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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR 

 
VOTO GC-6 60.019/2009 

 
Processo: TCE 105.696-1/09 
Origem: Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
Assunto: Prestação de Contas de Ordenador – 2008 
Ordenador Principal: Jorge Sayed Picciani 
Tesoureiro: Antônio Manhães Baptista Oliveira 
 

Trata o presente da Prestação de Contas dos Ordenadores de 

Despesas e do Tesoureiro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro – ALERJ, relativa ao exercício financeiro de 2008, encaminhada a este 

Tribunal dentro do prazo previsto no artigo 9º, § 2º, da Lei Complementar n.º 

63/90, através do Ofício GP/Nº 639, às fls. 108. 

 

A relação dos Ordenadores de Despesas Secundários, elencados 

pelo Corpo Instrutivo, encontra-se acostada às fls. 201v e 202.  Destacam-se, 

como Ordenador de Despesa Principal e Tesoureiro, os seguintes 

responsáveis:  

 
Ordenador de Despesas Principal 
 
NOME: JORGE SAYED PICCIANI 
CPF: 409.566.527-00 
CARGO: Deputado Estadual – Presidente 
PERÍODO: 01/01 a 31/12/08 
 
Responsável pela Tesouraria 
 
NOME: ANTÔNIO MANHÃES BAPTISTA OLIVEIRA 
CPF: 788.911.597-00 
CARGO: Diretor do Departamento Financeiro 
PERÍODO: 01/01 a 31/12/08 

 
O Corpo Instrutivo, após minuciosa análise, empreendida às fls. 

200/215, opina pela Regularidade das Contas da Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro, referentes ao exercício de 2008, com Quitação aos 

Ordenadores Principal e Secundários, discriminados às fls. 201v e 202, bem 

como ao Responsável pela Tesouraria, com as Determinações elencadas às 

fls. 212 e 212v. 
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O Ministério Público Especial junto ao Tribunal, representado pelo 

Procurador-Geral Horacio Machado Medeiros, posiciona-se no mesmo sentido. 

 

É o relatório.  
 

Considerando que a análise da presente prestação de contas foi 

efetuada com base nos elementos que integram este processo, com as 

necessárias consultas ao Sistema Integrado de Administração Financeira para 

Estados e Municípios – SIAFEM/2008 e Sistemas de Informações Gerenciais - 

SIG; 

Considerando que o não encaminhamento da prestação de contas 

do responsável pelos bens patrimoniais da ALERJ, exercício de 2008, poderá 

ser objeto de reexame quando da entrada de tal processo nesta Corte, ocasião 

em que serão adotadas as necessárias providências para eventual 

regularização e análise da intempestividade, naquele processo; 

 

Considerando que os fatos apresentados pela Instrução, como 

passíveis de determinação, não comprometem diretamente o mérito das 

contas, por se tratarem de impropriedades formais e/ou passíveis de 

verificação futura;  

 

Considerando que o Relatório do Departamento de Contabilidade, às 

fls. 96, atesta que foram feitos regularmente os registros contábeis, em 

conformidade com a Lei Federal nº 4320/64 e a Lei Estadual nº 287/79; atesta 

a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos 

registros contábeis; atesta a propriedade e regularidade dos registros 

contábeis; e ainda a regularidade da execução orçamentária da despesa; 

 

Considerando o exame e parecer favorável pela certificação da 

regularidade das contas dos ordenadores de despesas durante o período de 1º 

de janeiro a 31 de dezembro de 2008 (processo nº 9244/09), apresentado pela 

Mesa  Diretora da ALERJ, às fls. 101; 
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Considerando o parecer favorável da Assessoria de Controle 

Interno, com declaração de não terem sido constatadas quaisquer 

irregularidades, às fls. 106; 

 

Face ao exposto e à análise procedida nos autos, e de acordo com 

o Corpo Instrutivo e o Ministério Público Especial  junto ao Tribunal, 

 

VOTO: 

  

Pela REGULARIDADE da Prestação de Contas dos Ordenadores 

de Despesas e do responsável pela Tesouraria da Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro, relativa ao exercício de 2008, tendo como Ordenador 

Principal o Deputado Estadual JORGE SAYED PICCIANI, e Tesoureiro o Sr. 

ANTÔNIO MANHÃES BAPTISTA OLIVEIRA, e como Ordenadores 

Secundários aqueles elencados às fls. 201v e 202, dando-lhes QUITAÇÃO 

PLENA, nos termos do artigo 20, inciso I, c/c o artigo 21, ambos da Lei 

Complementar nº 63/90, alterada pela Lei Complementar nº 124/09, sem 

prejuízo das DETERMINAÇÕES a seguir elencadas: 

 
 
1) Em caso da não ocorrência dos correspondentes fatos no 

exercício, encaminhem os documentos mencionados na Deliberação TCE-RJ 

nº 198/96, a seguir descritos, com a menção de que “nada há a relatar”, ou 

expressão correspondente: “demonstrativo das subvenções e auxílios 

concedidos no período” e “demonstrativo das responsabilidades não 

regularizadas no exercício”, bem como informem a “relação das unidades 

orçamentárias e suas respectivas unidades administrativas e de controle”; 

 

2) Verifiquem qual a situação do processo de Prestações de Contas 

de Bens Patrimoniais relativo ao exercício de 2008, encaminhando-o a este 

Tribunal, observando, ainda, se for o caso, o disposto no inciso I do artigo 25 

da Deliberação TCE-RJ nº 198/96; 
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3) Providenciem a conciliação dos valores contabilizados com o 

“Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos” (fls. 196/199), tendo em vista 

a diferença observada no valor de R$ 13.907,90, discriminada às fls. 206-

v/207; 

 

4) Atentem, em casos futuros, para a necessária paridade entre o 

saldo final do exercício anterior das disponibilidades, considerado no Balanço 

Financeiro, com o saldo inicial das disponibilidades do Balanço Financeiro 

referente à prestação do exercício seguinte. 

 

GC-6, 

 

JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR 

RELATOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTFR 


