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APRESENTAÇÃO

Na atuação cotidiana do Ministério Público do Estado do Maranhão 
nos municípios maranhenses, tinha-se a firme convicção de esses entes fe-
derados não exerciam seu poder-dever de arrecadar os tributos de sua com-
petência (art. 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal1), levando a comunidade 
correspondente a ficar sem a integralidade dos serviços públicos essenciais a 
que têm direito.

Ficava clara, assim, a dependência dos Municípios timbiras dos re-
passes das verbas do Estado e da União, e suas transferências obrigatórias e 
voluntárias, como quase única fonte de receita.

No contexto de crise econômico-financeira que o Brasil vive, sobretudo 
depois de 2013, esse quadro de dependência quase exclusiva de outros entes 
federados se agravou, posto que os Municípios se omitem de arrecadarem os 
tributos que tem o dever.

Assim, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no 
uso das atribuições, implementou o Projeto “Município Legal = + Receitas 
+ Direitos”, no final de 2018, que tem por objetivo principal estimular os Mu-
nicípios maranhenses a arrecadarem efetivamente todos os tributos de sua 
competência.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu §1°, do art.1° c/c art. 
11 caput, estabelece requisitos essenciais da responsabilidade da gestão 
fiscal que pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previ-
nem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas 
e despesas, que pressupõe a instituição, previsão e efetiva arrecadação 
de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.

Como primeira etapa desse projeto foi realizada a análise da reali-
dade tributária de cada um dos Municípios maranhenses, que confirmou toda 
essa realidade intuída e anteriormente mencionada.

Nessa linha, a presente cartilha de apoio à gestão de receita municipal 
é uma contribuição do Ministério Público do Estado do Maranhão com o pro-
pósito de levar aos gestores públicos municipais e à própria sociedade noções 
básicas sobre os fundamentos que compõem a receita municipal. 

Quer-se, com isso, estimular a participação da sociedade no controle das 
contas públicas, fazendo com que cada cidadão seja um fiscal dos seus direitos.

Ao capacitar o cidadão, a cartilha é mais uma ferramenta de transpa-
rência e, assim, o Ministério Público do Estado do Maranhão se consolida no 
papel de agente transformador da realidade social, por meio da aproximação 
com a sociedade e de uma atuação preventiva.

1 “Constituem requisitos essenciais da responsabilidade gestão fiscal a instituição, previsão e 
efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.”



O processo de transparência nas contas públicas tornou-se obrigatório 
com o advento da Lei Complementar n° 131/2009, com divulgação pela inter-
net de informações detalhadas sobre a execução financeira e orçamentária da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou seja, qualquer 
pessoa poderá consultar nos “portais de transparência” desses entes, como 
os seus impostos estão sendo utilizados e questionar-lhes a legitimidade (CF, 
§3° do art.31).

Nesse mesmo sentido, a Lei de Acesso à Informação vem corroborar a 
obrigatoriedade de divulgação dos atos, conforme prevê seu art. 5º:

Art. 5o É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que 
será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma 
transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

Ou seja, o gestor deve observância da publicidade como preceito ge-
ral e do sigilo como exceção.

Assim, com as noções básicas relacionadas à composição das receitas 
municipais, o contribuinte poderá questionar a legitimidade das contas públi-
cas em base mais sólida, nos termos da lei (Código Tributário Municipal) e de 
acordo com a Constituição Federal de 1988. Desse modo, estará contribuindo 
para uma sociedade mais justa e solidária.
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INTRODUÇÃO
O Ministério Público do Estado do Maranhão, através da Resolução 

nº 57/2018 do seu Colégio de Procuradores, criou quatro Promotorias de 
Justiça Regionais de Defesa da Ordem Tributária, estabelecendo, com ar-
rimo no Ato Regulamentar nº 13/2018 do Procurador-Geral de Justiça, que 
o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público auxiliaria e 
daria suporte a tais unidade ministeriais.

Esse modo de atuação institucional, por Promotorias Regionais, por 
mais que não seja novo no Brasil, se inaugura no Parquet maranhense. 
Diante dessa realidade, optou-se pela escolha de atuação conjunta e ar-
ticulada, no combate à omissão de receita dos municípios do Maranhão.

