
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 007/2020. 

 

 

APROVA O PROCESSO DE CONTAS DE 

GOVERNO, DO MUNICÍPIO DE SEBERI, 

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. 

 

 

JOSÉ DILSON ANTONIOLLI, Presidente em exercício da Câmara Municipal 

de Vereadores do Município de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul e demais componentes da 

Mesa Diretora usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal, 

Lei Orgânica do Município e Regimento Interno, propõe o seguinte Decreto Legislativo: 

 

 

Art. 1°. Ficam aprovadas as Contas de Governo do Senhores Nelson Francisco da 

Silva e Cleiton Bonadiman, Gestores do Executivo Municipal de Seberi, no exercício de 

2017, constante no Processo nº 004869-02.00/17-4 , de acordo com o Parecer Prévio nº 20.206, 

de 04 de junho de 2019, encaminhados ao Legislativo Municipal através do Ofício Gab. DG nº 

7544/2019, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Parágrafo único. O Processo, o Parecer Prévio e o Ofício de encaminhamento, 

referidos no caput deste artigo, passam a integrar o presente Decreto Legislativo. 

 

Art. 2º. O Processo de Contas, o Parecer Prévio e o Ofício, referidos no caput do 

artigo anterior, ficarão à disposição de qualquer cidadão para exame e apreciação, na Câmara de 

Vereadores, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme determina o § 3º, do Art. 31, da 

Constituição Federal, a contar da data da publicação deste Decreto Legislativo. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Vereadores de Seberi, RS, 12 de novembro de 2020. 

 

 

JOSÉ DILSON ANTONIOLLI 

Presidente em exercício da Câmara 

 

 

Adalberto Pegoraro                 Ismael Marcos Karpinski 

1° Secretário                                            2° Secretário 

 



JUSTIFICATIVA AO DECRETO LEGISLATIVO 

 

O texto da Constituição Federal, nos capítulos que tratam dos Entes Federados e 

especificamente dos Municípios, diz: 
“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 e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a 

legitimidade, nos termos da lei.” 

 

Também citamos o que informa a Lei Orgânica Municipal: 
“Art. 16. São da competência privativa da Câmara Municipal, dentre outras, as 

seguintes atribuições: 

... 

X - exercer a fiscalização da administração financeira e orçamentária do Município, 

com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado e julgar as contas do Município; 

...” 

 
“Art. 129. A fiscalização financeira e orçamentária do Município será exercida pela 

Câmara Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno dos 

Poderes Executivo e Legislativo, observados os dispositivos da Constituição Federal. 

§ 1º O controle externo da Câmara será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do 

Estado e compreenderá: 

I - a apreciação das contas do Município; 

II - o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do Município; 

III - o desempenho de funções de auditoria financeira e orçamentária; 

IV - o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores 

públicos do Município. 

§ 2º As contas do Município, prestadas anualmente, serão julgadas pela Câmara, dentro de 

trinta dias, após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. 

§ 3º Somente por decisão de dois terços dos membros da Câmara, deixará de prevalecer o 

parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. 

§ 4º As contas relativas à aplicação dos recursos transferidos pela União ou pelo Estado, 

serão prestadas na forma da Lei federal vigente, sem prejuízo de sua inclusão na prestação 

anual de contas.” 

 

Na mesma senda vai o Regimento Interno da Câmara de Vereadores. 

 

Assim, considerando a legislação vigente, compete ao Legislativo municipal a 

tarefa de aprovar ou não o processo em questão e por consequência, as contas do exercício. 

 



Ressaltamos que a rejeição deste texto legal, observado o que determina a Lei 

Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara, ou seja, “por decisão de dois terços dos 

membros da Câmara”, equivale à rejeição das contas dos administradores municipais, acima 

mencionados, relativas ao exercício referido. 
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