Alves de Oliveira, foram realizadas as reuniões destinadas ao seu 

devido estudo,  em sendo democraticamente abertas, tendo a 

participação e interesse de representantes de todas as demais 

Comissões temáticas deste Poder, justamente visando propiciar a total 

transparência deste estudo específico, com base na análise técnica do 

Excelso Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, cuja minuciosa 

avaliação técnica culminou no oferecimento de respectivo Parecer 

Prévio daquela Corte de Contas, pugnando pela aprovação das 

mesmas,conforme se observa pela decisão colegiada e terminativo. O 

referido estudo temático se deu de forma totalmente isenta, tendo sido 

prontamente deferido o pedido formulado pela Presidência da Comissão 

Permanente de  Saúde, Assistência, Direitos Humanos e do Consumidor, 

desta Casa, através do Vereador Ludwig Von Klaus Dovik Gischewski, 

para dilação do prazo regimental de proferimento do parecer desta 

Comissão, prorrogando o mesmo para mais 30 dias, prazo ora 

exaurido, visando dar maior oportunidade avaliadora da Edilidade, 

fazendo juntar, também aos Autos, o respectivo Relatório de Controle 

Interno do Poder Executivo, referente ao exercício financeiro de 2012, 



ora examinado, o qual não trouxe qualquer apontamento que viesse 

repercutir no aspecto instrutório e avaliador das mesmas,  e muito 

embora o parecer prévio tenha pugnado pela aprovação das respectivas 

contas, se propiciou ampla oportunidade de manifestação ao seu 

ordenador, em acordância ao princípio constitucional da ampla defesa, 

havendo este apresentado, tempestivamente, sua manifestação  

ratificadora dos termos conclusivos daquela Corte, na consecução de 

suas funções institucionais, cujo documento acompanha este parecer, 

desde já solicitando que o mesmo também seja lido, nesta oportunidade 

julgadora. Preambularmente, não será dispensável apontar alguns 

comentários sobre a atribuição institucional deste Poder, em face do 

necessário julgamento das contas públicas municipais, salientando a 

observância   do    princípio   do   conhecimento,   vistas   e    

oportunidade  manifestadora, independentemente de sua observância 

quando da avaliação técnica pelo órgão estadual de contas, neste 

sentido nos ensinando o saudoso administrativista  Dr. José Nilo de 

Castro: “Prescreve-se no art.180 da Constituição Mineira que a 

Câmara Municipal julgará as contas do Prefeito mediante parecer 

prévio do Tribunal de Contas, que terá trezentos e sessenta dias de 

prazo, contados de seu recebimento, para emiti-lo, na forma da Lei. 

Por conseqüência, cogita-se a questão de efetivo julgamento de contas a 

realizar-se no controle externo da Câmara Municipal, com o auxílio do 

Tribunal de Contas, e a este respeito, tem-se, no plano federal 

(art.49,IX,CF) e no plano estadual (art.62,XX, da Constituição Mineira) 

