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Aula XXLegislação Específica

DO TRIBUNAL DE CONTAS

Art. 71. O Tribunal de Contas do Estado, integra-
do por sete Conselheiros, tem sede na Capital 
do Estado, quadro próprio de pessoal e jurisdi-
ção em todo o território estadual.

 • Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 54, de 22 de dezembro de 
2003 – D. O. de  23.12.2003.

§ 1º Os Conselheiros do Tribunal de Contas 
do Estado serão nomeados pelo Go- verna-
dor do Estado dentre brasileiros que satisfa-
çam os seguintes requesitos:

 • Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 54, de 22 de dezembro de 
2003 – D. O. de  23.12.2003.

 • Redação Anterior: § 1º Os Conselheiros 
do Tribunal de Contas do Estado serão 
nomeados dentre brasileiros com mais 
de trinta e cinco e menos de sessenta e 
cinco anos de idade, de idoneidade mo-
ral, reputação ilibada e notórios conhe-
cimentos jurídicos, contábeis, econô-
micos, financeiros ou de administração 
pública, com mais de dez anos de exer-
cício de função ou de efetiva atividade 
profissional que exija os conhecimentos 
mencionados.

I – mais de trinta e cinco e menos de sessen-
ta e cinco anos de idade;

II – idoneidade moral e reputação ilibada;

III – notórios conhecimentos jurídicos, con-
tábeis econômicos e financeiros ou de ad-
ministração pública;

IV – mais de dez anos no exercício de fun-
ção ou de efetiva atividade profissional que 

exija os conhecimentos mencionados no in-
ciso anterior.

§ 2º Os Conselheiros do Tribunal de Contas 
do Estado serão escolhidos:

 • Redação dada pele Emenda Consti-
tucional nº 54, de 22 de dezembro de 
2003 – D. O. de 23.12.2003. Regulamen-
tado pela Lei nº 12.509, de 6.12.1995 – 
D. O. de 6.12.1995.

I – três pelo Governador do Estado, com 
aprovação da Assembleia Legislativa, sen-
do dois alternadamente dentre auditores 
e membros do Ministério Público Especial 
junto ao Tribunal de Contas do Estado, indi-
cados em lista tríplice pelo Tribunal, obser-
vando-se os critérios de antiguidade e me-
recimento;

 • Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 54, de 22 de dezembro de 
2003 – D. O. de  23.12.2003.

 • Redação anterior: (EC nº 10) I – dois 
pelo Governador, com aprovação da 
Assembleia Legislativa, sendo que a pri- 
meira vaga ao ocorrer será de sua livre 
escolha, e a segunda dentre auditores 
ou membros do Ministério Público, al-
ternadamente, e nessa ordem, indica-
dos em lista tríplice, segundo os crité-
rios de antiguidade e merecimento.

 • Na redação anterior há duas arguições 
de inconstitucionalidade de nº 3076-1 
e 3078-7 que aguardam julgamento de 
mérito. Ver ADINs nº 3076-1 e 3078-7 
no Anexo I.
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II –  quatro  pela  Assembleia Legislativa.

 • Redação dada pele Emenda Consti-
tucional nº 54, de 22 de dezembro de 
2003 – D. O. de 23.12.2003. Redação 
anterior: II – cinco pela Assembleia    Le-
gislativa.

 • Na redação anterior há duas arguições 
de inconstitucionalidade de nºs 3076-1 
e 3078-7 que aguardam julgamento de 
mérito. Ver ADINs nº 3076-1 e 3078-7 
no Anexo I.

§ 3º O processo de escolha dos Conselhei-
ros do Tribunal de Contas do Estado, em 
caso de vaga ocorrida na vigência desta 
Constituição, atendidos os requisitos pre-
vistos no § 1º deste artigo, obedecerá aos 
seguintes critérios:

I – na primeira, na quarta e na sétima vaga, 
a escolha caberá ao Governador do Estado, 
com aprovação da Assembleia Legislativa, 
sendo que:

a) a primeira vaga será de sua livre escolha; 
e

b) a quarta vaga recairá em auditor e a séti-
ma vaga recairá em membro do Ministério 
Público Especial junto ao Tribunal de Contas 
do Estado, segundo os critérios de antigui-
dade e merecimento, alternadamente.

