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Art. 31, CF/88 – Controle Externo nos Municípios 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 
Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos 
sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, 
na forma da lei. 

 

§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido 
com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 
Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos 
Municípios, onde houver. 
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Art. 31, § 2º - O parecer prévio, emitido pelo órgão 
competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente 
prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços 
dos membros da Câmara Municipal. 

 

STF: 
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Art. 31, § 3º - As contas dos Municípios ficarão, durante 
sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer 
contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá 
questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 

 

 

 

 

Art. 31, § 4º - É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou 
órgãos de Contas Municipais. 

 

 



Controle da Execução Orçamentária 

25) (FGV - Analista Legislativo - Área Financeira - 
CM/Salvador - 2018) Conforme previsto na Constituição da 
República de 1988, o controle externo da Câmara Municipal 
é exercido:  

  

(A) com o auxílio dos respectivos Tribunais de Contas ou 
Conselhos de Contas, onde houver;  

(B) pelo Congresso Nacional onde não houver Tribunal de 
Contas;  

(C) com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 
Poder Judiciário;  
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(D) com o auxílio do Poder Executivo e dos Tribunais de 
Contas Estaduais, onde houver;  

(E) com o auxílio do Congresso Nacional ou dos Conselhos 
ou Tribunais de Contas dos Estados. 

 

GABARITO: 
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26) (FGV - Analista Legislativo - Área Licitação, Contratos e 
Convênios - CM/Salvador - 2018) A fiscalização do Município 
será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante 
controle externo, e pelos sistemas de controle interno do 
Poder Executivo Municipal. Nesse sentido, a Constituição da 
República de 1988 dispõe que o parecer prévio, emitido pelo 
órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve 
anualmente prestar:  

(A) vinculará o julgamento pela Câmara Municipal, exceto 
se os vereadores apontarem vício de legalidade;  

(B) deverá ser aprovado pela maioria simples dos membros 
da Câmara Municipal;  
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(C) poderá deixar de prevalecer por decisão da maioria 
absoluta dos membros da Câmara Municipal;  

(D) apenas será afastado pela Câmara Municipal por decisão 
do Tribunal de Contas;  

(E) só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos 
membros da Câmara Municipal.  

 

 

 

 

GABARITO: 
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27) (FGV - Analista Judiciário - Área Judiciária - TRT/SC - 
2017) José, Prefeito Municipal, constantemente atuava 
como ordenador de despesas, o que decorria das reduzidas 
dimensões da estrutura administrativa. Ao final do primeiro 
exercício financeiro em que esteve à frente da Prefeitura 
Municipal, foi informado de que deveria elaborar duas 
prestações de contas, uma relativa às contas de governo, 
outra às contas de gestão. Ato contínuo, essas contas 
seriam encaminhadas ao Tribunal de Contas. À luz da 
sistemática constitucional, é correto afirmar que o Tribunal 
de Contas deve:  
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(A) emitir parecer prévio em relação às contas de gestão e 
julgar as contas de governo;  

(B) julgar as contas de governo e as contas de gestão, 
aplicando, se for o caso, as sanções cabíveis;  

(C) emitir parecer prévio em relação às contas de governo e 
julgar as contas de gestão;  

(D) apreciar a regularidade formal das contas de governo e 
das contas de gestão, eximindo-se de qualquer juízo de 
valor;  

(E) emitir parecer prévio a respeito das contas de governo e 
das contas de gestão. 

GABARITO:  
 

 

 

 

 

 