– preceitos  que se aplicam compulsoriamente ao Município (arts.29, 

Caput, CF e 165,§1º, da Constituição do Estado) – assegurado ao 

Legislativo o poder-dever de julgar as contas do Chefe Executivo. É, 

pois, resultante do exercício de sua função fundamental de julgar, que 

possui o Poder Legislativo este controle, em todas esferas de governo de 

nossa Federação.”  Neste ordenamento de idéias, ressalta-se a 

soberaneidade julgadora e decisória da Câmara Municipal, ao dispor 

sobre o controle externo das contas anualmente prestadas pelo Chefe 

Executivo, cuja Carta Federal assim declina em seus arts.71,I e 49,IX, 

que estas, uma vez apreciadas pelo Tribunal de Contas, deverão ser 

julgadas pelo Poder Legislativo, constituindo, de um de outro, uma das 

suas mais elevadas atribuições, num exame global e mediante parecer 

prévio terminativo. No que tange aos apontamentos realizados pelas 

unidades técnicas daquela Corte Estadual de Contas, em sede inicial, 

em face da constatação de que a citação do gestor não se processou 

adequadamente, homenageando o princípio da verdade material 



insculpido no art.104, do Regimento Interno do TCE/MG, foi recebida 

extemporaneamente os instrumentos da defesa juntados às fls.91 a 547 

dos Autos, tendo a Unidade Técnica promovido, às fls.552 a 573, o 

competente exame da documentação apresentada, diante de todos 

apontamentos levantados, mormente  no  que se  referia a  pretensa falta 

de cobertura legal para os créditos adicionais abertos no exercício 

financeiro em exame, tendo sido acolhidas as conclusões da análise 

técnica, sendo considerado sanado o apontamento inicial, haja vista o 

mesmo ter sido mantido dentro do limite de autorização legal. Neste 

sentido específico, houve recomendação à administração municipal 

para que expedisse determinação ao Serviço Municipal de 

Contabilidade a cabal observância das instruções normativas do 

TCE/MG, com apropriação correta de informações do atual Sistema 

Informatizado de Contas dos Municípios – SICOM, uma vez que a quase 

totalidade dos apontamentos envolvendo abertura de créditos 

suplementares e especiais se deu pela inobservância formalística no 

tocante a inapropriada classificação de despesas, diante da execução 

orçamentária no exercício.  Afora tais alertas, avalia-se, repetimos, em 

sede final de análise daquela Corte, bem como desta Comissão, não 

haver nos autos ação, fato ou ato administrativo executório ou 

prestacional que debele os termos  do parecer prévio eminentemente 

técnico, avaliando-se integral e régio cumprimento das limitações 

constitucionais, a iniciar-se no tocante à Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino (28,52%); Ações e Serviços de Saúde 

(32,68%), ressaltando, no que se refere ao inicial apontamento 

envolvendo Gastos com pessoal civil, superando o teto em 0,76%, restou 

debelado, tendo sido elaborado, após análise das justificativas e 

apropriação correta, que dentro de exercício o mesmo foi reconduzido a 

53,72%, e no período dos dois quadrimestres posteriores este foi 

reduzido ainda mais, fechando o prazo limite no percentual de 49,97%, 

tendo sido alcançado, nas palavras do relator, o espírito almejado pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal, não tendo o apontamento técnico inicial 

o condão de macular as referidas contas. Imprescindível ressaltar que 

esta Casa Legislativa, como em todos exercícios financeiros e 

orçamentários, ter contribuído relevantemente para o amoldamento 

legal do município no que tange às despesas com pessoal a este afeta, 

além de que o repasse duodecimal deste Poder, naquele exercício 

alcançou o patamar de 4,24%, num limite previsto de 7%, concluindo 

pela responsabilidade da gestão séria e proba deste Poder, através de 

seus respectivos gestores legislativos.  Por fim, emitiu aquela Egrégia 



Corte de Contas Estadual, por decisão colegiada do seu  Excelso Pleno, 

parecer prévio pela aprovação das referidas contas, tendo em vista a 

regularidade na abertura dos créditos orçamentários, incluídos os 

adicionais, e a observância dos limites constitucionais e legais relativos, 

como já frisado, ao repasse financeiro à Câmara Municipal, à aplicação 

de recursos no ensino e na saúde, e às despesas com pessoal, com as 

recomendações de praxe. Em assim sendo, temos o entendimento de que, 

corroborado pela isenta avaliação dos estudos técnicos que nos foram 

apresentados e respectiva exaração de parecer prévio favorável, 

também se apresenta idêntico o posicionamento dos membros desta 

Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, sendo pela 

favorabilidade de sua aprovação, apresentando, neste sentido e 

finalidade regimental, Projeto de Decreto Legislativo  aprovador, para 

análise Plenária, o qual colocamos às vossas ilustradas apreciações.É o 

nosso parecer.Câmara Municipal de Boa Esperança, 20 de setembro de 

2017.COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

VEREADORES Sebastião Monteiro – Presidente;   Robson Ramon 

Resende – Membro; Antônio Justino Neto – Membro. Foi solicitado que 

fosse feita leitura da manifestação do Sr. Jair Alves de Oliveira, 

transcrita na íntegra a seguir: EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA 

ESPERANÇA. Ref. Proc. n°: 886.627. JAIR ALVES DE 

OLIVEIRA, brasileiro, casado, aposentado, residente nesta cidade na 

Rua Herodiano Barbosa, 173, CPF: 286.710.586-20, vem  perante Vossa 

Excelência, apresentar MANIFESTAÇÃO  ao procedimento destinado 

à análise das suas contas como gestor do município, referente ao 

exercício de 2012, pelos fatos e fundamentos a seguir delineados: I –

RELATÓRIO DOS FATOS: Trata-se de procedimento destinado à 

análise de minhas  contas referentes ao exercício de 2012 enquanto 

estive como chefe do Executivo do Município de Boa Esperança. O 

procedimento tem por objeto a execução financeira, patrimonial e 

orçamentária da Administração Pública de Boa Esperança. Destaca-se 

que as contas já foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais. Em síntese era o que cumpria relatar. II- DO MÉRITO: 

Conforme verifica-se do procedimento deflagrado junto ao Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais, o mencionado órgão fiscalizador já 