 • Redação dada pela Emenda Consti-
tucional no  67, de 2 de dezembro de 
2009 – D.O. de  8.12.2009.

 • Redação anterior: b) a quarta e a séti-
ma vaga deverão recair em auditor ou 
membro do Ministério Público Especial 
junto ao Tribunal de Contas do Estado, 
alternadamente, segundo os critérios 
de antiguidade e merecimento;

II – na segunda, terceira, quinta e sexta 
vaga, a escolha caberá à Assembleia Legis-
lativa do Estado.

 • Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 54, de 22 de dezembro de 
2003 – D. O. de  23.12.2003.

 • Redação anterior: II – Os Conselheiros 
terão as mesmas garantias, prerrogati-
vas, impedimentos, vencimentos, direi-
tos e vantagens dos Desembargadores 
do Tribunal de Justiça, e somente pode-
rão aposentar-se com as vantagens do 
cargo quando o tiverem exercido efeti-
vamente por mais de cinco anos.

§ 4º Os cargos preenchidos na vigência des-
ta Constituição serão providos, quando va-
garem, por indicação de quem escolheu ori-
ginalmente os seus ocupantes, sempre com 
aprovação da Assembleia Legislativa.

 • Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 54, de 22 de dezembro de 
2003 – D. O. de  23.12.2003.

 • Redação anterior: §4º É vedado aos 
Conselheiros, sob pena de perda do 
cargo, ainda que em disponibilidade, o 
exercício de outra função pública, salvo 
uma de magistério, bem como receber, 
a qualquer título, custas ou participa-
ção nos processos ou ainda dedicar-se à 
atividade    político-partidária.

§ 5º Os Conselheiros do Tribunal de Contas 
do Estado terão as mesmas garantias, prer-
rogativas, impedimentos, subsídios, direi-
tos e vantagens dos Desembargadores do 
Tribunal de Justiça Estadual, aplicando-se-
-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as 
normas constantes do art. 40 da Constitui-
ção Federal.

 • Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 61, de 19 de dezembro de 
2008 – D.O. de 15.01.09.

 • Redação anterior: § 5º Os Conselheiros 
do Tribunal de Contas do Estado terão 
as mesmas garantias, prerrogativas, 
impedimentos, vencimentos, direitos 
e vantagens dos desembargadores do 
Tribunal de Justiça e somente poderão 
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aposentar-se com as vantagens do car-
go quando o tiverem exercido por mais 
de cinco anos.

 • Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 54, de 22 de dezembro de 
2003 – D. O. de  23.12.2003.

 • Redação anterior: (EC nº 49). § 5º Os 
Conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado deverão enviar anualmente de-
claração de seus bens, dos bens de seus 
cônjuges e dos descendentes até o pri-
meiro grau ou por adoção, à Mesa Di-
retora da Assembleia Legislativa, que 
adotará as providências cabíveis em 
caso de suspeita de enriquecimento ilí-
cito ou outras irregularidades.

§ 6º Os Conselheiros do Tribunal de Con-
tas do Estado deverão enviar anualmente 
declaração de seus bens, dos bens de seus 
cônjuges e dos descendentes até o primei-
ro grau ou por adoção, a Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa, que adotará as pro-
vidências cabíveis em caso de suspeita de 
enriquecimento ilícito ou outras irregulari-
dades.

 • Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 61, de 19 de dezembro de 
2008 – D.O. de 15.01.09.

 • Redação anterior: §6º As declarações 
de bens a que se refere o parágrafo an-
terior deverão ser publicadas no Diário 
Oficial do Estado e postas à disposição 
de qualquer interessado, mediante re-
querimento devidamente justificado.

 • Acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 49, de 4 de abril de 2002 – D. O. de 
11.4.2002.

§ 7º As declarações de bens a que se refere 
o parágrafo anterior deverão ser publicadas 
no Diário Oficial do Estado e postas à dispo-
sição de qualquer interessado,  mediante 
requerimento  devidamente justificado.

 • Acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 61, de 19 de dezembro de 2008 – 
D.O. de   15.01.09.

Art. 72. Os Auditores, em número de três, serão 
nomeados pelo Governador do Estado, dentre 
cidadãos que preencham as qualificações exi-
gidas para o cargo de Conselheiro, mediante 
concurso de provas e títulos, promovido pelo 
Tribunal de Contas, observada a ordem de clas-
sificação.

§ 1º O Auditor, quando em substituição a 
Conselheiro, terá as mesmas garan- tias e 
impedimentos do titular e, quando no exer-
cício das demais atribuições da judicatura, 
as de juiz de direito da mais elevada entrân-
cia.

 • Acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 61, de 19 de dezembro de 2008 – 
D.O. de   15.01.09.

§ 2º As atribuições do Auditor, quando não 
estiver substituindo Conselheiro, serão defi-
nidas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

 • Acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 61, de 19 de dezembro de 2008 – 
D.O. de   15.01.09.

Art. 73. Haverá uma Procuradoria de Contas, 
junto ao Tribunal de Contas do Estado, integra-
da por Procuradores de Contas, organizados em 
carreira, nomeados pelo Governador do Estado, 
escolhidos mediante concurso público de pro-
vas e títulos, dentre brasileiros e bacharéis em 
Direito, com participação da Ordem dos Advo-
gados do Brasil.

 • Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 61, de 19 de dezembro de 
2008 – D.O. de   15.01.09.

 • Redação anterior: Art. 73. O Auditor, 
quando em substituição a Conselhei-
ro, terá as mesmas garantias e impe-
di- mentos do titular e, quando no 
exercício das demais atribuições da ju-
dicatura, as de juiz de direito da mais 
elevada entrância.
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§ 1º A Procuradoria de Contas será dirigida 
pelo Procurador-Geral de Contas, nomeado 
dentre os Procuradores de Contas, pelo Pre-
sidente do Tribunal de Contas  do Estado.

 • Acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 61, de 19 de dezembro de 2008 – 
D.O. de   15.01.09.

§ 2º Aos Procuradores de Contas aplicam-
-se, subsidiariamente, no que couber, as 
disposições da Lei Orgânica do Ministério 
Público do Estado, pertinentes a direitos, 
subsídios, garantias, vedações, regime disci-
plinar e forma de investidura; aplicando-se 
ainda, quanto à carreira, à competência e às 
atribuições, o disposto na Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas do Estado e na Lei Fede-
ral nº 8.443, de 16 de julho de 1992.

 • Acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 61, de 19 de dezembro de 2008 – 
D.O. de   15.01.09.

Art. 74. Ao Tribunal de Contas do Estado, garan-
tida a sua autonomia administrativa e financei-
ra, serão asseguradas as seguintes atribuições:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar 
seu regimento interno;

b) organizar sua secretaria e serviços auxi-
liares, provendo-lhes os cargos por concur-
so público de provas, ou de provas e títulos, 
obedecidas as regras estabelecidas nesta 
Constituição;

c) conceder licença, férias e outros afasta-
mentos a seus membros, auditores e servi-
dores;

d) propor à Assembleia Legislativa, respeita-
dos os limites estabelecidos em lei, a cria-
ção de cargos; e

e) elaborar sua proposta de orçamento, 
dentro dos limites estipulados na lei de di-
retrizes orçamentárias.

Parágrafo único. A assessoria e a consulto-
ria jurídica do Tribunal de Contas do Estado 
serão exercidas por sua Procuradoria Jurídi-

ca, observada as competências da Procura-
doria Geral do Estado.

 • Acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 61, de 19 de dezembro de 2008 – 
D.O. de   15.01.09.

Art. 75. Os recursos correspondentes às dota-
ções orçamentárias, compreendidos os crédi-
tos suplementares e especiais, destinados ao 
Tribunal de Contas, ser-lhe-ão entregues até o 
dia vinte de cada mês, na forma da respectiva 
lei complementar.

Art. 76. Compete ao Tribunal de Contas:

I – apreciar as contas prestadas anualmente 
pelo Governador do Estado, mediante pa-
recer prévio que deverá ser elaborado em 
sessenta dias, a contar do seu recebimento;

II – julgar as contas dos administradores e 
demais responsáveis por dinheiro, bens e 
valores públicos da administração direta 
e indireta, incluídas as fundações e socie-
dades instituídas e mantidas pelo Poder 
Público Estadual, e as contas daqueles que 
deram causa a perda, extravio ou outra irre-
gularidade de que resulte prejuízo à Fazen-
da Estadual;

III – apreciar, para fins de registro, a legali-
dade dos atos de admissão de pesso- al, a 
qualquer título, na administração direta e 
indireta, incluídas as fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, excetuadas as 
nomeações para cargo de provimento em 
comissão, bem como a das concessões das 
aposentadorias, reformas e pensões, res-
salvadas as melhorias posteriores que não 
alterem o fundamento legal do ato conces-
sório;

IV – realizar, de ofício, ou por iniciativa da 
Assembleia Legislativa, de suas comissões 
técnicas ou de inquérito, inspeções e audi-
torias de  natureza  contábil, financeira, or-
çamentária, operacional e patrimonial, nas 
unidades administrativas dos Poderes Legis-
lativo, Executivo e Judiciário, e demais enti-
dades referidas no inciso II;
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V – fiscalizar as contas estaduais de empre-
sas ou consórcios interestaduais, de cujo 
capital social o Estado participe, de forma 
direta ou indireta, nos termos de acordo, 
convênio ou ato constitutivo;

VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer re-
cursos repassados pelo Estado, me- diante 
convênio, acordo, ajuste ou outros instru-
mentos congêneres;

VII – prestar as informações solicitadas pela 
Assembleia Legislativa, ou por qualquer das 
suas comissões, sobre a fiscalização contá-
bil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial e sobre resultados de audito-
rias e inspeções realizadas;

VIII – aplicar aos responsáveis, em caso de 
ilegalidade de despesa, irregularidade de 
contas ou descumprimento de suas deci-
sões, as sanções previstas em lei, que esta-
belecerá, entre outras cominações, multa 
proporcional ao dano causado ao erário;

IX – assinar prazo para que o órgão ou en-
tidade adote as providências neces- sárias 
ao exato cumprimento da lei, se verificada 
ilegalidade;

X – sustar, se não atendido, a execução do 
ato impugnado, comunicando a decisão à 
Assembleia Legislativa;

XI – homologar os cálculos das cotas do 
ICMS devidas aos Municípios; e

XII – representar ao Poder competente so-
bre irregularidades ou abusos apurados.

§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação 
será adotado diretamente pela Assembleia 
Legislativa, que solicitará, de imediato, ao 
Poder Executivo as medidas cabíveis.

§ 2º Se a Assembleia Legislativa ou Poder 
Executivo, no prazo de noventa dias, não 
efetivar as medidas previstas no parágrafo 
anterior, o Tribunal decidirá a esse respeito.

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte 
imputação de débito ou multa terão eficá-
cia de título executivo.

§ 4º O Tribunal de Contas do Estado pres-
tará suas contas, anualmente, à Assembleia 
Legislativa, dentro de 60 (sessenta) dias 
após a abertura da Sessão Legislativa, bem 
como remeterá, trimestral e anualmente, 
relatório de suas atividades.

 • Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 27/96, de 4 de dezembro de 
1996 – D. O. de 11.12.1996.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br8

Slides – Normas da Cosntituição Federal e Estadual Relativas ao  
Tribunal de Contas

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

• Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção (TCU) aplicam-se, no que couber, à
organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do
Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.

• Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas
respectivos, que serão integrados por 7 Conselheiros.

• Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-
se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de
investidura.
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Normas aplicáveis ao Ministério Público de Contas 

• Art. 128, § 5º - Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é
facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as
atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a
seus membros:

I - as seguintes garantias:

a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por
sentença judicial transitada em julgado;
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do
órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta
de seus membros, assegurada ampla defesa;
c) irredutibilidade de subsídio;

• II - as seguintes vedações:

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou
custas processuais;
b) exercer a advocacia;
c) participar de sociedade comercial, na forma da lei;
d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma
de magistério;
e) exercer atividade político-partidária;
f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas
físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.
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• § 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso
público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados
do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, 3
anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de
classificação.

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
• Do Tribunal de Contas

• Art. 71. O Tribunal de Contas do Estado, integrado por 7 Conselheiros, tem sede na
Capital do Estado, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território
estadual.

• §1º Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão nomeados pelo
Governador do Estado dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requesitos:

I – mais de 35 e menos de 65 anos de idade;

II – idoneidade moral e reputação ilibada;

III – notórios conhecimentos jurídicos, contábeis (vírgula), econômicos e financeiros ou
de administração pública;

IV – mais de 10 anos no exercício de função ou de efetiva atividade profissional que
exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.
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• §2º Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão escolhidos:

I – Três pelo Governador do Estado, com aprovação da Assembleia Legislativa,
sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público
Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado, indicados em lista tríplice pelo
Tribunal, observando-se os critérios de antiguidade e merecimento;

II – Quatro pela Assembleia Legislativa.

• §3º O processo de escolha dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, em
caso de vaga ocorrida na vigência desta Constituição, atendidos os requisitos
previstos no § 1° deste artigo, obedecerá aos seguintes critérios:

I – na 1ª, na 4ª e na 7ª vaga, a escolha caberá ao Governador do Estado, com
aprovação da Assembleia Legislativa, sendo que:

a) a 1ª vaga será de sua livre escolha; e

b) a 4ª vaga recairá em auditor e a 7ª vaga recairá em membro do Ministério
Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado, segundo os critérios de
antiguidade e merecimento, alternadamente.

II – na 2ª, 3ª, 5ª e 6ª vaga, a escolha caberá à Assembleia Legislativa do Estado.
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Vaga Quem escolhe? Quem será?

1ª Governador, com aprovação AL Livre escolha do Governador

2ª Assembléia Legislativa

3ª Assembléia Legislativa

4ª Governador, com aprovação AL Auditor

5ª Assembléia Legislativa

6ª Assembléia Legislativa

7ª Governador, com aprovação AL Membro do MP especial

§4º Os cargos preenchidos na vigência desta Constituição serão providos, quando
vagarem, por indicação de quem escolheu originalmente os seus ocupantes,
sempre com aprovação da Assembleia Legislativa.

§ 5º Os Conselheiros do TCE terão as mesmas garantias, prerrogativas,
impedimentos, subsídios, direitos e vantagens dos Desembargadores do Tribunal
de Justiça Estadual, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as
normas constantes do art. 40 da Constituição Federal.

§ 6º Os Conselheiros do TCE deverão enviar anualmente declaração de seus bens,
dos bens de seus cônjuges e dos descendentes até o 1º grau ou por adoção, a
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, que adotará as providências cabíveis em
caso de suspeita de enriquecimento ilícito ou outras irregularidades.
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§ 7º As declarações de bens a que se refere o parágrafo anterior deverão ser
publicadas no Diário Oficial do Estado e postas à disposição de qualquer
interessado, mediante requerimento devidamente justificado.

Art. 72. Os Auditores, em número de 3, serão nomeados pelo Governador do
Estado, dentre cidadãos que preencham as qualificações exigidas para o cargo
de Conselheiro, mediante concurso de provas e títulos, promovido pelo Tribunal
de Contas, observada a ordem de classificação.

