
         
 

 

 

 

 

            

Objeto: Processo de Prestação de Contas de 

Governo dos Administradores do Executivo 

Municipal de Flores da Cunha, Senhores Lídio 

Scortegagna (Prefeito) e Almir Zanin (Vice-

Prefeito), referente ao exercício de 2018. 

 

 

 

Processo: 002629-0200/18-4 

Tipo: Contas de Governo 

Exercício: 01/01/2018 à 31/12/2018 

 

Preliminarmente é importante referir que a prestação de contas é ato inerente a 

quem detém o poder, sendo uma das formas de controle da Administração Pública. 

A Constituição Federal em seu artigo 70, parágrafo único, estabelece a 

prestação de contas como dever de todos quando utilize, arrecada, guarde, gerencie ou 

administre bens ou valores públicos ou que tenha o poder de assumir obrigações de natureza 

pecuniária. 

No artigo 31 da Carta Magna, uma das formas de controle é o externo, sendo 

exercido pela Câmara Municipal com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.  

O Tribunal de Contas quando emite parecer prévio, manifesta a sua opinião 

técnica sobre as contas do administrador no que diz respeito aos atos políticos de gestão e 

sobre a capacidade de gerir negócios públicos. Entretanto, o julgamento definitivo das contas 

do Prefeito somente se dá pela Câmara Municipal (CF/88, art. 31, 2º).  

No âmbito local, do artigo 36, VI e XXIII da Lei Orgânica e o artigo 212 do 

Regimento Interno, dispõem sobre o processo da análise e julgamento das contas do Prefeito 

Municipal. 

A Lei Orgânica Municipal estabelece, no artigo 36, que a matéria apresentada 

através deste projeto de decreto legislativo é de competência exclusiva da Câmara. 

O procedimento que deve ser observado para julgamento das contas é 

estabelecido no artigo 212 do Regimento Interno. 

Em cumprimento ao disposto no art. 4º, parágrafo único, da Instrução 

Normativa nº 05/2012, registra-se que não existem processos de Tomadas de Contas 

Especiais, Inspeções Extraordinárias ou especiais em andamento, de responsabilidade do 

gestor no exercício sob exame
1
. 

A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do RS emitiu Parecer nº 

20.838, Favorável à aprovação das Contas dos Senhores Lídio Scortegagna (Prefeito) e Almir 

Zanin (Vice-Prefeito), Administradores do Executivo Municipal de Flores da Cunha, no 

exercício de 2018, conforme decisão transitada em julgado em 22/03/2021, no Processo n° 

002629-0200/18-4, e assim presente foi encaminhado ao Legislativo Municipal para fins de 
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julgamento e aprovação, nos termos do §2º do artigo 31 da Constituição Federal. 

Considerando o fato de o Balanço-Geral da Administração Municipal e os 

demais documentos que integram o referido Processo de Contas de Governo conter tão 

somente falhas de natureza formal, não prejudiciais ao Erário, decorrente de deficiências 

materiais ou humanas da Entidade, devidamente comprovadas nos autos, as quais não 

comprometem as Contas em seu conjunto, embora ensejem recomendação no sentido de sua 

correção para os exercícios subsequentes. 

Desta forma, o Tribunal de Contas do Estado do RS, DECIDE por emitir 

Parecer Favorável à aprovação das Contas de Governo dos Administradores do Executivo 

Municipal de Flores da Cunha, correspondente ao exercício de 2018, gestão dos Senhores 

Lídio Scortegagna (Prefeito) e Almir Zanin (Vice-Prefeito), em conformidade com o artigo 3° 

da Resolução TCE n°. 1.009, de 19 de março de 2014, c/c o artigo 144-A do Regimento 

Interno do Tribunal; recomendando ao atual Administrador que adote medidas de caráter 

preventivo e corretivo visando evitar a reincidência das falhas apontadas, matéria a ser 

examinada em futura auditoria. 

Assim, de acordo com as informações relativas à análise do Processo de Contas 

de Governo, Processo: 02629-0200/18-4, referente ao exercício de 2018, a Comissão de 

Finanças e Orçamento apresenta o Projeto de Decreto Legislativo opinando pela 

APROVAÇÃO DAS CONTAS. 

 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 4 de agosto de 2022. 

 

 

Vereador Ademir Antônio Barp 

Presidente-Relator 

 

 

Vereador Clodomir José Rigo 

 
Vereador Horácio Natalino Rech  

 

 

 


