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O Que? 

CONTAS NA MÃO é um programa institucional permanente 

do Ministério Público do Estado do Maranhão em conjunto com 

o Tribunal de Contas do Estado que visa empoderar o controle 

social das contas públicas e a participação popular no processo 

orçamentário, tornando efetivos os comandos legais do art. 49 

da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 44 da Lei 

10.257/2001 (Estatuto da Cidade)  

Quem? 
MP e TCE coordenam o Paqcto pela Transparência Fiscal, do 

qual fazem parte a AMPEM, a FAMEM, o CRC, sindicatos da 

área cpntábil e o MCCEA  

Onde? 

Os 217 municípios existentes são divididos por pólos, de acordo 

com a proximidade da cidade sede onde acontecem os 

seminários e minicursos, também de acordo com as comarcas a 

que estão ligados  

Quando? Desde 2003  

Como: 

mobilização e divulgação dos eventos são executadas pelas 

promotorias de justiça integrantes de cada um desses pólos. São 

contactados líderes comunitários, presidentes de sindicatos, 

representantes do poder público municipal, conselheiros 

municipais, dentre outros. Uma equipe de técnicos e membros 

do TCE e do MPE se desloca da capital até a cidade pólo para 

fazer as palestras, acompanhamento das atividades práticas, 

cerimonial e cobertura jornalística. Durantes os eventos são 

disponibilizados coffe-break por turno de trabalho, certificados 

para os participantes, pastas com todo material didático 

(apostilas, cartilhas e crachás). Além das palestras, os 

participantes tem a oportunidade de trabalhar os temas de forma 

prática, através de um estudo de casos fictícios  

Por 

que? 

Garantir o respeito às exigências sobre prestação de contas por 

parte dos gestores públicos estimulando a formação de uma 

cultura de transparência fiscal em todo Estado a partir da 

capacitação do pequeno cidadão que precisa conhecer como é 

gasto o dinheiro público.  

E aí? 

Diminuição do número de Prefeitos e Presidentes de Câmara 

inadimplentes na prestação de contas ao TCE; Criação de 

fluxogramas de atuação funcional do MP para a exigência da 

prestação de contas da Câmara e da Prefeitura, incluindo 

atividades extrajudiciais e judiciais, como ação penal, ação por 

improbidade administrativa, ação de obrigação de fazer, 

execução e pedido de intervenção; Edição das Instruções 

Normativas 09 e 011, de 2005, sobre a prestação de contas dos 

gestores municipais e estaduais, respectivamente; Edição da 

Recomendação do Procurador-Geral de Justiça aos Promotores 

sobre o programa Contas na Mão.  



 