Primeiramente, através da Assessoria Técnica da Procuradoria-Ge-
ral de Justiça, em especial do Núcleo Regional da Capital (NATAR/POLO-
CAP), foram realizados estudo técnicos do exercício financeiro de 2017, 
quanto à previsão e efetiva arrecadação de tributos pelos Municípios do 
Estado do Maranhão.

Com esses dados, começaram as articulações, com apresentação 
do Projeto “Município Legal: + Receitas + Direitos” para diversos parceiros: 
Federação Maranhense de Municípios (FAMEM), Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão (TCE/MA), Ministério Público de Contas (MPC), União 
de Vereadores e Presidentes de Câmara do Maranhão (UVCM).

Posteriormente, em reunião realizada na sede da Procuradoria-Ge-
ral de Justiça foi apresentado o citado projeto aos Prefeitos, Presidentes de 
Câmara, suas assessorias e toda sociedade.

Como novas etapas está sendo articulada a realização de Termos 
de Cooperação com os municípios maranhenses, de modo a efetivarem a 
arrecadação dos tributos de sua competência, bem como a apresentação 
do projeto e suas repercussões em sete reuniões regionais.

Nesse contexto, a capacitação da sociedade mostra-se fundamen-
tal, tanto para entender que: 1) o Estado só pode prestar serviços se tiver 
os recursos necessários; 2) o direito de tributar é a forma mais eficaz de fa-
zer justiça distributiva, ou seja, diminuir as diferenças sociais e efetuar dis-
tribuição de renda, cobrando mais de quem mais detém, para transformar 
isso em prestação de serviços à comunidade; 3) a importância do controle 
social, exercido diretamente pelo povo, desde a elaboração das normas 
orçamentárias, até mesmo após a aplicação dos recursos públicos.

Como forma de contribuir nesse processo, mostra-se fundamental 
mecanismos como estes de divulgação da informação.
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ORÇAMENTO PÚBLICO
O que é?

Assim como na nossa casa, o governo, seja ele municipal, estadual 
ou federal, precisa fazer contas para não fechar o mês no vermelho. O Or-
çamento Público é isso! É todo dinheiro arrecadado, também chamado de 
RECEITA e todo dinheiro necessário ao pagamento dos gastos, também 
chamado de DESPESA.

Como é formado?

O Orçamento Público dos Municípios, dos Estados e da União é 
formado pelas RECEITAS e pelas DESPESAS de um determinado período.

Para a elaboração do Orçamento Público é realizado um estu-
do detalhado desses valores e, também, das necessidades da população, 
sendo da competência do Chefe do Poder Executivo o seu encaminhamen-
to ao Poder Legislativo. 

Após debate e muitas planilhas, o Orçamento Público é aprovado 
pelo Poder Legislativo, a partir de quando passa a ter força de lei.

Receita

A RECEITA é formada, em parte, pela arrecadação de tributos, que 
podem ser: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Esse tributo pode 
ser arrecadado de forma direta ou indireta. Isso quer dizer que até quando 
você compra um pãozinho na padaria, você está pagando imposto.

É claro que toda RECEITA deve ser revertida em benefícios para a 
sociedade, seja para arcar com os custos fixos da Administração Pública, 
seja para custear serviços, como quando uma rua é asfaltada ou quando a 
prefeitura anuncia a contratação de mais médicos para os hospitais públi-
cos e, até mesmo, quando realiza o pagamento dos policiais.

# FIQUE ATENTO:
O Orçamento Público é dinâmico, ou seja, pode ser alterado 
através dos créditos adicionais, para atender situações excep-
cionais, como calamidades públicas, estado de sítio e etc. Ele 
precisa ser renovado todos os anos. Por exemplo, em 2018 foi 
elaborado o Orçamento Público para 2019 e em 2019, será ela-
borado para 2020.
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Receita Municipal

Agora, tratando do Município, a RECEITA TRIBUTÁRIA é forma-
da por:

RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL: 

Impostos: IPTU, ITR, ITBI  e ISS
Taxas: Sobre serviços (ex: concessão de alvarás)
Contribuição de melhoria: Decorrente de obras públicas.

Receita de contribuições
É formada por Contribuições, como as destinadas ao custeio do 
serviço de iluminação pública.

