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Câmaras Municipais no Período Colonial 

Instaladas nas sedes das vilas, eram compostas por 3 ou 4
vereadores. Conhecidos popularmente como “homens bons*”, estes
vereadores eram pessoas ricas e influentes (geralmente grandes
proprietários de terras) da vila, ou seja, integrantes da elite colonial.

Somente os integrantes desta elite colonial podiam ser eleitos para

Um pouco de história...
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Somente os integrantes desta elite colonial podiam ser eleitos para
exercer o cargo de vereador. Escravos, judeus, estrangeiros,
mulheres e degredados não podiam se tornar vereadores.

As Câmaras Municipais eram dirigidas pelo juiz ordinário, escolhido 
pelos integrantes da elite da cidade.

*Foi somente no século XVII que a denominação "homens bons" foi
substituída por vereador.
Fonte: https://www.historiadobrasil.net/brasil_colonial/camaras_municipais.htm



Câmaras Municipais no Período Colonial

Funções das Câmaras Municipais
Resolver problemas locais de ordem econômica, política e

administrativa nas vilas e municípios;
• Gerenciar os gastos e rendas da administração pública;
• Promover ações judiciais;

Um pouco de história...
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• Promover ações judiciais;
• Construir obras públicas necessárias ao desenvolvimento

municipal como, por exemplo, pontes, ruas, estradas,
prédios públicos, etc;

• Criar regras para o funcionamento do comércio local;
• Zelar pela conservação dos bens públicos e pela limpeza

urbana.

Fonte: https://www.historiadobrasil.net/brasil_colonial/camaras_municipais.htm



“Não há nos meios acadêmicos e políticos um consenso
sobre as funções de uma Câmara municipal. Na análise da
questão, percebe-se apenas que os diversos autores
acrescentam cada vez mais funções ao Legislativo. O que
não é de se estranhar, pois uma casa legislativa é uma
instituição muito dinâmica”.

Funções do Legislativo
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(Interlegis, 2012)



Comissões Permanentes e Especiais

Comissões são órgãos técnicos da Câmara Municipal
constituídos de pelo menos três membros, em
caráter permanente ou transitório.

Organização do Legislativo
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caráter permanente ou transitório.
Destinam-se a elaborar estudos e emitir pareceres
especializados, bem como realizar investigações ou
representar a Câmara.

(Gonçalves, 2014)



Comissões Permanentes e Especiais

Nada impede que o Regimento Interno crie inúmeras
comissões técnicas, mas algumas são essenciais e
indispensáveis. Entre tais, destacam-se as seguintes, cujas
denominações podem variar de Município para Município:
• Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação

Organização do Legislativo
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• Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação
• Comissão de Serviços Públicos
• Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização

Financeira, à qual compete, notadamente, opinar sobre
proposições referentes à matéria tributária, abertura de
créditos, dívida pública e outras que, de forma direta ou
indireta, alterem a despesa ou a receita municipal;

(Gonçalves, 2014)



Origens  da COF

“A interação com o Parlamento é necessariamente muito intensa,
existindo em geral uma comissão especial de membros do legislativo
que tem por finalidade essencial examinar o gasto governamental
em todas as áreas.
Esta comissão parlamentar, por seu caráter especializado e poderes
de investigação, tem tradicionalmente um papel central como
instrumento concreto da ação de controle, sendo conhecida
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instrumento concreto da ação de controle, sendo conhecida
conceitualmente como Public Accounts Comimitee (“PAC”).
Grande número de países ainda reforça a estrutura de incentivos à
ação parlamentar estabelecendo que a maioria desta comissão e/ou
sua presidência será composta por membros da oposição ao
governo.”

(Bittencourt, 2009)



A Comissão de Orçamento e Finanças (COF)
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Constituição Federal

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes
orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão
apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do
regimento comum.
§ 1º Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e
Deputados:
I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;
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sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;
II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais,
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o
acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da
atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas,
criadas de acordo com o art. 58.



Constituição Federal

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes
orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão
apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do
regimento comum.
§ 2º As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre
elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário
das duas Casas do Congresso Nacional.
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das duas Casas do Congresso Nacional.



Lei de Responsabilidade Fiscal

Acompanhamento quadrimestral
Art. 9º § 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o
Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas
fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão
referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas
Legislativas estaduais e municipais.
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Parecer sobre as contas
Art. 56 § 2o O parecer sobre as contas dos Tribunais de Contas será
proferido no prazo previsto no art. 57 pela comissão mista permanente
referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente das Casas
Legislativas estaduais e municipais.



