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PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA 

DO MUNICÍPIO DE FLORESTAL – N.º 01/2020 

 

“Altera a redação do inciso XII do art. 24 e do § 2.º do art. 48 da 

Lei Orgânica de Florestal – Minas Gerais, para regulamentar o 

prazo de julgamentos das contas do Chefe do Poder Executivo”. 

 

A Câmara Municipal de Florestal-MG, por seus Vereadores promulga: 

 

Art. 1.º- O inciso XII do art. 24 da Lei Orgânica de Florestal – Minas Gerais, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 24 – ... 

XII - tomar e julgar as contas do Prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de 

Contas do Estado no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias de seu recebimento, 

observados os seguintes preceitos: 

a) o parecer do Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 

(dois terços) dos membros do Poder Legislativo; 

b) decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias, sem deliberação pelo Poder Legislativo, 

as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas de acordo com a conclusão do 

parecer do Tribunal de Contas; 

c) rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas ao Ministério Público para 

os fins de direito.” 

 

Art. 2.°- O § 2.º do art. 48 da Lei Orgânica de Florestal – Minas Gerais, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 48 – ... 

§ 2.º- As contas do Executivo, prestadas anualmente, serão julgadas pelo Poder 

Legislativo dentro de 120 (cento e vinte) dias após o recebimento do parecer prévio do 

Tribunal de Contas ou órgão estadual a que for atribuída essa competência, considerando-

se julgadas nos termos das conclusões do parecer, se não houver deliberação dentro do 

prazo.” 
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Art. 3.°- Esta Emenda a Lei Orgânica entrará em vigor na data da sua promulgação. 

 

Câmara Municipal de Florestal - MG, 03 de março de 2020. 

 

 

Vereador Wagner dos Santos Júnior 

 

Vereador Ilson Antunes Naime 

 

Vereador Sérgio Ribeiro de Oliveira 

 

Vereador Wanderlei Xavier Rodrigues 

 

Vereador Geraldo Magela Martins 

 

Vereadora Maria Aparecida Vasconcelos 

 

Vereador Odílio Coura Filho 

 

Vereador Gilmar Geraldo de Freitas 

 

Vereador Wander Saliba Ribeiro
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JUSTIFICATIVA 

 

Excelentíssimos Vereadores. 

 

Encaminhamos a esta Egrégia Casa Legislativa, com fulcro no art. 93, I, do Regimento Interno 

da Câmara e art. 36, I da Lei Orgânica Municipal, a Proposta de Emenda a Lei Orgânica do 

Município, por meio da qual pretende-se a alteração da redação dada ao inciso XII do art. 24 e 

ao § 2.º do art. 48 da Lei Orgânica de Florestal – Minas Gerais.  

 

A alteração sugerida visa adequar a Lei Orgânica Municipal à regra vigente formulada pela 

Constituição da Federal e pela Constituição Estadual em virtude do princípio da simetria 

constitucional, atualizando seu texto e adotando prazos apontados pelo Tribunal de Contas 

de Minas Gerais no que diz respeito ao processo de julgamento de contas do Município. 

 

Ambos os dispositivos cuja alteração redacional se propõe, com a redação vigente, reduzem 

pela metade o prazo para que o Poder Legislativo teria para instruir, discutir e julgar os 

processos de prestação de contas do Município após a emissão de parecer prévio pelo Tribunal 

de Contas do Estado, o que não está de acordo com as normas federais e estaduais, reduzindo 

o prazo para que o Poder Legislativo delibere sobre os processos, cujos princípios atinentes ao 

contraditório e a ampla defesa devem ser atendidos, o que faz que, com os prazos vigentes, 

tornem o processo demasiadamente acelerado e que pode culminar em erros ou ilegalidades. 

 

As normas alteradas dizem respeito ao prazo para julgamento de contas, adequando a forma de 

sua fixação à regra constitucional vigente. 

 

Diante do exposto, solicitamos a apreciação e o apoio dos Nobres Vereadores a presente 

Emenda a Lei Orgânica Municipal.  

 

Câmara Municipal de Florestal - MG, 03 de março de 2020. 

 

Vereador Wagner dos Santos Júnior 

 