Receita de Transferências Constitucionais 
É formada pelos Valores referentes ao Repasse do Fundo de Par-
ticipação dos Municipios (FPM), que é correspondente à porceta-
gem derivada da arrecadação de tributos estaduais e federais fei-
tos no Município e pelo Estado onde está localizado o Município.

Receita patrimonial
É formada pela Exploração econômica do patrimônio público do 
Município como o uso de bens móveis e imóveis, o resultado de 
aplicações financeiras, bem como, a venda de bens móveis e imó-
veis e aluguéis.

Receita de serviços
É formada pela cobrança de tarifas sobre mercados, transporte 
coletivo, feiras e etc.

Outras receitas
Derivadas, por exemplo, de valores pagos a título de multas e ou-
tras penalidades administrativas, atualização monetária de inves-
timentos e a cobrança da dívida ativa.

Saiba um pouco mais: Tributos Municipais.

IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano. Competência muni-
cipal, através de lei ordinária municipal para instituir o IPTU, bem como sua 
isenção. A sujeição passiva abrange aquele que detém qualquer direito, 
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relativamente ao bem imóvel, seja pleno ou limitado. O fato gerador será a 
propriedade, domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou aces-
são física, localizada na zona urbana do Município. (CTN, arts, 32 e 34);

ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Competência 
municipal da situação do bem, transmissão inter vivos, a qualquer título, por 
ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos 
reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos 
a sua aquisição. A sujeição passiva poderá ser qualquer uma das partes 
da operação tributária de transmissão de bem imóvel, tanto o transmitente 
quanto o adquirente, (CTN, art.42). O fato gerador a transmissão inter vi-
vos, a qualquer título, por ato oneroso (e não gratuito), de bens imóveis (e 
não móveis), (CF, art.156, II);

ISS – Imposto Sobre Serviços – Competência municipal, através 
de lei ordinária municipal para instituir o ISS, em consonância com a LC n ° 
116/2003, que sob aspecto material é formalizada pela prestação de servi-
ços constante da lista anexa à LC n° 116/2003;

Taxas – competência municipal (comum), através de lei ordinária 
municipal para instituir a Taxa. São tributos ligados intimamente à atividade 
municipal, ou seja, sua incidência está na contraprestação do Município, 
que o contribuinte pagará a taxa por ter sido prestado um serviço público 
específico e divisível ou, ainda por ter o serviço dessa natureza colocado à 
sua disposição. Ex. Concessão de Alvará;

Contribuição de Melhoria: competência municipal (comum), atra-
vés de lei ordinária específica e prévia. O tributo será instituído em virtude 
de obra pública, que maneira geral ocorra a valorização imobiliária das 
pessoas proprietárias desses imóveis (CTN, art.81);

Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – 
COSIP é instituída por lei ordinária pelos Municípios e Distrito Federal (CF, 
art. 149-A). Fato gerador da COSIP é a prestação de serviço de iluminação 
pública;

Receitas de Transferências Constitucionais – são valores refe-
rentes ao Repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que 
é correspondente à porcentagem derivada da arrecadação de tributos es-
taduais e federais no Município e pelo Estado onde está localizado o Mu-
nicípio.
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Receita Estadual

Quanto ao Estado, a Receita Tributária é formada por:

RECEITA TRIBUTÁRIA ESTADUAL:

Impostos: ICMS, IPVA e ITCMD
Taxas: Para contraprestação ao exercício regular do poder de polí-
cia ou a utilização de serviço público específico como as taxas pa-
gas para a emissão de documentos como RG, CPF e Passaporte.
Contribuição de melhoria: Decorrente de valorização imobiliária 
em face de obras públicas.

Receita de Transferências Constitucionais 
é formada pelos Valores referentes ao Repasse do Fundo de Par-
ticipação dos Estados (FPE), que é correspondente à porcetagem 
derivada da arrecadação de tributos estaduais e federais feitos no 
Município e pelo Estado onde está localizado o Município.

Receita patrimonial
é formada pela Exploração econômica do patrimônio público do 
Estado como o uso de bens móveis e imóveis, o resultado de apli-
cações financeiras, bem como, a venda de bens móveis e imóveis 
ou o recebimento de aluguéis.

Receita de serviços
é formada pela cobrança de tarifas sobre mercados, transporte 
coletivo, feiras e etc.

