
Excelentíssimo Senhor Vereador ENIO BRIZOLA Presidente da Comissão de
Competitividade, Economia, Finanças, Orçamento e Planejamento.
Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo
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JOSÉ LUIS LAUERMANN, brasileiro, casado, com endereço na Rua

Barão do Amazonas, n° 221, Bairro Primavera, na cidade de Novo Hamburgo, com

cadastro no CPF sob n° 463.194.330-00, vem, na condição de ex-prefeito de Novo

Hamburgo, gestão 2013/2016, perante esta Comissão, tendo em vista a tramitação do

processo relativo ao julgamento das Contas de Govemo de 2016, processo tombado

junto ao Tribunal de Contas do Estado ante o n° 002793-0200/16-2, apresentar as

razões que seguem, a fim de que, inobstante o parecer exarado pelo TCE, requerer que

seja emitido por esta Comissão - conhecedora da realidade local e dos fatos que

permearam o exercício em questão - parecer pela aprovação das contas, o que faz

escudado pelos fundamentos que passa a deduzir:

De início é de mister destacar que o parecer desfavorável emitido pelo Tribunal

de Contas do Estado, no processo de contas sobre o qual ora nos manifestamos, não

determina, a priori a necessária reprovação das Contas do Govemo de responsabilidade

do ora manifestante.

Isso porque é consabido que é exclusivamente da Câmara Municipal a

competência para julgar as contas de governo e as contas de gestão dos prefeitos,

cabendo ao Tribunal de Contas auxiliar o Poder Legislativo municipal, emitindo

parecer prévio e opinativo, o qual poderá ser delTIlbado por decisão dos vereadores.

A Câmara Municipal é, portanto, soberana na decisão quanto à análise das

Contas, o que já foi inclusive declarado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do

julgamento conjunto dos Recursos Extraordinários (REs) 848826 e 729744, ambos com



repercussão geral reconhecida, que discutiam qual o órgão competente - se a Câmara

de Vereadores ou o Tribunal de Contas - para julgar as contas de prefeitos.

Isso porque, quando se trata de contas do chefe do Poder Executivo, a

Constituição confere à Casa Legislativa, além do desempenho de suas funções

institucionais legislativas, a função de controle e fiscalização de suas contas, em razão

de sua condição de órgão de Poder, a qual se desenvolve por meio de um processo

político-administrativo, cuja instrução se inicia na apreciação técnica do Tribunal de

Contas.

No âmbito municipal, o controle externo das contas do prefeito também

constitui uma das prerrogativas institucionais da Câmara de Vereadores, que o exercerá

com o auxílio dos Tribunais de Contas do estado ou do município, onde houver.

No caso em questão, deverá ser considerado que já existe precedente nessa Casa

quanto a aprovação de Contas de Governo em desacordo com o parecer emitido pela

Corte de Contas, o que já ocorreu gestão anterior.

Ademais, é de se considerar ainda, que no que tange á gestão do ora

manifestante, todo os demais exercícios contaram com parecer favorável I emitido pela

Corte de Contas, o que só não veio a ocorrer em 2016, o que se deu em decorrência

exclusivamente do agravamento da crise econômica que assola o pais e que teve

importante reflexo nos orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios.

Não se olvide que já em 2015, o Estado do Rio Grande do Sul parcelava

salários de servidores, deixava de pagar fornecedores e principalmente contingenciava

repasses obrigatórios aos Municípios, situação que em 2016 se estendeu aos

Municípios da Região que passaram a adotar a mesma linha de contingenciamento,

situação que não se repetiu no Município de Novo Hamburgo, em decorrência da

gestão responsável que buscou adotar todas as medidas necessárias à manutenção do

equilíbrio econômico-financeiro das contas públicas. //

I 2013 - Processo n". 000502-0200/13-8; 2014 - Processo n". 000595-0200/14-4; 2015 - Processo n". 003308-0200/15-6