Manual de Gestão Financeira das Câmaras de Vereadores 
(TCE-SP)

Não é demais lembrar que a Comissão de Orçamento e Finanças da
Câmara não se limita a emitir parecer sobre o projeto orçamentário;
deve também acompanhar e fiscalizar a execução dos planos
orçamentários do Município (art. 166, § 1º, II da CF).
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orçamentários do Município (art. 166, § 1º, II da CF).



Conteúdo de uma LDO

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Estabelecer metas e prioridades
da administração pública
Orientar a elaboração e execução da LOA
Dispor sobre as alterações na legislação 
tributária
Estabelecer a política de aplicação das 
agências financeiras oficiais de fomento

LRF

Dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas

Definir critérios e formas de limitação de empenho
Estabelecer normas relativas ao controle de custos e 
à avaliação dos resultados dos programas 
financiados com recursos dos orçamentos
Estabelecer condições e exigências para 
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agências financeiras oficiais de fomento
Autorizar a concessão de qualquer 
vantagem ou aumento de remuneração, a 
criação de cargos, empregos e funções ou 
alteração de estrutura de carreiras, bem 
como a admissão ou contratação de 
pessoal

Estabelecer condições e exigências para 
transferências de recursos a entidades públicas e 
privadas

Estabelecer a programação financeira e cronograma 
de execução mensal de desembolso;

Definir montante e forma de utilização da reserva de 
contingência
Estabelecer metas fiscais

Dispor sobre riscos fiscais



Pontos relevantes de atenção pela COF

Planejamento 
público 

(PPA/LDO/LOA)

Emendas aos 
projetos

Limites fiscais 
(endividamento, 

nominal, primário)
Riscos Fiscais

Alterações  Renúncia de Criação de Créditos adicionais 
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Alterações  
Tributárias

Renúncia de 
receitas (LRF, 

art.14)

Criação de 
despesas (LRF, art. 

15 a 17)

Créditos adicionais 
(LOA)

Parecer prévio do 
Tribunal de Contas

Situação financeira 
do município



Regimento Interno – Câmara Municipal de Ribeirão Preto 

Art. 73 - Compete à Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização,
Controle e Tributária, opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias de
caráter financeiro, econômico, orçamentário e de controle externo, e
especialmente quando for o caso de:
I - plano plurianual;
II - diretrizes orçamentárias;
III - proposta orçamentária anual;
IV - proposições referentes a matérias tributárias, abertura de créditos,
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IV - proposições referentes a matérias tributárias, abertura de créditos,
empréstimos públicos e as que, direta ou indiretamente, alterem a
despesa ou a receita do Município, acarretem responsabilidade ao erário
municipal ou interessem ao crédito e ao patrimônio público municipal;
V - proposições que fixem ou aumentem a remuneração dos servidores e
fixem ou atualizem a remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores e a verba de representação do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
membros da Mesa da Câmara.
VI - apreciação das contas do exercício financeiro, apresentadas pelo
Prefeito e pela Mesa da Câmara.



Pontos relevantes de atenção pela COF

“O parecer é a principal entrega material da COF, e de
toda comissão permanente. Ele é o material objetivo
sobre a matéria em questão, que será base para o voto
do vereador.
As comissões são órgãos de esclarecimento técnico ao
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As comissões são órgãos de esclarecimento técnico ao
Parlamento em suas decisões.” (Domingos e Aquino,
2016)

“estas comissões deveriam se ater ao mérito técnico, e
não político” (Wehner, 2003)



Legislativo Municipal – Perfil – eleitos em 2016
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Organização da COF

18Fonte: Domingos e Aquino (2016) 



Organização da COF: instrumentos

• Requerimentos (solicitando informações e documentos ao 
Executivo municipal ou convocando dirigentes para prestação 
de esclarecimentos sobre assuntos de suas áreas de atuação) 

• Pedidos para a realização de audiências públicas (via ofícios 
especiais)

19Fonte: (Sarttorelli e Pires, 2012)

especiais)

Caráter político:
“Dos cinco vereadores, três declararam que um dos motivos da
ausência de consenso é a própria questão político-partidária: se
dos três membros da comissão, dois são situacionistas,
dificilmente o requerimento tem condições de ser aprovado.”



