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Referente:  PJCE  n° 01/2022

Interessado: Tribunal de Contas do  Estado de S5o  Paulo

Assunto  processo:  "Julgamento  das  Contas  do  exerciclo  de  2019  da  Prefeitura  Municipal  de  Jacarei,

mediante aprecia€ao do parecer pr6vio favoravel do TCESP".

PARECER N®  128/2022/SAI/WTBM

Ementa:     Processo     de     Julgamento     de     Contas.

Exercicio 2019.  Parecer  Favor6vel.  Considerac6es.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se    de     Processo    de    Julgamento    de    Contas    do

Executivo,  relativo ao exercfcio de 2019.

2.        0   Tribunal   de   Contas   do   Estado   de   S5o   Paulo,   ap6s   as

devidas analises, deu  parecer favoravel a aprovacao das contas anuais.

3.        E o breve relat6rio.  Passamos a analise e manifestacao.

11.       DA FUNDAMENTAC^0

1.        Conforme        estipulam        os        preceitos        constitucionais

republicanos,  compete  privativamente  a  Camara  Municip

das  contas  apresentadas  Executivo, delibera

Prapa dos Tres Poderes, 74 -Centro - Jacarei /
Slte --J
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a  aprecia€ao  e julgamento

e  no  parecer  emitido  pela

: (012) 3955-2200
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Corte  de  Contas  em  ate  60  (sessenta)  dias  contados  da  cita€ao  do  Prefeito  Municipal

responsavel pelo respectivo exercicio  (art. 28, VII).

2.       0   Prefeito   devera   ser  citado   para  apresentar  sua   defesa

escrita  e  provas  documentais  em  15  dias.  Outrossim,  devera  ser comunicado  do  dia  e

hora    da    sessao    legislativa    de   julgamento,    com    pelo    menos    7    (sete)    dias    de

antecedencia,  e tefa  a  sua  disposi€ao  30  (trinta)  minutos  para  apresenta€ao  de  defesa

oral  (art.  28,  VII,  ''a'').

3.        Dentro  daquele  prazo  de  60  (sessenta)  dias,  as  comiss6es

Permanentes   do    Legislativo   deverao   apresentar   seus    pareceres   concluindo    pela

aprova¢ao   ou   rejei€ao   das   contas.   Caso   nao   haja   delibera€ao   pelo   Plen5rio   nesse

prazo, as contas serao automaticamente inclufdas na Ordem do  Dia da sessao imediata

ao vencimento,  e todas as demais proposic6es devem ser sobrestadas ate a  conclusao

deste processo (art. 28, VII,  "c" e '`f").

4.        0   parecer   do   Tribunal   de   Contas   somente   deixara   de

prevalecer por decisao de dois ter€os dos  membros da Camara e,  caso seja modificado

o entendimento daquela  Corte,  deverao as contas ser encaminhadas para  o  Minist6rio

Pdblico  para  os fins  de  direito  (art.  28, VII,  "d"  e `'e").

Ill.      DACONCLUSAO

1.        Ressaltando  que  nao  cumpre  a   este  6rgao  de  assessoria

juridica  avaliar  o  m6rito  do  parecer  do  TECESP,  e  considerando  apenas  a  formalidade

dos   procedimentos  ja   realizados,   entendemos   que   o   processo   esta   apto   a   ter
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3.          Ao setor de proposituras, para prosseguimento.
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