Por fim, é de mister uma breve análise acerca das razões pelas quais entendeu o

Tribunal de Contas do Estado por emitir parecer desfavorável a aprovação das Contas,

o que se buscou esclarecer, da seguinte forma:

1. DA GESTÃO FISCAL
Item 5.1 - Restos a Pagar 0- Art. 42 da LC Federal n° 10112000
Item 5.2 - Equilíbrio Financeiro - S I" do art. I" da LC Federal n" 10112000.

o QUE DIZ O TCE:

Descumprimento do art. 42 da LC Federal n°. 101/2000, por não apresentar

suficiente disponibilidade financeira para as despesas empenhadas nos dois últimos

quadrimestres do mandato, que não foram pagas dentro do mesmo e, via de

conseqüência, descumprimento do ~10, do art. 10 da LRF, por não atender ao

mandamento de manutenção do equilíbrio financeiro.

Identifica, portanto, ao final do exerCÍcio de 2016, insuficiência financeira

para cobertura dos valores inscritos em restos a pagar no total R$ 32.744.835,39

(trinta e dois milhões e setecentos e quarenta e quatro mil e oitocentos e trinta e cinco

reais e trinta e nove centavos), conforme consta no demonstrativo de Restos a Pagar

Ajustado (peça 680160).

Em vista disso, aduz que, tendo por base os valores atualizados

monetariamente, observa que a insuficiência financeira existente no encerramento

do exerCÍcio de 2016 é superior em 14,88% em relação a apresentada no

encerramento do exerCÍcio de 2012, demonstrando uma situação de desequilíbrio

financeiro durante a gestão.

ESCLARECIMENTOS PRESTADOS:

Ao comparar as insuficiências financeiras, o Tribunal corrige o valor apurado

em 2012 pelo IGP-DI/FGV, o qual, no período apresentou variação de 28,8131 %.

Contudo, se aplicado o IPeA, que é o Índice utilizado de forma oficial pelo

Município para fins de atualização da matriz tributária e reposição de vencimentos de
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servidores, a variação a ser considerada passa a ser de 32,1722%, o que importa em

substancial aumento do valor considerado como insuficiência financeira relativa ao

período de 2012 e reduz drasticamente a comparação com o apurado no final do

exercício de 2016.

Soma-se a isso o fato e que no período verificou-se recessão, em especial no

Exercício de 2016 (no qual se observou importante queda na arrecadação devido recuo

do PIB, só em 2016, 3,6%) e o maior déficit observado nas contas da União, conforme

se demonstrou através das reportagens de jornal.

Ou seja, adequando-se a base de cálculo e, levando em consideração a

queda na arrecadação de 2016, observa-se a manutenção do equilíbrio financeiro

durante toda a gestão.

2. DA ANÁLISE DA EFETIVIDADE DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL, CONSOANTE EC n°. 5912009 E PLANO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO

ESCLARECIMENTOS PRESTADOS:

Quanto ao atendimento do Plano Nacional da Educação fixado pela Lei
Federal 10.17201.

Com o intuito de esclarecer sobre as medidas que estão sendo adotadas pela

Administração Municipal de Novo Hamburgo para a ampliação de vagas na Educação

Infantil, infonnamos que o Município, através de captação de recursos do Governo

Federal, advindos do Programa PROJNF ÂNCIA, deu início no ano de 2009 à

construção de doze novas escolas de educação infantil, todas inauguradas até o fim do

exercício de 2016 e entregues à comunidade.

