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Legislação Específica

CONSTITUIÇÃO SP – DO PODER LEGISLATIVO – DA FISCALIZAÇÃO 
CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se 
pelas Constituições e leis que adotarem, obser-
vados os princípios desta Constituição.

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO  
}DE SÃO PAULO

CAPÍTULO II
DO PODER LEGISLATIVO

SEÇÃO VII 
DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINAN-

CEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Art. 32. A fiscalização contábil, financeira, orça-
mentária, operacional e patrimonial do Estado, 
das entidades da administração direta e indire-
ta e das fundações instituídas ou mantidas pelo 
Poder Público, quanto à legalidade, legitimida-
de, economicidade, aplicação de subvenções e 
renúncia de receitas, será exercida pela Assem-
bléia Legislativa, mediante controle externo, e 
pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer 
pessoa física ou jurídica, de direito público 
ou de direito privado que utilize, arrecade, 
guarde, gerencie ou administre dinheiro, 
bens e valores públicos ou pelos quais o 
Estado responda, ou que, em nome deste, 
assuma obrigações de natureza pecuniária.

Art. 33. O controle externo, a cargo da Assem-
bléia Legislativa, será exercido com auxílio do 
Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete:

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 dinheiros, bens e 
valores públicos da administração direta e 
autarquias, empresas públicas e sociedades 
de economia mista, incluídas as fundações 
instituídas ou mantidas pelo Poder Público 
estadual, e as contas daqueles que derem 
perda, extravio ou outra irregularidade de 
que resulte prejuízo ao erário;

III – apreciar, para fins de registro, a lega-
lidade dos atos de admissão de pessoal, a 
qualquer título, na administração direta e 
autarquias, empresas públicas e empresas 
de economia mista, incluídas as fundações 
instituídas ou mantidas pelo Poder Públi-
co, excetuadas as nomeações para cargo de 
provimento em comissão, bem como a das 
concessões de aposentadorias, reformas e 
pensões, ressalvadas as melhorias posterio-
res que não alterem o fundamento legal do 
ato concessório;

IV – avaliar a execução das metas previstas 
no plano plurianual, nas diretrizes orçamen-
tárias e no orçamento anual;

V – realizar, por iniciativa própria, da Assem-
bléia Legislativa, de comissão técnica ou de 
inquérito, inspeções e auditoria de natureza 
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contábil, financeira, orçamentária, opera-
cional e patrimonial, nas unidades adminis-
trativas dos Poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário, do Ministério Público e demais 
entidades referidas no inciso II;

VI – fiscalizar as aplicações estaduais em 
empresas de cujo capital social o Estado 
participe de forma direta ou indireta, nos 
termos do respectivo ato constitutivo;

VII – fiscalizar a aplicação de quaisquer re-
cursos repassados ao Estado e pelo Estado, 
mediante convênio, acordo, ajuste ou ou-
tros instrumentos congêneres;

VIII – prestar as informações solicitadas pela 
Assembléia Legislativa ou por comissão téc-
nica sobre a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial e 
sobre resultados de auditorias e inspeções 
realizadas;

IX – aplicar aos responsáveis, em caso de 
ilegalidade de despesa ou irregularidade de 
contas, as sanções previstas em lei, que es-
tabelecerá, entre outras cominações, multa 
proporcional ao dano causado ao erário;

X – assinar prazo para que o órgão ou enti-
dade adote as providências necessárias ao 
exato cumprimento da lei, se verificada a 
ilegalidade;

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

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

XIII – emitir parecer sobre a prestação anual 
de contas da administração financeira dos 
Municípios, exceto a dos que tiverem Tribu-
nal próprio;

XIV – comunicar à Assembléia Legislativa 
qualquer irregularidade verificada nas con-
tas ou na gestão públicas, enviando-lhe có-
pia dos respectivos documentos.

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

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

§ 3º O Tribunal encaminhará à Assembléia 
Legislativa, trimestral e anualmente, relató-
rio de suas atividades.

Art. 34. A Comissão a que se refere o art. 33, 
inciso V, diante de indícios de despesas não 
autorizadas, ainda que sob a forma de investi-
mentos não programados ou de subsídios não 
aprovados, poderá solicitar à autoridade gover-
namental responsável que, no prazo de cinco 
dias, preste os esclarecimentos necessários.

§ 1º Não prestados os esclarecimentos, ou 
considerados esses, insuficientes, a Comis-
são solicitará ao Tribunal pronunciamen-
to conclusivo sobre a matéria, no prazo de 
trinta dias.

§ 2º Entendendo o Tribunal irregular a des-
pesa, a Comissão, se julgar que o gasto pos-
sa causar dano irreparável ou grave lesão à 
economia pública, proporá à Assembléia Le-
gislativa sua sustação.

Art. 35. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judi-
ciário manterão, de forma integrada, sistema de 
controle interno com a finalidade de:

I – avaliar o cumprimento das metas pre-
vistas no plano plurianual, a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos do 
Estado;

II – comprovar a legalidade e avaliar os re-
sultados quanto à eficácia e eficiência da 
gestão orçamentária, financeira e patrimo-
nial nos órgãos e entidades da administra-
ção estadual, bem como da aplicação de 
recursos públicos por entidades de direito 
privado;
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III – exercer o controle sobre o deferimento 
de vantagens e a forma de calcular qualquer 
parcela integrante do subsídio, vencimento 
ou salário de seus membros ou servidores; 
(NR)

IV – exercer o controle das operações de 
crédito, avais e garantias, bem como dos di-
reitos e haveres do Estado;

V – apoiar o controle externo, no exercício 
de sua missão institucional.

§ 1º Os responsáveis pelo controle inter-
no, ao tomarem conhecimento de qual-
quer irregularidade, ilegalidade, ou ofensa 
aos princípios do artigo 37 da Constituição 
Federal, dela darão ciência ao Tribunal de 
Contas do Estado, sob pena de responsabili-
dade solidária.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, 
associação ou entidade sindical é parte le-
gítima para, na forma da lei, denunciar ir-
regularidades ao Tribunal de Contas ou à 
Assembléia Legislativa.

Art. 36. O Tribunal de Contas prestará suas con-
tas, anualmente, à Assembléia Legislativa, no 
prazo de sessenta dias, a contar da abertura da 
sessão legislativa.