Outras receitas
Derivadas, por exemplo, de valores pagos a título de multas e ou-
tras penalidades administrativas, atualização monetária de inves-
timentos e a cobrança da dívida ativa.
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Receita da União  

E ainda temos a UNIÃO, cuja RECEITA TRIBUTÁRIA é formada por:

RECEITA TRIBUTÁRIA FEDERAL:

Impostos: IR, ITR, CIDE-Combustível, IOF e impostos residuais
Taxas: Para contraprestação ao exercício regular do poder de 
polícia ou a utilização de serviço público específico como as ta-
xas pagas para a emissão de documentos como RG, CPF e Pas-
saporte.
Contribuição de melhoria: Decorrente de obras públicas

Receita patrimonial
é formada pela Exploração econômica do patrimônio público da União 
como o uso de bens móveis e imóveis, o resultado de aplicações fi-
nanceiras, bem como, a venda de bens móveis e imóveis e aluguéis.

Outras receitas
Derivadas, por exemplo, de valores pagos a título de multas e ou-
tras penalidades administrativas, atualização monetária de inves-
timentos e a cobrança da dívida ativa.

No caso dos Municípios maranhenses, 
como está a arrecadação dos tributos de sua competência, 

com base no exercício financeiro de 2017?
COMPOSIÇÃO DA RECEITA 

TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS
INSTITUIÇÃO DA 

RECEITA*
MÉDIA DE 

CONTRIBUIÇÃO**
IPTU 88,99% 2,12%
ITBI 88,07% 4,34%

ISSQN 99,08% 43,27%
IRRF 96,33% 27,55%
ITR 1,83% 0,08%

Taxas 91,74% 4,70%
Contribuição de Melhoria 30,28% 3,38%

CIP/COSIP 70,64% 14,48%
Dívida Ativa Tributária 3,67% 0,06%

Multas e Juros Tributários 1,83% 0,02%

* Nessa coluna, os Municípios analisados fizeram instituições de tributos e previram arreca-
dações das receitas dos impostos.

** Nessa coluna, os Municípios analisados que efetivaram as arrecadações dos tributos pre-
vistos e instituídos.
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Como os Municípios gerenciam a arrecadação de tributos?

Há de se buscar um ponto de equilíbrio entre o montante de tribu-
tos que a população paga e o que Administração lhe devolve, em forma 
de serviços públicos.

Sempre levando em conta a capacidade contributiva do cidadão. 
Justiça distributiva, afinal, é uma das finalidades do tributo, ou seja, fazer 
que aquele que recebe mais, pague mais, revertendo em mais serviços 
públicos a todos, principalmente aos que possuem menos condições 
financeiras.

Para isso o Município precisa ter:
 1) Uma legislação própria moderna e constitucional (Código Tribu-

tário);
 2) Uma gestão tributária eficiente, com criação de cargos, bem 

como realização de concursos públicos, de fiscal e auditor tri-
butário suficiente para exercer sua função de arrecadador e co-
brador de tributos, além da estrutura física, de pessoal e equi-
pamentos necessários;

 3) Uma tecnologia da informação que permita a arrecadação efe-
tiva de tributos. Para tanto, adquirir ferramenta, por consórcio 
ou diretamente, que permita isso. Por exemplo, o Governo Fe-
deral fornece, no sítio eletrônico https://softwarepublico.gov.br/
social/e-cidade programas, dentre eles um de gestão tributária.

Como pode ser utilizado o orçamento?

A dinâmica do Poder Executivo comporta a previsão de RECEITA 
e o total de DESPESA, a partir das prioridades previamente definidas para 
um determinado ano. 

Em outras palavras, o Executivo faz uma estimativa do que poderá 
ser arrecadado e verifica a possibilidade desses recursos fazerem frente 
às despesas correntes, ou seja, aquelas que serão destinadas a manter a 
estrutura administrativa estatal. 

Claro que nem tudo pode virar DESPESA. A Lei prevê as chamadas 
despesas obrigatórias, que são os salários dos servidores públicos, apo-
sentadorias, benefícios do INSS e pensões, além do valor necessário ao 
funcionamento de creches, escolas e hospitais e a manutenção de políticas 
sociais ligadas à saúde e educação.

Existem, ainda, as despesas discricionárias, em que o governo 
pode aplicar os recursos desde que observe os princípios que regem a 
dinâmica do Orçamento Público.
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# FIQUE ATENTO:
O Poder Executivo é representado pelo Prefeito (Município), 
Governador (Estado) e Presidente da República (União).