As doze novas Escolas de Educação Infantil acima referidas foram escolhidas a

partir do estudo de demanda da região, sendo quatro conquistadas a partir de demandas

votadas no Orçamento Participativo. O valor estimado para a construção de todas estas

doze escolas foi de R$ 20.257.493,66 conforme tabela abaixo:

Constmção de Escolas de Educação Infantil

Local Previsão de
Investimento



1 EMEI João Vida] R. Dr. Karl Schinck" n01211, 1.580.152,02 Concluída 240
Campanhoni Rondônia

2 EMET Bem-Te-Vi R. Otávio Oscar Bender, n° 1.582.549,97 Concluída 240
1030, Canudos

3 EMEI Beija-Flor Zuleica R. Da Conquista, n0335, Vila 1.566.756,04 Conclui da 240
M. Kunz Diehl

4 EMEI Floresta Encantada R. Floresta, n0600, Boa Saúde 1.515.712,75 Concluída 240

5 EMEI Raio de Luz Av. Brasília, 80, Lomba 2.011.992,70 Concluída 240
Grande

6 EMET Paulo Sérgio R. Sarandi, nOIOI, Jardim 1.987.646,08 Concluída 240
Gusmão Mauá

7 EMEI Ipê Amarelo R. Rosenelf, 167, Rondônia 1.939.695,04 Concluída 240

8 EME1 Leonel de Moura Rua Arlindo Júlio Spindler, 2.000.000,00 Concluída 240
BrÍzola 91, Santo Afonso

9 EMEI Joaninha R. Disraeli, 220, Canudos 1.036.494,53 Concluída 120

10 EMET BailTo Primavera Marcírio José PereÍra, sin° 1.036.494,53 2016 120

11 EMEI Vila das Flores EJosé Aloísio Daudt, 51, 2.000.000,00 Concluída 240
Canudos

12 EMET Peixinho Dourado R.Mossoró. sinO, Liberdade 2.000.000,00 setembro de 240
2015

Total 20.257.493,66 2590

A administração, na busca incessante do atendimento à meta estabelecida no

Plano Nacional de Educação - Lei 13.005/2014 - além da construção das EMEI's

referidas, sempre solicitou novas verbas federais para construção de mais escolas,

através de Convênio com o Governo Federal no Programa Pró-Infância.

Ainda, desde o ano de 2010, foram chamados para Educação Infantil, VIa

concurso público (carga horária de 20 horas), mais de 93 (noventa e três) professores e

carga horária de 40 horas, 112 (cento e doze) professores, perfazendo pelo menos, entre

chamados de 20h e 40h, 205 (duzentos e cinco) professores.

Também, fazendo parte do Plano de Ação, o Município de Novo Hamburgo, em

atenção a Emenda Constitucional n059 de ] ]/11/09, organizou-se para atingir o melhor

resultado possível de forma a adequar-se às novas exigências quanto a obrigatoriedade

do atendimento de pré-escola até o ano de 2016, conforme disposto no art. 6° da

referida Emenda e, para tanto, estabeleceu um sistema de parceria
Estadual.



A Constituição Federal estabelece, em seu mi. 211, as atribuições das três

esferas administrativas União, Estados e Municípios. O art. 211, no seu parágrafo 2°,

cita que " Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na

educação infantil" e no 3° parágrafo que " Os Estados e o Distrito Federal atuarclo

prioritariamente no ensinofundamental e médio. "

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB, n° 9.394/96, de 20 de

dezembro de 1996, expressa, no seu artigo J 0, que os Estados incumbir-se-ão de

assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio e no artigo

J 1 que os Municípios incumbir-se-ão de oferecer a educação infantil em creches e pré-

escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis

de ensino somente quando estiveram atendidas plenamente as necessidades de sua

área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela

Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. "

Nesta parceria com a Rede Estadual, das 54 (cinquenta e quatro) EMEFs que a

Rede Municipal possui, 11 (onze) sofreram alterações de configuração para o ano letivo

de 2014, transferindo o atendimento de anos finais para outras escolas das redes

municipais e estaduais.

Ainda, 5 (cinco) EMEF's alteraram sua configuração e enviaram os seus alunos

concluintes para a rede estadual, totalizando 12 (doze) turmas e 304 (trezentos e quatro)

alunos envolvidos neste processo, oportunizando espaço e recursos humanos para a

ampliação de atendimento da educação infantil.

