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C

aro leitor, a Constituição Federal de 1988 reserva
para o Tribunal de Contas da União a missão de
apreciar e emitir parecer prévio conclusivo sobre
as contas prestadas anualmente pela Presidenta
da República. Etapa fundamental no processo
de controle externo da gestão pública brasileira, pois subsidia
o Poder Legislativo com elementos técnicos essenciais para o
julgamento das contas do chefe do Poder Executivo.
Além das contas prestadas pelo Poder Executivo, o TCU julga
individualmente as contas dos demais Poderes e do Ministério
Público, o que permite compor um panorama da Administração
Pública Federal e conhecer o resultado de sua atividade.
O relatório das contas de governo do exercício de 2011 objetiva trazer uma discussão do cenário econômico e das ações
macroecômicas governamentais; promover a accountability
governamental; dar transparência às ações estatais; avaliar o desempenho do governo; incentivar o aperfeiçoamento da gestão
pública em seus mais variados aspectos; fornecer um parecer
sobre os dados financeiros, patrimoniais e contábeis da União;
além de realizar um diagnóstico profundo em temas importantes para a sociedade, principalmente no que diz respeito à sustentabilidade do crescimento.
Neste número especial de nossa revista, sobre as contas do
governo, apresentamos entrevista com o Ministro José Múcio
Monteiro, relator do processo, e artigos técnicos de servidores
do TCU; além de matérias da Secretaria de Comunicação, que
discorrem sobre o processo de elaboração do relatório com o
envolvimento de representantes da sociedade, do governo, do
setor produtivo e da mídia.
O relatório completo, respectivas fichas-síntese, sumário
executivo e a publicação “Temas de Destaque das Contas do
Governo nos Últimos 5 anos” estão disponíveis em nosso portal
- www.tcu.gov.br. Esperamos elucidar o processo de elaboração
do relatório em todas as etapas envolvidas.
Boa leitura !