Princípio basilar do direito tributário

Capacidade Contributiva: em que cada um contribui com o Estado 
na medida de sua possibilidade, permitindo que quem mais detém recursos 
financeiros pague mais tributos.

Para que servem os tributos:
Precisamos pagar impostos. É com eles que o governo pode pres-

tar serviços como saúde, educação e segurança. Não é um favor que os 
governantes nos oferecem, mas um direito conquistado por nós com o pa-
gamento de tributos.

Como nossa cidade está:
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Como nossa cidade poderá ficar:

Como funciona o Ciclo Orçamentário?

O Ciclo Orçamentário corresponde a um período de 4 (quatro) 
anos que tem início com a elaboração do Plano Plurianual (PPA) e se en-
cerra com o julgamento da última prestação de contas do Poder Executivo 
pelo Poder Legislativo.

Dessa forma, o Presidente da República formula o PPA da União, 
os Governadores o PPA dos Estados e os Prefeitos o PPA dos Municípios 
e os remete ao Poder Legislativo. Cabe, então, aos Deputados Federais e 
Senadores (Congresso Nacional), aos Deputados Estaduais (Assembleias 
Legislativas) e aos Vereadores (Câmaras Municipais), ao receber o PPA, 
modificá-lo por meio de emendas, se entenderem necessário. 

# FIQUE ATENTO:
O Poder Legislativo é representado pelo Vereador (Muni-
cípio), Deputado Estadual (Estado) e Deputados Federais e 
Senadores (União).
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Funciona assim:

1
Plano Plurianual (PPA)

O PPA (CF, Art. 165, I) corresponde a um planejamento de médio 
prazo com estratégias, diretrizes e metas de governo para um pe-
ríodo de quatro anos.

2
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

A LDO (CF, Art. 165, II) é estabelecida anualmente e define as 
metas e prioridades do governo. Sabe aquela obra que precisa 
ser finalizada com urgência? Pois é! Além disso, ela estabelece 
as regras que deverão ser observadas na elaboração da LOA e na 
sua discussão, votação e aprovação.

3
Lei Orçamentária Anual (LOA)

A LOA (CF, Art. 165, III) é a lei em que o governo demonstra todas 
as receitas e despesas para o próximo ciclo de um ano.

Quanto ao Ministério Público, importante lembrar que a este não 
cabe ingerir na discussão, na votação e nem na aprovação do orçamento 
enquanto estiver sendo examinado pela Casa Legislativa. Contudo, está 
legitimamente autorizado a atuar judicialmente quando constatar qualquer 
irregularidade durante o processo de transformação do projeto de lei em lei 
orçamentária.

Entretanto, a forma mais eficaz de se fiscalizar a execução das leis 
orçamentárias é através da própria população, que poderá acompanhar 
de perto o emprego dos recursos públicos se conhecer a dinâmica do Ciclo 
Orçamentário:
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PPA LDO LOA

Prazos Responsável Prazos Responsável Prazos Responsável

Elaboração

31 de 
agosto do 
primeiro 
ano de 

mandato

Executivo
15 de abril 
de todos os 

anos
Executivo

31 de agosto 
de todos os 

anos
Executivo

Discussão
e votação

Até 15 de 
dezembro Legislativo Até 30 de 

junho Legislativo Até 15 de 
dezembro Legislativo

Execução

Durante 
os 3 

últimos 
anos 

de um 
governo e 
1 ano do 
governo 
seguinte.

Órgãos do 
Executivo

Durante a 
elaboração 

da LOA 
e o ano 

seguinte.

Órgãos do 
Executivo

1º de janeiro 
a 31 de 

dezembro do 
ano seguinte

Órgãos do 
Executivo

Controle

Durante a 
execução 
o controle 
é interno 
e durante 

e após 
o fim da 

execução, 
externo.

Legislativo, 
Tribunal de 
Contas e 

população.

Durante a 
execução 
o controle 
é interno 
e durante 

e após 
o fim da 

execução, 
externo.

Legislativo, 
Tribunal de 
Contas e 

população.

Durante a 
execução 
o controle 
é interno e 
durante e 
após o fim 

da execução, 
externo.