Organização da COF: instrumentos

20Fonte: (Azevedo e Aquino, 2012)

Amostra: 65 municípios de até 50 mil habitantes



Estrutura de apoio
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Estrutura de apoio

22



Estrutura de apoio
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Legislativo Municipal – Gastos (2016)
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porte N média desv padrão min max
<=20.000 2979 4.0% 1.8% 0.0% 56.5%
<=100.000 1137 3.4% 2.5% 0.0% 48.6%
<=1.000.000 242 2.9% 3.2% 0.5% 50.4%
>1.000.000 14 2.4% 0.5% 1.4% 3.3%
Total 4372 3.8% 2.1% 0.0% 56.5%



Legislativo Municipal – Transparência
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(Raupp e Pinho, 2013)

Amostra: Câmaras municipais do estado de Santa Catarina 



Legislativo Municipal – Transparência
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http://www.apui.am.leg.br/processo-legislativo/pareceres-comissoes%20permanentes/parecer-1



Legislativo Municipal – Transparência
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https://www.castanheira.mt.leg.br/category/pareceres-cfo



COF – Análise do orçamento

“um ponto fundamental da tramitação do orçamento é a
reestimativa das receitas feita pelo Comissão de
Orçamento do Congresso.
Assim que inicia a tramitação do projeto de lei da LOA,
um Relator da Receita é nomeado para checar a
estimativa de receitas feita pelo Poder Executivo.
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estimativa de receitas feita pelo Poder Executivo.
O Congresso sempre considera que o Executivo
subestimou a receita e a reestima para cima; abrindo
espaço para que os parlamentares introduzam no
orçamento mais despesas, via emendas”

(Mendes, 2008)



COF – Análise do orçamento
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COF – Problemas levantados pelos estudos

• Falta de recursos materiais, como salas, estrutura de secretaria e
recursos computacionais.

• Inexistência de histórico organizacional, manuais de operação,
ritos da comissão.

• Em geral, os vereadores não são assessorados por especialistas
contábeis e não há uma troca de informação entre esses
especialistas com os não especialistas.

• Assessores em geral tem formação geral e atuam em questões
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• Assessores em geral tem formação geral e atuam em questões
operacionais e de secretariado.

• Vereadores tem que atuar de forma concomitante em várias
comissões (sobrecarga).

• As questões orçamentárias são tratadas apenas na dimensão da
legalidade, sem análise de eficiência ou impactos futuros.

• Baixa preocupação com endividamento do município.
• Baixo interesse da informação gerada pela COF pelo legislativo.



COF – Problemas levantados pelos estudos

“Não há a alimentação de um banco de dados da proposta
das peças que constituem o sistema orçamentário, a partir
de arquivos em meio magnético, fornecidos por algum setor
da prefeitura, como ocorre na CFFC com o envio desses
dados pelo Departamento de Orçamento da União,
proporcionando maior facilidade para a manipulação dos
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proporcionando maior facilidade para a manipulação dos
dados e, por consequência, apreciação aprofundada das
peças, ao contrário do que ocorre no nível federal”

(Sarttorelli e Pires, 2012)



COF – Problemas levantados pelos estudos

“As duas restrições (ausência de assessoria técnica
adequada e de dados confiáveis) revelam um real
impedimento no controle legislativo do orçamento em nível
municipal, a incapacidade dos parlamentos para se
envolverem em um processo orçamentário ativo.”
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(Sarttorelli e Pires, 2012)



COF – Motivos para o baixo desempenho

• Dificuldade de acesso a informações relativas às ações
realizadas pelo Executivo;

• Inexistência de uma ação em campo, in loco, a fim de
verificar/acompanhar como o recurso público está sendo
aplicado

• Inexperiência legislativa, dificultando o conhecimento de
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• Inexperiência legislativa, dificultando o conhecimento de
mais mecanismos de fiscalização

• Tempo escasso: “como também desenvolvem várias
funções, acabam deixando de lado a função
fiscalizadora”

(Sarttorelli e Pires, 2012)



COF – Motivos para o baixo desempenho

Novamente, a questão política:

“(...) os vereadores afirmam que se dedicarem muito
tempo à função fiscalizadora dentro da Comissão, não
conseguem se reeleger, porque a população não leva
em conta este trabalho para escolher seus
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em conta este trabalho para escolher seus
representantes, mas sim o atendimento às suas
demandas. “

(Sarttorelli e Pires, 2012)



Pontos de atenção à COF: planejamento público

Informações inconsistentes no PPA 2014-2017
Comparação: anos de 2011 e 2015
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Fonte: (Azevedo, 2016)



Pontos de atenção à COF: planejamento público

Informações duplicadas entre os PPAs de 2009-2013 e 2014-2017
Comparação: anos de 2011 e 2015
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Fonte: (Azevedo, 2016)



Pontos de atenção à COF: planejamento público

Indicadores de programas inconsistentes no ano de 2015
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Fonte: (Azevedo, 2016)



Pontos de atenção à COF: planejamento público

(Orçamento por inputs) (Orçamento por resultados)

38Fonte: (Azevedo, 2016)



Pra encerrar... Alguns dados do IEGM TCE-SP
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Pra encerrar... Alguns dados do IEGM TCE-SP
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