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PARACER JURÍDICO 

 

Em face do que dispõe o art. 217, §3º, I, d do Regimento Interno da Câmara 

Municipal, incumbe a esta Consultoria emitir parecer sob o prisma estritamente 

jurídico, não lhe competindo adentrar na análise do mérito, restringindo-se aos 

trâmites a serem seguidos no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de São 

Leopoldo, analisando os aspectos de natureza eminentemente técnicos, a fim de 

que não ocorram vícios de ordem regimental, legal ou constitucional. 

Trata-se de parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado enviado à esta 

Câmara Municipal relativo às contas do ano de 2008 do então prefeito Ary José 

Vanazzi.  

A Constituição Federal, através do seu art. 31, atribui ao Poder Legislativo 

Municipal a função do controle externo da Administração Pública no que tange às 

contas do Prefeito, com auxílio técnico do Tribunal de Contas do Estado: 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 

Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos 

sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na 

forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido 

com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos 

Municípios, onde houver. 

§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as 

contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de 

prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara 

Municipal. 

§ 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, 

anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame 
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e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos 

termos da lei. 

§ 4º É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de 

Contas Municipais. 

O Tribunal de Contas, portanto, quando emite parecer prévio, exprime sua 

análise técnica sobre as contas do administrador, sobretudo quanto aos princípios 

de gestão, examinando a capacidade de gerenciamento dos recursos e negócios 

públicos sob o prisma das normas e preceitos da Administração Pública, dos quais o 

gestor é vinculado. E cabe à Câmara municipal, por seu turno, fazer o julgamento 

definitivo das contas do prefeito (art. 32, §2º, Constituição Federal; art. 81 c/c art. 

110, V, ambos da Lei Orgânica Municipal; e art. 3, parágrafo único, III, Regimento 

Interno da Câmara Municipal). 

Insta salientar que o julgamento das referidas contas não se trata de uma 

faculdade do Poder Legislativo, mas sim de uma imposição constitucional. O 

julgamento das contas do prefeito pela Câmara Municipal, portanto, é ato vinculativo 

e não discricionário. 

Quanto ao rito do processo na Câmara Municipal, cabe observar que, em que 

pese deva ser de natureza eminentemente regimental, o Regimento Interno – 

Resolução nº 132/2010 – vigente é lacônico em vários aspectos, sobretudo no que 

toca às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF), 

que devem ser preservadas. 

O Regimento Interno faz as seguintes previsões: 

CAPÍTULO II - DO JULGAMENTO DAS CONTAS  

Art. 187 - A Câmara apreciará as contas do Prefeito, referente 

à gestão financeira do ano anterior, até 60 (sessenta) dias após 

o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas. 

 Art. 188 - Recebido o parecer, o Presidente enviará o processo 

à Comissão competente. 
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 § 1º - Serão distribuídas cópias do parecer Prévio, bem como 

do balanço anual a todos os Vereadores. 

 § 2º - A Comissão terá 20 (vinte) dias para apresentar seu 

relatório ao Plenário. 

 § 3º - Os Vereadores poderão apresentar pedidos escritos de 

informações sobre itens determinados do processo em até 10 

(dez) dias após o recebimento do parecer prévio e balanço 

anual por parte da Comissão. 

 § 4º - Para responder aos pedidos de informações, a 

Comissão poderá realizar quaisquer diligências e vistorias 

externas, bem como, mediante entendimento prévio com o 

Prefeito, examinar quaisquer documentos existentes na 

Prefeitura. 

 Art. 189 - O projeto de decreto legislativo, apresentado pela 

Comissão sobre a apresentação de contas, será submetido a 

uma única discussão e votação, assegurado aos vereadores 

debater a matéria. 

§ 1º - Não serão admitidas emendas ao projeto de decreto 

legislativo.  

§ 2º - A votação será nominal. 

§ 3º - Nas sessões em que se deva, discutir as contas do 

Município, o Expediente se reduzirá a 20 (vinte) minutos e a 

Ordem do Dia destinar-se-á exclusivamente à matéria. 

§ 4º - Se a deliberação da Câmara for contrária ao parecer 

prévio do Tribunal de Contas, o projeto de decreto legislativo 

conterá os motivos da discordância. 

 Art. 190 - A Mesa comunicará o resultado da votação ao 

Tribunal de Contas do Estado. 

 Art. 191 - Após a aprovação do projeto, o Presidente da 

Câmara solicitará ao prefeito a inclusão, no orçamento, das 

dotações necessárias ao seu cumprimento. 
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Assim, com base no Regimento Interno da Câmara Municipal e às luzes da 

Lei Orgânica Municipal, da Constituição Federal e de outros diplomas pertinentes, 

nos cabe sugerir o rito do presente processo especial: 

1.  A Presidente deve fazer a comunicação em sessão ordinária sobre o 

recebimento do parecer prévio do TCE, disponibilizar cópia do documento para os 

vereadores e dar início à tramitação do processo legislativo especial, encaminhando-

o à Comissão Parlamentar competente. 