Legislativo, 
Tribunal de 
Contas e 

população.
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POR QUEM É (DEVE SER) FISCALIZADO?
Ministério Público

Os Ministérios Públicos Federal (MPF) e Estaduais (MPE) foram 
designados pela Constituição da República a exercer a função de legítimos 
representantes da Sociedade, atuando em defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Art. 127 - O Ministério Público é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis.
Art. 129 - São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos;
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para 
fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nes-
ta Constituição;
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações 
indígenas;
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-
-los, na forma da lei complementar respectiva;
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 
complementar mencionada no artigo anterior;
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 
policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações 
processuais;
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que com-
patíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judi-
cial e a consultoria jurídica de entidades públicas.

Na função de defesa dos interesses da sociedade, os Promotores 
de Justiça (MPE) e os Procuradores da República (MPF) recebem e inves-
tigam denúncias de desvios de dinheiro público e propõem ações judiciais 
que visam à punição dos envolvidos e o ressarcimento dos recursos des-
viados. A diferença entre os dois está no âmbito de atuação, já que o MPF 
atua nos casos que envolvem recursos federais e o MPE funciona quando 
as verbas são estaduais e municipais.
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As denúncias sobre irregularidades devem ser comunicadas rapi-
damente ao Ministério Público, seja por meio de comunicação ao Promo-
tor de Justiça, diretamente à Ouvidoria ou pelos telefones 127 e 0800 
0981600 (MPMA).

A Assessoria Técnica e o Laboratório de Lavagem de Dinheiro da 
Procuradoria Geral de Justiça, tem por fim, entre outras funções, depurar 
dados qualificados e de natureza macro acerca da execução orçamentá-
ria do Estado e dos Municípios, especialmente no que concerne à análise 
das leis orçamentárias e processos de prestação de contas, incluídas as 
recomendações, ressalvas e determinações neles contidas, bem como, do 
fluxo das receitas constitucionalmente vinculadas às ações e serviços de 
educação e saúde e promover a avaliação de políticas públicas, produzin-
do e sistematizando dados de natureza macros relacionados à eficiência, 
eficácia e efetividade.

O propósito será o de instrumentalizar os órgãos de execução de ativi-
dade-meio do Ministério Público em sua atuação extrajudicial e judicial, via MP 
em Mapas e na página deste órgão na Internet, decodificando dados orçamen-
tários, apontando possíveis violações às leis orçamentárias e Lei de Improbi-
dade Administrativa, em conformidade com a Constituição Federal de 1988.

COMO DENUNCIAR?
Ligue 0800 0981600 ou 127

Acesse: http://www.mpma.mp.br
e, após, o item “Ouvidoria”.

Tribunal de Contas do Estado (TCE)
Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa

A Câmara de Vereadores e a Assembleia Legislativa constituem o 
Poder Legislativo Municipal e Estadual, respectivamente. Além de aprovar 
projetos de lei, também têm como funções:

Fiscalizar o Poder Executivo Municipal (Câmara de Vereadores) e 
Estadual (Assembleia Legislativa), com o recebimento e apuração de de-
núncias, podendo até afastar administradores envolvidos em casos de cor-
rupção (Prefeitos, Governadores, Secretários e etc.);

Competência da Câmara Municipal o “julgamento das contas anu-
ais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto 
das contas por decurso de prazo”, referentes aos temas 157 e 835, com os 
leading cases RE 729744 e RE 848826, decisão em sede de Repercussão 
Geral do STF.
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Localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/nº, Calhau, São Luís/
MA, o TCE é responsável por realizar os seguintes procedimentos:
 
 1. O governador deve prestar contas – de Governo e de Gestão - 

anualmente ao TCE;
 2. Este Tribunal irá elaborar um parecer prévio sobre as contas de 

Governo e sobre a forma que este governador utilizou o dinheiro 
público e, ainda, julgar as contas de Gestão;

 3. O parecer prévio servirá de base para o julgamento que a As-
sembleia Legislativa realizará sobre aquele gestor público. 

# ATENÇÃO:
O TCE analisará as contas não só dos Governadores, mas tam-
bém de Prefeitos, Secretários Estaduais e Municipais, Ordenado-
res de Despesas e Dirigentes de Autarquias, Fundações, Empre-
sas Públicas ou Sociedades de Economia Mista.

