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       DECLARAÇÃO DE VOTO 

 
Nem sempre quem faz uso da palavra por último é  mais importante, que 

é o meu caso. Sou benjamim deste Tribunal, não no sentido de ser o mais querido, mas, 
sim o mais novo. Quero parabenizar os ilustres colegas Conselheiros que me 
antecederam prolatando os seus votos.  

 
Inauguro hoje, na condição de Conselheiro, a votação do Parecer Prévio 

das Contas de Gestão do Município do Rio de Janeiro exercício 2007, tendo como 
responsável Sr. Prefeito César Maia. 

 
Trata-se, sem dúvida, da mais relevante atribuição institucional dos 

Tribunais de Contas no controle externo da legalidade, legitimidade e economicidade na 
administração financeira e orçamentária da Administração Pública, decorrente da 
previsão constitucional insculpida no Art. 71, bem como no Art.124, § 3º da 
Constituição Estadual e no Art. 88, inciso I da Lei Orgânica do Município do Rio de 
Janeiro. 

 
Observa-se que este controle visa substituir as meras verificações formais 

de comprovação da despesa pelo acompanhamento efetivo da conduta contábil da 
Administração, quer na execução do orçamento, quer no desenvolvimento dos 
programas de trabalho do Poder Executivo. 

 
                    Atualmente, face ao princípio da transparência aliado à simplicidade da 
linguagem utilizada no presente relatório, fica o munícipe apto a compreender e avaliar 
os resultados da administração da cidade. 
 

Preliminarmente, cabe ressaltar o minucioso relatório e voto do Exmº 
Conselheiro – Relator, Dr. Fernando Bueno Guimarães, que pela riqueza e abrangência 
de seu conteúdo objetivo, propiciam uma  simples apreciação das questões formuladas 
com vistas  à emissão do parecer. 

 
Da mesma forma, gostaria de deixar registrado a excelência dos trabalhos 

realizados pelo Corpo Técnico desta Casa. 
 
Importante também consignar o testemunho do esforço desta Corte, 

registrando-se, por merecido, o empenho do atual Presidente, o eminente Conselheiro 
Thiers Viana Montebello, adotando medidas concretas para a estruturação e 
aprimoramento dos métodos de trabalho com  a utilização dos recursos humanos e 
tecnológicos. 
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Vale ressaltar o Parecer da douta Procuradoria Especial,  exarado pelo 
Douto Procurador Chefe Dr.  Carlos Henrique Amorim Costa cuja, conclusão é a 
seguinte: 
 

“ Do Exame dos Autos verifica-se que a despeito de haver 
divergências de opiniões entre a Secretaria de controle externo e a 
secretaria geral quanto ao percentual aliado a manutenção e 
desenvolvimento do ensino MDE, a conclusão de ambas secretaria 
é idêntica quanto a emissão de parecer prévio favorável.   
 

Em razão do exposto examinado o processo, considerada a 
acurada percuciente análise promovida por todos os órgãos técnicos 
deste TCM, acompanho o entendimento do corpo instrutivo e opino 
da mesma forma, por emissão de parecer prévio favorável à 
aprovação das contas de gestão. 

 
Ressalto todavia que esta apreciação não envolve o exame de 

responsabilidade de ordenadores de despesa cujas contas ainda não 
hajam sido apreciadas por este Tribunal. ” 

 
Ressalto ainda, Sr. Presidente, que como votarei na íntegra o relatório de 

lavra do eminente Conselheiro Fernando Bueno, salientando que sejam entendidas 
como determinações as recomendações enumeradas de 25 a 40,  devendo ter o seu 
cumprimento imediato, face a sua gravidade, como prevê o brilhante e zeloso relatório, 
mas, pelas ponderações trazidas pelo Sr. Presidente, VOTO opinando por emissão de 
Parecer Prévio favorável a aprovação das Contas de Gestão, adotando as ressalvas, 
recomendações, alertas e sugestões propostas no relatório. 

 
 

Sala das Sessões, 02 de julho de 2008. 
 
 
                   

Conselheiro Ivan Moreira 
 
 


