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PARECER PRÉVIO RELATIVO ÀS CONTAS ANUAIS DE PREFEITO

Constituição Estadual

Art. 113. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos 
órgãos e entidades da administração pública municipal, quanto a legalidade, a legitimidade, a 
economicidade, a aplicação das subvenções e a renúncia de receitas, é exercida:

I - pela Câmara Municipal, mediante controle externo;

II - pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal.

§ 1° O controle externo da Câmara Municipal é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, 
observado, no que couber e nos termos da lei complementar, o disposto nos arts. 58 a 62.

§ 2° O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado sobre as contas prestadas 
anualmente pelo Prefeito só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros 
da Câmara Municipal.



PARECER PRÉVIO RELATIVO ÀS CONTAS ANUAIS DE PREFEITO

Constituição Estadual

Art. 113 (...)

§ 3º A Câmara Municipal somente julgará as contas após a emissão do parecer prévio do 
Tribunal de Contas. (NR) (Redação do § 3º, dada pela EC/32, de 2003).

§ 4º As contas do Município ficarão durante sessenta dias, anualmente, a disposição de 
qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, 
nos termos da lei.

§ 5º O Tribunal de Contas do Estado emitira parecer sobre as contas prestadas anualmente 
pelo Prefeito até o último dia do exercício em que foram prestadas (AC). (Redação do § 5º, 
inserida pela EC/32, de 2003).



PARECER PRÉVIO RELATIVO ÀS CONTAS ANUAIS DE PREFEITO

Artigo 53 da Lei Complementar nº 202/2000 – Lei Orgânica do TCESC

- Apreciação geral e fundamentada da gestão orçamentária, patrimonial e financeira havida no 
exercício;

- Deve demonstrar se o Balanço Geral do Município representa adequadamente a posição 
financeira, orçamentária e patrimonial do Município em 31 de dezembro;

- Deve avaliar se as operações estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público,

- Concluir por recomendar a aprovação ou a rejeição das contas.



PARECER PRÉVIO RELATIVO ÀS CONTAS ANUAIS DE PREFEITO

Artigo 53 da Lei Complementar nº 202/2000 – Lei Orgânica do TCESC

Acompanha o Parecer Prévio o relatório técnico que contém as seguintes informações: 

I — a observância às normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos 
orçamentos públicos municipais;

II — o cumprimento dos programas previstos na Lei Orçamentária anual quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade e atingimento de metas, assim como a consonância dos mesmos 
com a Lei do Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias; e

III — o reflexo da administração financeira e orçamentária municipal no desenvolvimento 
econômico e social do Município.



PARECER PRÉVIO RELATIVO ÀS CONTAS ANUAIS DE PREFEITO

Decisão Normativa N.TC-06/2008

Estabelece critérios para apreciação, mediante parecer prévio, das contas anuais prestadas 
pelos Prefeitos Municipais, e o julgamento das contas anuais dos Administradores Municipais, 
e dá outras providências.

Classifica as irregularidades apuradas na análise das contas anuais prestadas pelo Prefeito  
como de ordem constitucional, legal e regulamentar, e assim consideradas no projeto de 
parecer prévio elaborado pelo relator, segundo sua natureza.

Lista as restrições que podem ensejar a emissão de Parecer Prévio com recomendação de 
rejeição das contas prestadas pelo Prefeito.



ITENS ANALISADOS NAS CONTAS DE PREFEITO - PCP

ITEM CRITÉRIO 

1 - Balanço Anual Consolidado 
 

Posição financeira, orçamentária e 
patrimonial do exercício em análise. 

