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DECRETO LEGISLATIVO N° 01/2020, DE 20 DE MARÇO DE 2020. 

Decreta a Nulidade dos processos de julgamento das contas do Poder Executivo 
Municipal, relativos aos exercícios financeiros 2007 e 2009; e em consequência 
ficam anulados os Decretos Legislativos 04/2013 e 04/2019 de 30/10/2013 e 
01/11/2019 respectivamente, bem como determina abertura de novos processos de 
julgamento das mencionadas contas.

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
na forma do que dispõe à Resolução Nº 021/2014, de 16 de junho de 2014 (Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Buriti Bravo - MA), e,

CONSIDERANDO os termos do Requerimento apresentado em 19 de março de 2020 
pelo Vereador JOSÉ ALBERTO PEREIRA FERREIRA, requerendo a decretação 
de nulidade dos atos consistentes nos Decretos Legislativos de números 04/2013 e 
04/2019, de 30/10/2013 e 01/11/2019, respectivamente, que reprovou as contas anuais 
prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, relativas aos exercícios 2007 e 
2009, bem como a abertura de novos processos de julgamento das mencionadas contas, 
com fundamento no cerceamento da defesa;
CONSIDERANDO o disposto pela Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal - STF e 
a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, que elucidam o dever/poder de 
qualquer Câmara de Vereadores de rever seus atos administrativos quando inválidos por 
malferirem normas que ocasionam sua nulidade, pela falta de observância de 
formalidades essenciais;
CONSIDERANDO que este exercício chama-se autotutela, que pode resultar na 
extinção do ato administrativo via anulação;
CONSIDERANDO que analisando os autos dos processos administrativos de 
julgamento das contas dos exercícios de 2007 e 2009, verificou-se que de fato não foi 
assegurado ao Sr. RAIMUNDO NONATO PEREIRA FERREIRA, o total e 
irrestrito acesso à ampla defesa e ao contraditório, para atuar nos processos 
administrativos de julgamento das contas do Poder Executivo Municipal sob sua 
responsabilidade;
CONSIDERANDO que a inobservância dessas garantias, em qualquer procedimento 
estatal, o macula de invalidade;
 CONSIDERANDO que o Plenário da Câmara Municipal de Buriti Bravo - MA 
deliberou na Sessão Ordinária do dia 20 de março de 2020 pela aprovação do 
Requerimento do Vereador JOSÉ ALBERTO PEREIRA FERREIRA, com 
votação de 8 à 3, alcançando o quórum de dois terços, a favor da decretação de nulidade 
dos atos consistentes nos Decretos Legislativos de números 04/2013 e 04/2019, de 
30/10/2013 e 01/11/2019, respectivamente, que dispõem sobre a reprovação das contas
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anuais do Executivo Municipal, referentes aos exercícios financeiros de 2007 e 2009, de 
responsabilidade do Ex-Prefeito RAIMUNDO NONATO PEREIRA 
FERREIRA, bem como a consequente abertura de novos processos de julgamento 
para estas contas;
CONSIDERANDO que o Regimento Interno da Câmara Municipal de Buriti Bravo - 
MA, art. 33, § 1º, inciso II, alínea “g” determina que compete ao Presidente “promulgar 
Decreto Legislativo...”
CONSIDERANDO, finalmente, que o Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Buriti Bravo - MA, art. 33, § 2º inciso VI determina que compete ao Presidente 
“executar as deliberações do Plenário...”

DECRETA:

Art. 1º - Ficam anulados os processos de julgamento das contas do Poder Executivo 
Municipal, relativos aos exercícios financeiros de 2007 e de 2009, de responsabilidade 
do Ex-Prefeito RAIMUNDO NONATO PEREIRA FERREIRA, e em 
consequência ficam anulados todos os efeitos dos Decretos Legislativos de números 
04/2013 e 04/2019, de 30/10/2013 e 01/11/2019 respectivamente, pela falta de 
observância de formalidades essenciais.

Art. 2º - Fica determinado que em razão da anulação dos processos de julgamentos das 
contas, conforme disposto no artigo anterior, que a Câmara Municipal de Vereadores, 
deverá promover novo julgamento das contas do Poder Executivo Municipal, relativas 
aos exercícios financeiros de 2007 e 2009, garantindo ao Sr. RAIMUNDO NONATO 
PEREIRA FERREIRA, o acesso à ampla defesa e ao contraditório, conforme 
estabelecido no art. 5º, LV, da CF/88.

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Plenário Vereador João Vicente Aires, Câmara Municipal de Buriti Bravo, em 20 
de março de 2020.

WERMESON DE SOUSA DE MORAIS
Presidente da Câmara Municipal
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