Art. 31. 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.
§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio 
dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou 
Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.
(...)
§ 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, 
à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual 
poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

Tribunal de Contas da União (TCU)

O TCU tem como função constitucional a fiscalização contábil, fi-
nanceira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades 
da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, econo-
micidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Além disso, deve apreciar as contas prestadas anualmente pelo 
Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elabora-
do em sessenta dias, a contar de seu recebimento.

Caso seja identificada alguma irregularidade quanto à utilização ou 
repasse dos recursos federais aos Municípios ou Estados, o TCU deve ser 
comunicado.
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# ATENÇÃO:
Caso o chefe do Poder Executivo não tenha respeitado o plane-
jamento orçamentário, este poderá ser declarado inelegível para 
as próximas eleições.

# FIQUE ATENTO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Perante os Tribunais de Contas funciona um Ministério Público 
próprio, que muito auxilia numa gestão fiscal equilibrada e proba. 
Podem ser demandados e procurados diretamente para ofereci-
mento de denúncia ou solicitação de informações. São essenciais 
à existência de um Estado sem corrupção.

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU)

O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União 
(CGU) é o órgão do Governo Federal responsável por realizar atividades 
relacionadas à defesa do patrimônio público e ao incremento da transpa-
rência da gestão, por meio de ações de controle interno, auditoria pública, 
correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria.

É responsável também por exercer a supervisão técnica dos órgãos 
que compõem o Sistema de Controle Interno e o Sistema de Correição e 
das unidades de ouvidoria do Poder Executivo Federal.

A CGU combate a corrupção dentro dos órgãos por meio da expul-
são e punição a servidores públicos que cometam irregularidades (exem-
plo: abuso de autoridade, recebimento de propina, enriquecimento ilícito de 
servidor, improbidade administrativa). 

Esta atuação pode ser acompanhada pelo site da CGU, que dispo-
nibiliza o relatório completo de cada estado, no qual se pode encontrar da-
dos como a penalidade aplicada ao servidor, motivo e punições por estado 
e por órgão.

A realização de atividades irregulares por servidores públicos deve 
ser denunciada no e-OUV, no site da Controladoria.
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# FIQUE ATENTO:
REDE DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Todos esses órgãos, mais alguns outros, integram a Rede de Con-
trole da Administração Pública no Estado do Maranhão. Tal orga-
nismo estreita a relação entre as diferentes entidades, facilitando 
as ações, permite integração, concentra esforços, impede gasto 
de energia desnecessário ou em duplicidade, favorecendo, de 
modo significativo, o combate à corrupção.

Cidadão

O cidadão é o principal fiscalizador dos gestores públicos, po-
dendo pedir informações aos órgãos públicos conforme a Lei de Acesso à 
Informação (LAI) - Lei nº 12.527/2011 

Art. 7º  O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, 
entre outros, os direitos de obter: 
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, 
bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a in-
formação almejada; 
II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou 
acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a ar-
quivos públicos; 
III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou enti-
dade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou 
entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado; 
IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; 
V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, 
inclusive as relativas à sua política, organização e serviços; 
VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, uti-
lização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e 
VII - informação relativa: 
a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, 
projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas 
e indicadores propostos; 
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de 
contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluin-
do prestações de contas relativas a exercícios anteriores.

Além disso, tem o principal poder de eleger quem ocupará os car-
gos públicos, devendo fazer isso de forma consciente.

Compete a todo cidadão denunciar as irregularidades cometidas 
pelos gestores públicos ao Ministério Público, à Câmara de Vereadores, à 
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Assembleia Legislativa, à CGU e aos Tribunais de Contas através dos es-
paços para ouvidoria, nos sites das instituições. Cabe sempre lembrar que 
as denúncias podem ser anônimas.

São esses os canais de denúncia na internet:

Ministério Público do Estado do Maranhão:
http://www.mpma.mp.br

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão:
http://www.tce-ma.gov.br

Tribunal de Contas da União:
http://portal.tcu.gov.br

Assembleia Legislativa do Maranhão:
https://www.al.ma.leg.br

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União:
https://sistema.ouvidorias.gov.br

Como o cidadão pode colaborar no controle e na fiscalização 
do Orçamento Público?