2 - Resultado Orçamentário Déficit/Superávit 

3 - Resultado Financeiro Déficit/Superávit 

4 - APLICAÇÕES MÍNIMAS 

4.1 – Saúde Mínimo de 15% da Receita de Impostos e 
Transferências 

4.2 - Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino 

Mínimo de 25% da Receita de Impostos e 
Transferências 

4.3 – FUNDEB 

4.3.1 – Aplicação Mínima Mínimo de 95% da receita arrecadada 

4.3.2 – Aplicação em Remuneração do 
Pessoal do Magistério  

Mínimo de 60% da receita arrecadada 

5 - DESPESAS COM PESSOAL 

5.1 – Consolidado do Município 60% da Receita Corrente Líquida – RCL 

5.2 – Poder Executivo 54% da RCL 

5.3 – Poder Legislativo 6% da RCL 

6 – TRANSPARÊNCIA 

6.1 – Lei Complementar nº 131/2009 e 
Decreto nº 7.185/2010 

Cumpriu/Descumpriu 

 



PARECER PRÉVIO RELATIVO ÀS CONTAS ANUAIS DE PREFEITO

ÚLTIMO ANO DE MANDATO 

Artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois 
quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida 
integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem 
que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos 
e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.



ITENS ANALISADOS NAS CONTAS DE PREFEITO - PCP

Cumprimento da Lei Complementar n° 131/2009 e do Decreto Federal n° 7.185/2010

I – QUANTO À FORMA

- Disponibilização de informações de todas as unidades municipais (art. 2°, § 1°, do Decreto

Federal n° 7.185/2010)

- Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios

eletrônicos de acesso público; (art. 48, II, LRF alterada pela Lei Complementar n.º 156/2016)

- Disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público na Internet, sem

exigências de cadastramento de usuários ou utilização de senhas para acesso (art. 2°, § 2°, III,

do Decreto Federal n° 7.185/2010)

- Permitir o armazenamento, a importação e a exportação de dados (art. 4°, II, do Decreto

Federal n° 7.185/2010)



ITENS ANALISADOS NAS CONTAS DE PREFEITO - PCP

I – QUANTO AO CONTEÚDO

DESPESA

(art. 48-A, I, da Lei Complementar n° 101/2000 e art. 7°, I, do Decreto Federal n° 7.185/2010)

a) o valor do empenho, liquidação e pagamento

b) o número do empenho

c) a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza

da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto

d) a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de operações

independentes da execução orçamentária, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de

benefícios previdenciários.

e) o procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o

caso, com o número do correspondente processo.

f) o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso.

Cumprimento da Lei Complementar n° 131/2009 e do Decreto Federal n° 7.185/2010



ITENS ANALISADOS NAS CONTAS DE PREFEITO - PCP

RECEITA

(art. 48-A, II, da Lei Complementar n° 101/2000 e art. 7°, II, do Decreto Federal n° 7.185/2010)

a) previsão 

b) lançamento

c) arrecadação

Cumprimento da Lei Complementar n° 131/2009 e do Decreto Federal n° 7.185/2010



ITENS ANALISADOS NAS CONTAS DE PREFEITO - PCP

POLÍTICAS PÚBLICAS

- Cumprimento das Metas do Plano Municipal de Educação;

- Cumprimento das Metas do Plano Municipal de Saúde;

- Planos Diretores;

- Pareceres de Conselhos Municipais (FUNDEB (CACS – FUNDEB), Saúde (CMS),
Direitos da Criança e do Adolescente, Assistência Social (CMAS), Alimentação
Escolar (CMAE) e Conselho Municipal do Idoso (ou da Pessoa Idosa ou dos Direitos
da Pessoa Idosa).



ITENS ANALISADOS NAS CONTAS DE PREFEITO - PCP

RITO PROCESSUAL DO PCP  (LC nº 202/2000 - Lei Orgânica do TCE)

Prestação de contas encaminhada até dia 28/02 do ano seguinte (art. 51);

Reapreciação solicitada pelo Prefeito: quinze dias contados da publicação do
parecer prévio no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas, e pela Câmara de
Vereadores, no prazo de noventa dias contados do recebimento da prestação de
contas acompanhada do parecer prévio do Tribunal (art. 55);

Art. 56. A deliberação em Pedido de Reapreciação formulado pela Câmara de
Vereadores constitui a última e definitiva manifestação do Tribunal sobre a prestação
de contas anual do Município.
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