analisou as minhas contas referentes ao exercício de 2012, de forma que 

entendeu pela sua aprovação em virtude da inexistência de 

irregularidade. É que, não houveram quaisquer irregularidades no 



tocante á abertura de créditos orçamentários e adicionais, e no 

cumprimento dos índices e limites constitucionais e legais referentes ao 

exercício de 2012. Quanto á abertura de créditos suplementares, restou 

analisado que o estudo técnico inicial deixou de prever as alterações 

ocorridas na legislação municipal que permitiu tal procedimento, de 

forma que não houve qualquer tipo de lesão jurídica material. Por 

conseguinte, no tocante aos gastos com pessoal, restou analisado que os 

mesmos encontram-se em conformidade com a legislação, não havendo 

mácula às contas apresentadas no exercício de 2012. O mesmo pode ser 

dito quanto aos índices e limites constitucionais  e legais, os quais 

restaram terem sido devidamente observados. Com isso, espera-se seja 

razoável que o legislativo municipal possa aprovar as contas por mim 

apresentadas, na ausência de imperativo formal do relatório apresentado 

por parte do digno órgão jurisdicional fiscalizador, neste caso o Tribunal 

de Contas de Minas Gerais, que comprometam a regularidade delas. É 

que, uma vez que não há irregularidade na apresentação das contas, em 

homenagem ao princípio da legalidade, mesmo em respeito à autonomia 

e discricionariedade desta digna casa legislativa e ainda que se trate de 

um julgamento político, confio plenamente no bom senso e no critério 

imparcial de julgamento de cada membro desta edilidade que 

serenamente e com justiça se posicionará a respeito. Acerca do princípio 

da legalidade, convém destacarmos as lições de José dos Santos 

Carvalho Filho¹, que assim ensina: O princípio da legalidade é 

certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. 

Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser 

autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. Tal postulado, 

consagrado após séculos de evolução política, tem por origem mais 

próxima a criação do Estado de Direito, ou seja, do Estado que deve 

respeitar as próprias leis que edita. O princípio “implica subordinação 

completa do administrador à lei.todos os agentes públicos, desde o que 

lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos 

de fiel e dócil realização das finalidades normativas”. Na clássica e feliz 

comparação de HELY LOPES MEIRELLES,  enquanto os indivíduos no 

campo privado podem fazer tudo o que a lei não veda, o administrador 

público só pode atuar onde a lei autoriza. Nesse sentido, uma vez que o 

Legislativo é um dos Três Poderes, certamente pautar-se-á pelos 

princípios inerentes ao Direito Administrativo, dentre eles o da 

legalidade. Uma vez que não há afronta à Legislação como um todo por 

parte do executivo, espera-se que o Legislativo como órgão de 

fiscalização, vote de acordo com o parecer prévio do Tribunal de Contas 



de Minas Gerais. Ressalta-se que sempre procurei como homem público, 

ser probo e íntegro quando da função de chefe do executivo de Boa 

Esperança, sempre apresentando minhas contas na forma e com 

observância da lei. III – DO PEDIDO: Por todo o exposto, e 

considerando a ausência de irregularidades nas contas por mim 

apresentadas, bem como pelo parecer prévio expedido pelo Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais, requeiro a vossa excelência e seus 

pares, se dignem apresentar parecer favorável que indique ausência de 

irregularidades nas minhas contas públicas como gestor deste município 

e referentes ao ano de 2012 (dois mil e doze) cujo possa em 

conseqüência possibilitar a devida aprovação das mesmas pela edilidade 

local em sua manifestação plenária. Boa Esperança – MG, 10 de Agosto 

de 2017. JAIR ALVES DE OLIVEIRA.  Ato contínuo foi feita a 

leitura do Projeto de Decreto Legislativo n°09/2017 que Aprova as 

Contas Públicas do Município de Boa Esperança/MG, de ordenação do 

Sr. Jair Alves de Oliveira, relativas ao Exercício de 2012  - Processo n° 

886.627, do TCE/MG. Não havendo discussão foi iniciada a votação do 

mesmo. O Vereador Willer José de Araújo votou pela sua aprovação, na 

sequência o Vereador Vailton de Amaral votou pela aprovação, A 

Vereadora Luciana Cândida de Paulo votou pela sua aprovação, O 

Vereador Robson Ramon Resende votou pela sua aprovação, o Vereador 

Luiz Valentino votou pela sua aprovação, o Vereador Delber Augusto de 

Araújo votou pela sua aprovação, o Vereador Sebastião Monteiro votou 

pela sua aprovação, o Vereador Marcelino Batista Silva votou pela sua 

aprovação,  o Vereador Antônio Donizeti da Cunha votou pela sua 

aprovação,  o Vereador Antônio Justino Neto votou pela sua aprovação, 

o Vereador Ludwig Von Klaus Dovik Gischewski se absteve de votar, o 

Vereador Alvânio Pacelli Figueiredo Junior votou pela aprovação, O 

Vereador Presidente Divino José Costa votou pela aprovação. Após 

manifestação favorável por 12 (doze) votos e 1 (uma) abstenção as 

Contas Públicas Municipais, de ordenação do Sr. Jair Alves de Oliveira, 

exercício de 2012- Processo n° 886.627, do TCE/MG foram aprovadas. 

Nada mais havendo a tratar na reunião, foi a mesma encerrada pelo 

Presidente que pediu a mim, Vereador Alvânio Pacelli Figueiredo 

Junior, Secretário, para lavrar a presente ata que, dada conforme, será 

assinada por todos os Vereadores presentes. 




