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Poderes Constituídos
• Constituição Federal, promulgada em 1988:

“Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre 
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”

• Constituição do Estado do Paraná, promulgada 
em 1989:
“Art. 7º. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos 

entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”

• Lei Orgânica do Município de Londrina, 
promulgada em 1990:
“Art. 12. São Poderes do Município, independentes e harmônicos 

entre si, o Legislativo e o Executivo.”
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Atribuições

1. Função Legislativa (Art. 17 da Lei Orgânica do Município):

Dispor sobre todas as matérias de competência do Município, 
com a sanção do Prefeito...

2. Função Fiscalizadora (Artigos 31 da Constituição Federal e 34 
da Lei Orgânica):

Fiscalizar as ações do Poder Executivo, mediante controle 
externo, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado.
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       Instrumentos de Planejamento da 
Administração Pública (elaborados pelo Poder 

Executivo e submetidos ao Poder Legislativo para 
aprovação)

• Plano Diretor;

• Plano Plurianual;

• Lei de Diretrizes Orçamentárias; e

• Lei Orçamentária Anual.

Nota: Cada um dos temas é representado por um projeto de lei, cuja aprovação 
no Plenário da Câmara pelos vereadores, em dois turnos de votação, é 
precedida pela avaliação técnica e jurídica realizada por servidores 
especializados, pelas audiências públicas obrigatórias, pela análise dos 
vereadores nas comissões permanentes e pelas informações complementares 
do Poder Executivo.

  



  

PLANO DIRETOR

Previsto no Artigo 182 da Constituição Federal
Regulamentado pela Lei Federal nº 10.257/2001 

• Instrumento básico da política de desenvolvimento e de 
expansão urbana;

• Tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes;

 
• Obrigatório para cidades com mais de vinte mil 

habitantes;

• Deve ser revisto a cada dez anos.



  

PLANO DIRETOR DE LONDRINA

Lei Municipal nº 10.637/2008

• Instrumento orientador e normativo da atuação do Poder Público e 
da iniciativa privada, prevendo políticas, diretrizes e instrumentos 
para assegurar o adequado ordenamento territorial, a contínua 
melhoria das políticas sociais e o desenvolvimento sustentável do 
Município, tendo em vista as aspirações da população;

• Abrange a totalidade do território do Município e é parte integrante 
do processo de planejamento municipal, devendo o Plano 
Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual 
incorporarem as diretrizes e as prioridades nele contidas;

• Tem como princípio fundamental a busca do desenvolvimento 
sustentável do Município, considerando os contextos físico-
biológico, socioeconômico e cultural;



  

PLANO PLURIANUAL (PPA)

• Estabelece, de forma regionalizada e para o período de quatro anos, 
as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada (Art. 165 da Constituição Federal);

• Projeto de lei do PPA deve ser enviado pelo Executivo ao Legislativo 
até 31 de agosto do primeiro exercício financeiro de cada mandato de 
Prefeito e devolvido para sanção até 31 de dezembro do mesmo ano 
(Art. 2º dos ADT da Lei Orgânica do Município);

• As disposições contidas no PPA, submetidas à audiências públicas, 
vão subsidiar a definição das metas e das prioridades da 
Administração, as despesas de capital de cada exercício financeiro e 
as orientações para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
da Lei Orçamentária Anual.



  

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
(LDO)

• Compreenderá as metas e prioridades da administração pública, 
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 
subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, 
disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a 
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento 
(Art. 165 da Constituição Federal);

• Projeto de lei da LDO deve ser enviado pelo Executivo ao 
Legislativo até 15 de abril de cada ano e devolvido para sanção até 
15 de julho do mesmo ano (Art. 2º dos ADT da Lei Orgânica do 
Município);

• Seu conteúdo deverá ser compatível com o Plano Plurianual (PPA) 
e com a Lei Orçamentária Anual (LOA);

• Antes da aprovação pela Câmara, deve ser realizada audiência 
pública para discussão com a sociedade.