A comissão competente de que trata o art. 188 do RI, segundo a Lei Orgânica 

Municipal (art. 70, I) é a Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e 

Planejamento.   

2.  Recebido o processo, o Presidente da Comissão deve providenciar a 

notificação, preferencialmente pessoal, do ex-prefeito para que possa acompanhar 

todos os atos do processo, pessoalmente ou através de advogado constituído para 

tanto.  

3.  Recebido o processo, ainda, o Presidente da Comissão deve designar um dos 

integrantes da Comissão para a sua relatoria, que terá 15 dias úteis para a 

apresentação do seu parecer à Comissão, nos termos do art. 51 c/c art. 220, ambos 

do Regimento Interno. 

4. Apresentado o parecer do relator, deve o Presidente da Comissão notificar o 

ex-prefeito ou o seu representante para que, querendo, apresente defesa escrita no 

prazo de 10 dias (prazo utilizado com base no art. 396 do Código de Processo 

Penal, que se aplica subsidiariamente). 

5. Findo o prazo para a defesa, proceder-se-á a leitura do parecer do relator. 

Após a leitura, terá início a discussão, nos termos do art. 52 do RI. 

6.  Encerrada a fase de discussão, o presidente da Comissão colherá os votos 

(art. 53, caput, RI).  

7.  O relator elaborará o documento final, de acordo com as decisões da 

Comissão (art. 53, §1º, RI). 
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 Vencido o relator, a seu pedido, o Presidente poderá nomear outro para 

redigir o documento final (art. 53, §2°, RI). 

8.  Ao fim, a Comissão deve concluir por Projeto de Decreto Legislativo sobre a 

apresentação do relatório a ser apresentado ao Plenário (art. 189 c/c art. 87, III, RI). 

9. A Comissão, a contar do efetivo recebimento do parecer prévio do TCE, tem o 

prazo máximo de 20 dias úteis para apresentar o seu relatório ao Plenário (art. 188, 

§2º c/c art. 220, ambos do RI). 

10. O art. 188, §3º estabelece que “os Vereadores poderão apresentar pedidos 

escritos de informações sobre itens determinados do processo em até 10 dias após 

o recebimento do parecer prévio e balanço anual por parte da Comissão”. Já o art. 

188, §4º estabelece que “para responder aos pedidos de informações, a Comissão 

poderá realizar quaisquer diligências e vistorias externas, bem como, mediante 

entendimento prévio com o Prefeito, examinar quaisquer documentos existentes na 

Prefeitura”. 

 Depreende-se que o regimento sugere que seja responsabilidade da 

Comissão a distribuição do parecer prévio. No entanto, no presente caso a 

distribuição já foi feita pela própria Presidência da Câmara, não gerando qualquer 

prejuízo. 

11.  Ciente da proposição do Projeto de Decreto Legislativo, a Presidente da 

Câmara deve convocar o Plenário para sessão, podendo ser a ordinária, cuja Ordem 

do Dia deve destinar-se exclusivamente à matéria (art. 189, §3º, RI).  

12. O ex-prefeito, ou sua defesa constituída, deve ser notificado da data e hora da 

sessão de julgamento, bem como deve lhe ser oportunizada defesa oral, após a 

leitura do parecer da Comissão e antes dos debates, pelo prazo de 20 minutos, o 

qual vai sugerido por analogia ao art. 126, III, RI. 
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13. Após a sustentação oral da defesa, cada vereador poderá debater a matéria 

pelo prazo de 5 minutos, consoante o art. 115, X, RI. Não serão admitidas emendas 

ao projeto (art. 189, §1º). 

14.  Realizada a discussão, o Projeto de Decreto Legislativo pela aprovação ou 

rejeição das contas será submetido a uma única votação, cabendo à Presidente da 

Câmara colher os votos de forma nominal (art. 189, caput e §2º RI).  

15. Serão necessários 2/3 dos votos do Plenário para deixar de prevalecer o 

parecer prévio do Tribunal de Contas (art. 31, §2º, CF). Nessa hipótese, o Projeto de 

Decreto Legislativo conterá os motivos de discordância (art. 189, §4º). 

16.  O prazo máximo para conclusão do julgamento em comento é de 60 dias 

úteis, a contar do recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas pela Câmara 

Municipal (art. 187 c/c art. 200, RI). 

17. A Mesa Diretora deve comunicar o resultado da votação ao Tribunal de 

Contas do Estado (art. 190, RI). 

 Assim, em linhas gerais, é como sugerimos a tramitação do processo quanto 

ao julgamento das contas do ex-prefeito Ary José Vanazzi, referente ao exercício de 

2008, por esta Câmara de Vereadores. 

Salvo melhor juízo, é o parecer. 

 

São Leopoldo, 18 de agosto de 2016. 

 

Gutierres Pedrine Vieira 

Consultor Jurídico 

OAB/RS 94.423 

 