Mais, o Município, além de inaugurar 4 (quatro) novas EMEI's em 2013 e 4

novas EMEI's em 2014, abriu ainda 35 novas tunnas de Educação Infantil nas EMEF's

de sua rede. Nestas 35 novas turmas abertas em EMEF's, foram matriculados 490 novos

alunos, os quais já foram cadastrados no SIMEC, e cujo recurso ainda não foi

repassado pelo Governo Federal.

Todas estas medidas (em atendimento ao plano de ação vigente) buscaram

otimizar os recursos humanos, ampliar o atendimento da pré-escola (que atuaJmente
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não possui demanda reprimida na faixa etária de 4 e 5 anos) e ampliar o atendimento

em creches, que segue em expansão.

Veja-se, no quadro abaixo, a evolução de atendimento na Educação Infantil da

rede de ensino, conforme plano de ação explicitado:

AlunoslTurmas/Anos 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A/unos 20832 20512 20144 19419 18777 17644

Ensino Fundamental Turmas 862 842 855 834 798 729
Média Alunos/turma 24,2 24,4 23,6 23,3 23,5 24,2

Alunos 1280 1212 1226 1310 1574 2114
Creche Turmas 80 78 82 93 115 156

Média Alunos/turma 16 15,5 15,0 14,1 13,7 13,6
A/unos 3610 3645 3542 3431 3234 3739

Pré.Escola Turmas 170 176 165 163 153 183
Média Alunos/turma 21,2 20,7 21,5 21,0 21,1 20,4

A/unos 742 815 742 713 714 614
EJA Turmas 25 29 27 24 24 19

Média Alunoslturma 29,7 28,1 27,5 29,7 29,8 32,3
A/unos 26464 26184 25654 24873 24299 24111

Total Turmas 1137 1125 1129 1114 1090 1087
Média Alunos/turma 23,3 23,3 22,7 22,3 22,3 22,2

Fonte:Censo Escolar2014

O Município durante toda a gestão atendeu as disposições da Lei Federal e

Municipal (inclusive implementou, o Plano Municipal de Educação - Lei Municipal

2.823/2015) e as aplica para todos os alunos da rede municipal indiscriminadamente,

destacando-se que há prioridade para atendimento de famílias e infantes em

condição de vulnerabilidade social.

Ademais foi realizado um grandioso esforço do Município de Novo Hamburgo,

por meio da Secretaria de Educação, na ampliação do atendimento no Ensino Público

Infantil, inclusive para crianças de O (zero) a 3 (três) anos, como a criação e

readequação de escolas para atendimento de tal clientela, cumprindo destacar, ainda,

que a obrigatoriedade de atendimento inicia-se apenas com a faixa etária de 4

(quatro anos), a partir de 2016, conforme previsto no art. 208, I da CF/88 e no art. 4°, I

e X da Lei 9.394/96, e, nesta faixa etária, até então não havia demanda reprimida no

Município.

Destaca-se que a legislação referida na Infol1nação SAM 141/2014 (Lei n°

10.172/2001) restou transposta pela Lei 13.005/2014, que em 25/06/2014 entrou em

vigor e que trata do Plano Nacional de Educação, cuja Meta n° 1 assim dispõe:
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Lei n° 13.005/2014 - Plano Nacional de Educação:

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de
educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da
vigência deste PNE. (O grifo é nosso)

Já o artigo 1° da Lei 13.005/2014 estabelece o prazo de 10 anos de vigência do

PNE, logo, o cumprimento da meta de 50% de crianças de até 3 anos em

atendimento na educação infantil expira em 2024, e não no prazo lançado na

Informação que se responde.

PNE - Lei 13.05/2014:
Art. IQ É aprovado o Plano Nacional de Educação - PNE, com vlgencia
por 10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo,
com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal.