  

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)

• Com caráter autorizativo, é o documento que apresenta a estimativa dos 
recursos financeiros a serem arrecadados e a alocação desses recursos 
para atendimento aos objetivos e metas traçados no PPA e na LDO. (Art. 
165 da Constituição Federal);

• As regras para elaboração e acompanhamento da LOA estão definidas na 
Lei Federal nº 4.320/1964 e na Lei Complementar Federal nº 101/2000;

• Deverá estabelecer as políticas e ações que reflitam as necessidades e os 
anseios da população;

• Projeto de lei da LOA é enviado pelo Executivo ao Legislativo até 31 de 
agosto de cada ano e devolvido para sanção até o encerramento do mesmo 
ano (Art. 2º dos ADT da Lei Orgânica do Município);

• Antes da aprovação pela Câmara, deve ser realizada audiência pública 
para discussão com a sociedade.
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LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
 (Lei Complementar Federal nº 101/2000)

• Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal;

• A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios 
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a 
obediência a limites e condições no que tange a renúncia de 
receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e 
outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, 
inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e 
inscrição em restos a pagar;

• Estabelece audiências públicas nos meses de fevereiro, maio e 
setembro de cada ano, geralmente realizadas nas Casas 
Legislativas, onde o Poder Executivo apresenta a avaliação do 
cumprimento de metas.



  

LEI DE CRIMES FISCAIS
 (Lei Federal nº 10.028/2000)

• Estabelece os crimes contra as finanças 
públicas e o descumprimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.



  

DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA
 (Art. 31 da Constituição Federal de 1988)

• 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.



  

DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA
 (Art. 34 da Lei Orgânica do Município)

• A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
do Município e das entidades da Administração Direta, Indireta e 
Fundacional, quanto à legalidade, à legitimidade, à economicidade, à 
aplicação das subvenções e às renúncias de receitas será exercida pela 
Câmara Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle 
interno de cada Poder;

• Ao encerrar cada exercício financeiro, o Prefeito encaminhará as contas 
relativas aos órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do 
Município, até 31 de março do ano subsequente:

 
1) Ao Tribunal de Contas do Estado para análise e emissão de parecer 
prévio; e 

2) À Câmara Municipal para o exercício da competência fiscalizadora.

• O parecer prévio do Tribunal de Contas só deixará de prevalecer por 
decisão de dois terços dos vereadores.



  

DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA
 (Art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal)

O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o 
sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o 
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, com ênfase no que se refere a:

1) Atendimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;
 

2) Limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em 
Restos a Pagar;

3) Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo 
limite;

4) Providências tomadas para recondução dos montantes das dívidas consolidada e 
mobiliária aos respectivos limites;

5) Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos;

6) Cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais.



  

• A Câmara Municipal, por iniciativa de qualquer vereador, comissão 
ou de sua Mesa Executiva, poderá encaminhar pedido de 
informações por escrito, ao Prefeito do Município, aos diretores de 
autarquias, às empresas de economia mista e às fundações, desde 
que aprovados pelo Plenário, sobre fato relacionado com matéria 
legislativa em trâmite ou o exercício da competência fiscalizadora 
da Câmara;

• Prazo de quinze dias para atendimento, prorrogável por igual 
período;

• O não atendimento no prazo estipulado ou a prestação de 
informações falsas, resultam em infração político-administrativa.

        MEIOS UTILIZADOS PELA CÂMARA PARA O EXERCÍCIO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES (Regimento Interno da Câmara)

Pedidos de Informações (Art. 160)



  

        MEIOS UTILIZADOS PELA CÂMARA PARA O EXERCÍCIO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES (Regimento Interno da Câmara)

Indicações (Art. 162)

Proposição por meio da qual o vereador poderá:

Sugerir ao Poder Executivo o envio de proposições sobre matéria de 
exclusiva iniciativa deste, mediante documento escrito e aprovação 
plenária;

Sugerir ao Prefeito e órgãos da administração indireta e fundacional, 
medidas de interesse público, realização de ato administrativo ou de 
gestão, independentemente de deliberação plenária;

Sugerir aos órgãos públicos em nível estadual ou federal, da 
administração direta, indireta, autárquica e fundacional, a realização de 
ato administrativo ou de gestão, mediante documento escrito e aprovação 
plenária.



  

            OUTROS MEIOS UTILIZADOS PELA CÂMARA PARA O 
EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES

Estrutura administrativa;

Controladoria (unidade administrativa que 
centraliza as ações de controles internos);

Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
(auxilia a Câmara no exercício das 
funções fiscalizatórias).



  

PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO

Controle Social

É a participação do cidadão 
nas ações desenvolvidas 

pela gestão pública



  

CONTROLE SOCIAL

Formas de Participação

Audiências Públicas
Conselhos de Políticas Públicas
Sessões da Câmara



  

PRESIDENTE
Mario Neto Takahashi

CONTROLADOR
Hélcio dos Santos
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EQUIPE TÉCNICA CONTROLADORIA:

Wagner Vicente Alves
Silvio Palma Meira
Vastiler Horácio
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