O cidadão é o maior fiscal do Orçamento Público, portanto, deve 
sempre estar atento às mudanças nas cobranças de impostos e, também, 
nas obras e benefícios que são implementados pelo governo. Caso verifi-
que alguma irregularidade deve denunciar imediatamente.

E isso não é difícil! A Lei nº 101/2000, mais conhecida como Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF) estabeleceu que todos os entes públicos devem agir 
de forma transparente, por isso, agora, bastando digitar em qualquer sítio eletrô-
nico de pesquisa o nome do órgão, surgirá seu portal da transparência.

EM RESUMO
Essas poucas informações permitem que se tenha uma ideia do 

que é um orçamento público. 
Apesar de o governo trabalhar com um orçamento anual e cada 

um de nós lidar com seus recursos a cada mês, a forma de planejar o 
uso de nosso salário e nossos gastos não é muito diferente. É com o que 
ganhamos a cada mês que honramos o pagamento de nossas obrigações 
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prioritárias, atendendo as nossas necessidades, como comprar alimentos, 
pagar conta de luz, gás, telefone, pagar consulta médica, remédios etc. Se, 
entretanto, um mês ou outro, conseguimos fazer horas extras e ganhamos 
um dinheiro a mais, podemos pensar em economizar para poder assistir 
a um show, jantar fora uma ou duas vezes por mês, ou, quem sabe, fazer 
uma reforma na casa, uma viagem ou tantas outras coisas. Para isso, pre-
cisamos estabelecer uma lista de prioridades, em que cada um dos itens 
será atendido com o que conseguirmos economizar.

Isso também acontece no governo, seja municipal (que cuida das 
cidades), seja no estadual e da União (que trata dos problemas de todo o 
país). As necessidades da população terão que ser identificadas e devem 
constar do orçamento, ou seja, do documento que indica a quantia que o 
governo vai conseguir arrecadar e como vai gastar esse dinheiro. 

É claro que nem todos os problemas da população poderão ser 
resolvidos de uma só vez. São muitos os problemas, como por exemplo a 
melhoria do serviço de saúde, a construção de melhores hospitais, melho-
res escolas, melhores estradas, segurança pública etc. Sabendo disso, o 
governo, tal como cada um de nós, enumera as prioridades que pretende 
atender a cada ano.

Assim, antes mesmo de elaborar o orçamento, o governo vai edi-
tar duas leis: o plano plurianual (PPA) – documento em que define os 
investimentos que serão feitos no mandato do governante eleito, como 
a construção de estradas, construção de aeroportos, financiamentos, 
compra de equipamentos para atendimentos dos serviços públicos lo-
cais e essenciais – e a lei de diretrizes orçamentárias (LDO), que 
enumera o que o governo considera, entre as prioridades, o que é mais 
importante para realizar naquele ano. Cada uma dessas leis tem uma fun-
ção específica.

Portanto, o orçamento começa pelo PPA, que define as diretri-
zes, objetivos e metas a serem atingidas no período de 04 anos; a LDO é 
que define, para cada ano, as regras para executar o orçamento do ano 
seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo. É no PPA 
que estarão o plano de governo, os gastos que asseguram a prestação de 
serviço, e os investimentos; e a LOA, que estima as receitas e programa 
todas as despesas a serem efetuadas no ano seguinte, de acordo com as 
prioridades estabelecidas no PPA e as regras da LDO. A LDO faz, então, a 
ligação entre o PPA e a LOA.

Se o orçamento for bem planejado (e o planejamento vai ser feito 
por um prazo de 04 anos), as receitas serão suficientes para fazer frente 
aos gastos do governo. É claro que, uma vez ou outra, o dinheiro vai faltar, 
porque acontecem imprevistos e nenhuma despesa poderá ser feita sem 
estar prevista no orçamento. Por isso é que o orçamento deverá ser bem 
planejado, destinando recursos para eventuais imprevistos. Se mesmo as-
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sim o dinheiro não for suficiente, a solução é cortar gastos e despesas 
extras. O governo deve, então, saber economizar, cortar despesas inúteis 
e gastar naquilo que for necessário para a população. Assim, o dinheiro 
arrecadado com os tributos não vai faltar e nem será necessário aumentar 
os tributos, sacrificando a sociedade. 

É preciso, então, gastar o dinheiro público com responsabilidade, 
para que as necessidades da sociedade possam ser atendidas.
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ANOTAÇÕES
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