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A legislação e os atos da 
administração pública do 
município de São Paulo já • 
começaram a ser adapta-1 
dos aos dispositivos da no- j 
,va Constituição brasileira. \ 
No Diário Oficial de ontem, j 
o prefeito Jânio Quadros ! 
dispôs sobre anistia aos 
servidores municipais, li-( 
mitação da taxa de juro, i 
acesso às contas munici- i 
pais, decurso de prazo, in- > 
violabilidade dos vereado
res, greve de servidores 
municipais e pagamento de 
precatórios judiciais. 

Interpretanto vários as
pectos ainda polêmicos do 
novo texto constitucional e 
restringindo a abrangência 
de outros, o prefeito Jânio 
Quadros emitiu as seguin
tes determinações: 

• Anistia — o Decreto n- \ 
27.043 prevê a extinção, ; 
sem a aplicação de qual
quer penalidade, dos pro- • 
cessos disciplinares movi
dos contra servidores que 
tenham feito greve. O pará
grafo 5? do artigo 8? da no
va Constituição — a que se 
refere o decreto municipal 
— dispõe que estão anistia
dos todos os servidores que 
tenham sido afastados por 
interrupção voluntária do 
trabalho ou por motivos ex
clusivamente políticos. Es
sa última hipótese não 
consta da norma munici
pal. O dispositivo constitu
cional ainda assegura a 
readmissão dos funciona-1 
rios atingido a partir de 
1979. 

• Juros — O prefeito de
terminou que seja obedeci
do o limite de 12% de juros 
reais ao ano nos processos 
expropriatórios iniciados 
pelo município. A Ordem 
Interna n? 86 prevê que a 
municipalidade deverá 
contestar as contas de li
quidação (valor a ser pago 
pela desapropriação) sem
pre que a soma dos juros 
moratórios e compensató
rios ultrapasse o limite 
constitucional de 12% ao 
ano. Se a quantia já estiver 
definida e houver necessi
dade de realizar o seu depó
sito judicial, o município 
irá requerer o retorno do 
processo ao contador, para 
a exclusão do valor que ul
trapasse os 12%. 

• Contas "municipais — 
Em breve, todos os paulis-, 
tanos poderão ter acesso às 
contas municipais, para 
exame e apreciação. Se
gundo o parágrafo 3? do ar- ; 
tigo 31 da nova Carta, as 
contas municipais deverão 
ficar à disposição dos con
tribuintes por sessenta dias 
a cada ano. Através da Or
dem Interna n-' 87, o prefei
to determinou à Secretaria 
das Finanças que regula
mente a questão em dez 
dias por meio de portaria. 

• Decurso de prazo — No 
entender de Jânio Quadros, 
enquanto não for promul
gada a nova Lei Orgânica 
do Município de São Paulo, 
continua vigorando o de
curso de prazo no processo 
-legislativo. Na Constitui
ção não existe mais a figu-

; ra da aprovação por decur-
, so de prazo. 
i • Inviolabilidade dos ve-
\ readores — Com a Ordem 

Interna a- 90, o prefeito Jâ
nio Quadros determina o 
prosseguimento de todas as 
ações criminais movidas 
contras os vereadores por [ 
calúnia, difamação ou injú
ria. Segundo o prefeito, a 
norma constitucional que 
garante a inviolabilidade 
dos vereadores no cumpri
mento do mandato só tem 
aplicação para fatos futu
ros, não atingindo os já í 
consumados. E determina
da ainda à contestação "a-
té as últimas instâncias do 
Judiciário'' de qualquer 
alegação de retroatividade \ 
do benefício. 

• Greve — Enquanto não 
for regulamentado o inciso 
VII do artigo 37 da nova 
Carta — que dispõe sobre a 
greve de servidores públi
cos —, a incitação ou ade
são a greves por parte dos 
funcionários municipais se- ; 

rá punida na forma da le-
gislação em vigor, que pre- \ 
vê a pena de demissão. De 
acordo com um memoran- i 
do do prefeito, os serviços \ 

-prestados pelos funcioná
rios públicos são essen
ciais. 

.• Precatórios judiciais — 
Os cidadãos que tiverem 
créditos de natureza ali
mentícia a receber do mu
nicípio serão beneficiados. 
Desde ontem, há duas or
dens cronológicas para o 
pagamento dos precató
rios: uma para os paga
mentos de natureza ali
mentícia e outra para o res
tante dos débitos. Anterior-

. mente, todos o precatórios 
| obedeciam a uma única or

dem cronológica. Créditos 
de natureza alimentícia 
são os relativos a venci
mentos de servidores, inde
nizações por morte, invali-
dez e acidentes de traba
lho. 