Foi informado que o Município contava em 2016, com mais de 2200 (duas mil

e duzentas) crianças entre O (zero) a 3 (três) anos matriculadas ou em processo de

matrÍCula em turmas de Educação Infantil (creches), enquanto a lista de espera, para

esta faixa etária, conta com menos de 1000 crianças, tem-se que a Meta n° 1do Plano

Nacional de Educação (Lei 13.005/2014) - atender no mínimo 50% (cinquenta por

cento) das crianças até 3 (três) anos - já será alcançada antes mesmo da

obrigatoriedade prevista para o ano de 2024, o que deve ser ponderado para a

desconstrução da conclusão referida na Informação SAM 141/2014.

Com as ações adotadas, entre elas os investimentos feitos pelo Município na

Educação Infantil, a evidência de que não houve descumprimento do Plano Nacional de

Educação (Lei 13.005/2014), o fato de que não há demanda reprimida a partir da faixa

etária de 4 anos, e, ainda, o fato de que do ano de 2013 para o ano de 2014 o

atendimento em creches aumentou em quantidade de alunos e de turmas, seja em novas

EMEI's, seja em turmas novas junto as EMEF's, pode-se concluir que o ente público

age de acordo com a legislação e adota plano de ação para aumento progressivo de

vagas, tanto para o atendimento de 100% das crianças de 4 e 5 anos a partir de 2016,

como para atendimento da meta de 50% das crianças de O a 3 anos em creches até
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2024, destacando-se que segue inaugurando escolas de Educação Infantil,

reorganizando tunnas, chamando professores, e, ainda, buscando novos convênios com

o Govemo Federal com vistas a ampliar o qualificado atendimento do ensino público

que já oferece.

Demonstrado, dessa f01111a, o cumprimento da legislação pertinente ao

oferecimento de vagas na Educação Infantil bem como demonstrada a planificação da

ampliação das ofertas na forma das metas estabelecidas.

~o RELATÓRIO GERAL DE CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS
ÜCÓPias das Atas de encerramento dos inventários de bens e valores.

O QUE DIZ O TCE:

Conforme se depreende do Relatório Geral de Consolidação das Contas, foi

apontada a inconformidade nas atas de encerramento dos inventários de bens e valores.

ESCLARECIMENTOS PRESTADOS:

Quanto ao aponte em questão é de se referir que gradualmente, com o fito de

corrigir histórica deficiência, o Município intensificou mecanismos de registro e

controle de bens e valores, o que se dá através do trabalho da comissão cujas atas foram

acostadas bem como da Diretoria de Patrimônio da Secretaria da Administração.

Veja-se que ainda em 04 de setembro de 2013 foi editado o Decreto Municipal

n°. 5.976/2013, o qual "Dispõe sobre Normas de Administração de Bens Imóveis,

Móveis, Ativos Intangíveis, Bens Patrimoniais Culturais e Ativos de Infraestrutura, e

dá outras providências" através do qual foi regulamentada a atuação da comissão, da

diretoria e de todos os setores da administração direta e indireta.

Outrossim, é de se destacar que, conf01111eoutro documento apresentado nos

autos - Relatório firmado pelos responsáveis pela Diretoria de Patrimônio, esta,

conjuntamente com a comissão inventariante, desde ano de 2015 além do levantamento

Patrimonial vai fazer a avaliação dos bens novamente. 111
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Ademais foram resolvidos problemas como a transferência de bens em lotações

inativas para lotações ativas. Muitos bens que estavam fora do lugar encontramos e

colocamos nas lotações devidas, o que representou significativa baixa no número de

bens não encontrados.

*,~*

POR TUDO EXPOSTO, REQUER se digne Vossa Excelência a

receber a presente manifestação, para que as razões e fundamentos acima esposados

sejam acolhidos para o efeito da emissão de parecer de regularidade total das contas, as

quais, submetidas ao Plenário dessa Casa Legislativa, sejam, por fim, totalmente

aprovadas.

Pede deferimento.

Novo Hamburgo, 18 de junho de 2019.
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