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O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO.
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia Legislativa do Estado decretou e eu sanciono
a seguinte Lei:
TÍTULO I
NATUREZA, COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO
CAPÍTULO I
Natureza e Competência
Art. 1.° Ao Tribunal de Contas do Estado, órgão de controle externo, compete, nos termos
da Constituição Estadual e na forma estabelecida nesta lei:
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e pelos Prefeitos
Municipais;
II – julgar as contas de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou
os Municípios respondam ou que, em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária, bem
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como daqueles que derem causa a perda, a extravio ou a outra irregularidade de que resulte dano ao
erário;
III – julgar as contas prestadas anualmente pelo Presidente das Câmaras Municipais;
IV – realizar, por iniciativa própria ou por solicitação da Assembléia Legislativa, da Câmara
Municipal ou das respectivas comissões, auditorias, inspeções ou acompanhamentos de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário e demais órgãos e entidades sujeitos à sua jurisdição, nos termos do
regimento interno;
V – prestar as informações solicitadas pela Assembléia Legislativa ou Câmaras
Municipais, por qualquer de suas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas, observado o princípio
federativo, nos termos do regimento interno;
VI – emitir pronunciamento conclusivo sobre matéria que seja submetida a sua apreciação
por comissão permanente da Assembléia Legislativa ou das Câmaras Municipais;
VII – acompanhar a arrecadação da receita a cargo do Estado ou dos Municípios, das
entidades da administração indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo
Poder Público estadual ou municipal, e das demais instituições sob sua jurisdição, mediante
fiscalizações, ou por meio de demonstrativos próprios, na forma definida no regimento interno;
VIII – apreciar, para fins de registro, na forma estabelecida no regimento interno, a
legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta,
incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público estadual ou municipal, excetuadas as
nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias,
reformas e pensões a servidores públicos civis e militares, estaduais e municipais, ou a seus
beneficiários, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato
concessório;
IX – apreciar a legalidade, observada a legislação pertinente, do cálculo das quotas-parte
pertencentes aos Municípios, provenientes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação, arrecadadas pelo Estado, promovendo a fiscalização da entrega dos respectivos
recursos;
X – fiscalizar, no âmbito de suas atribuições, o cumprimento, por parte dos órgãos e
entidades do Estado e do Município, das normas da Lei Complementar n.° 101, de 4 de maio de 2000
– Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do regimento interno;
XI – processar e julgar as infrações administrativas contra as finanças públicas e a
responsabilidade fiscal tipificadas na legislação vigente, com vistas à aplicação de penalidades;
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XII – acompanhar, fiscalizar e avaliar os processos de desestatização realizados pela
Administração Pública estadual ou municipal, compreendendo as privatizações de empresas, incluindo
instituições financeiras, e as concessões, permissões e autorizações de serviço público, nos termos do
art. 175 da Constituição Federal e das normas legais pertinentes;
XIII – representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados,
indicando o ato inquinado e definindo responsabilidades, mesmo as de Secretário de Estado, de
Secretário Municipal ou de autoridade de nível hierárquico equivalente;
XIV – aplicar aos responsáveis as sanções e adotar as medidas cautelares previstas nesta
lei;
XV – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado ou pelo
Município, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, nos termos do
regimento interno;
XVI – acompanhar e fiscalizar, conforme o caso, o cálculo, a entrega e a aplicação de
recursos repassados pelo Estado, por determinação legal, a Município, no que dispuser a legislação
específica e o regimento interno;
XVII – assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao
exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
XVIII – sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à
Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal;
XIX – fiscalizar as declarações de bens e rendas apresentadas pelas autoridades e
servidores públicos, de acordo com a legislação em vigor;
XX – decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por qualquer cidadão, partido
político, associação ou sindicato, bem como sobre representações em geral, na forma prevista no
regimento interno;
XXI – decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade competente, a respeito
de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de
sua competência, na forma estabelecida no regimento interno;
XXII – decidir sobre representações relativas a licitações e contratos administrativos e ao
descumprimento da obrigatoriedade de que as câmaras municipais, os partidos políticos, os sindicatos
de trabalhadores e as entidades empresariais sejam notificados da liberação de recursos para os
respectivos municípios, nos termos da legislação vigente;
XXIII – realizar outras fiscalizações ou exercer outras atribuições previstas em lei;
XXIV– elaborar e alterar seu regimento interno;
XXV – eleger seu Presidente e demais dirigentes e dar-lhes posse;
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XXVI – conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e
membros do Ministério Público junto ao Tribunal, dependendo de inspeção por junta médica a licença
para tratamento de saúde por prazo superior a seis meses;
XXVII – organizar sua Secretaria, na forma estabelecida no regimento interno, e prover-lhe
os cargos, observada a legislação pertinente;
XXVIII – propor à Assembléia Legislativa a criação, transformação e extinção de cargos e
funções do quadro de pessoal de sua Secretaria, bem como a fixação da respectiva remuneração;
XXIX– propor à Assembléia Legislativa projeto de lei sobre matéria de sua competência;
XXX – apreciar a constitucionalidade de leis e atos emanados dos Poderes Públicos
estadual e municipais, no exercício de suas atribuições;
XXXI – expedir medidas cautelares a fim de prevenir a ocorrência de lesão ao erário ou a
direito alheio, objetivando a efetividade das decisões do Tribunal.
§ 1.° No julgamento de contas e na fiscalização que lhe compete, o Tribunal decidirá
sobre a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão e das despesas deles
decorrentes, bem como sobre a aplicação de subvenções e a renúncia de receitas.
§ 2.° A resposta à consulta a que se refere o inciso XXI deste artigo tem caráter normativo
e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto.
§ 3.° Será parte essencial das deliberações do Tribunal ou de suas Câmaras:
I - o relatório do relator, de que constarão a conclusão da instrução técnica e o parecer do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas;
II - fundamentação com que o relator analisará as questões de fato e de direito;
III - dispositivo com que o relator decidirá sobre o mérito do processo.
Art. 2.° Para desempenho de sua competência, o Tribunal receberá, em cada exercício, o
rol dos ordenadores de despesa e demais responsáveis, com seus respectivos endereços, e suas
alterações, e outros documentos ou informações que considerar necessários, na forma estabelecida no
regimento interno.
Art. 2.º Para desempenho de sua competência, o Tribunal receberá, em cada exercício, o
rol dos ordenadores de despesa e demais responsáveis, com seus respectivos endereços e suas
alterações, e outros documentos ou informações que considerar necessários, na forma estabelecida
em ato normativo do Tribunal. (nova redação dada pela Lei n.º 9.519, de 13 de dezembro de 2011)
Art. 3.° Ao Tribunal de Contas do Estado, no âmbito de sua competência e jurisdição,
assiste o poder regulamentar, podendo, em conseqüência, expedir atos e instruções normativas sobre
matéria de suas atribuições e sobre prazo, forma e conteúdo dos processos que lhe devam ser
submetidos, obrigando o seu cumprimento, sob pena de responsabilidade.