§ 1º O Auditor, quando em substituição a Conselheiro, terá as mesmas garantias
e impedimentos do titular (garantias de Desembargador do TJ) e, quando no
exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de direito da mais
elevada entrância.

§ 2º As atribuições do Auditor, quando não estiver substituindo Conselheiro,
serão definidas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

(qualificações exigidas para o cargo de Conselheiro/Auditor)

I – mais de 35 e menos de 65 anos de idade;

II – idoneidade moral e reputação ilibada;

III – notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de
administração pública;

IV – mais de 10 anos no exercício de função ou de efetiva atividade profissional
que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.
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Art. 73. Haverá uma Procuradoria de Contas, junto ao TCE, integrada por
Procuradores de Contas, organizados em carreira, nomeados pelo Governador do
Estado, escolhidos mediante concurso público de provas e títulos, dentre
brasileiros e bacharéis em Direito, com participação da Ordem dos Advogados do
Brasil.

§ 1º A Procuradoria de Contas será dirigida pelo Procurador-Geral de Contas,
nomeado dentre os Procuradores de Contas, pelo Presidente do TCE.

§ 2º Aos Procuradores de Contas aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as
disposições da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado, pertinentes a
direitos, subsídios, garantias, vedações, regime disciplinar e forma de investidura;
aplicando-se ainda, quanto à carreira, à competência e às atribuições, o disposto
na Lei Orgânica do TCE e na Lei Federal nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU).

• Art. 74. Ao TCE, garantida a sua autonomia administrativa e financeira, serão
asseguradas as seguintes atribuições:

I - eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno;

II - organizar sua secretaria e serviços auxiliares, provendo-lhes os cargos por
concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecidas as regras
estabelecidas nesta Constituição;

III - conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros, auditores e
servidores;

IV - propor à Assembleia Legislativa, respeitados os limites estabelecidos em lei, a
criação de cargos; e

V - elaborar sua proposta de orçamento, dentro dos limites estipulados na lei de
diretrizes orçamentárias.
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Parágrafo único. A assessoria e a consultoria jurídica do TCE serão exercidas
por sua Procuradoria Jurídica, observada as competências da Procuradoria
Geral do Estado.

Art. 75. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias,
compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados ao TCE, ser-
lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, na forma da respectiva lei
complementar.

• Art. 76. Compete ao Tribunal de Contas:

1 – apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado,
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 70 dias, a contar do seu
recebimento;

2 – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro,
bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Estadual, e as
contas daqueles que deram causa a perda, extravio ou outra irregularidade de
que resulte prejuízo à Fazenda Estadual;
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3 – apreciar, para fins de registro, 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, excetuadas as
nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das
concessões das aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias
posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

4 – realizar, de ofício, ou por iniciativa da Assembleia Legislativa, de suas
comissões técnicas ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades
administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais
entidades referidas no inciso II;

5 – fiscalizar as contas estaduais de empresas ou consórcios interestaduais, de
cujo capital social o Estado participe, de forma direta ou indireta, nos termos de
acordo, convênio ou ato constitutivo;

6 – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado, mediante
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres;

7 – prestar as informações solicitadas pela Assembleia Legislativa, ou por qualquer
das suas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;

8 – aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa, irregularidade de
contas ou descumprimento de suas decisões, as sanções previstas em lei, que
estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao
erário;
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9 – assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias
ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

10 - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a de-
cisão à Assembleia Legislativa;

11 – homologar os cálculos das cotas do ICMS devidas aos Municípios; e

12 – representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos
apurados.

§3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão
eficácia de título executivo.

§4º O Tribunal de Contas do Estado prestará suas contas, anualmente, à
Assembleia Legislativa, dentro de 60 dias após a abertura da Sessão Legislativa,
bem como remeterá, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.




