NOTÍCIAS

TCU aprecia contas do governo de 2009
O Tribunal de Contas da União (TCU) apreciou o
relatório e o parecer prévio das contas do governo
federal, referentes ao exercício financeiro de 2009.
O documento, que será encaminhado ao Congresso
Nacional para julgamento, apresenta temas como
o desempenho da economia brasileira, análise das
receitas, das despesas e das demonstrações contábeis
da União, além de ações relacionadas à reforma
agrária no Brasil. O ministro Raimundo Carreiro foi
o relator do parecer.
O relatório aponta que medidas adotadas pelo
governo contribuíram para a redução do impacto
da crise mundial na economia brasileira. Em 2009,
o Produto Interno Bruto (PIB) reduziu seu valor, em
termos reais, em 0,2% em relação ao PIB de 2008,
alcançando um total de R$ 3,143 trilhões.
A taxa de desemprego em 2009 foi de 6,8%,
idêntica à registrada em 2008. No ano passado,
foram criados 995.110 postos de trabalho, um
aumento de 3,11%.

Apesar de concluir que o Poder Executivo
observou os princípios fundamentais de contabilidade
aplicados à administração pública, o relatório do TCU
fez 15 ressalvas. Entre elas estão o descumprimento
de determinação constitucional para a aplicação de
recursos destinados à irrigação, o baixo percentual de
arrecadação das multas administrativas aplicadas por
órgãos da administração pública federal e questões
relativas à Política Nacional de Reforma Agrária.
O TCU fez 33 recomendações para corrigir
as falhas encontradas. Uma delas recomenda ao
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
que apresente um plano de ação para reduzir o
número de prestações de contas não analisadas
das transferências da União a estados, municípios
e organizações não governamentais (ONGs)
via convênios, contratos de repasse e outros
instrumentos.
O parecer está disponível no site www.tcu.gov.br/
contasdegoverno.

TCU entrega relatório
sobre as contas do governo
ao Congresso Nacional
O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Ubiratan
Aguiar, entregou ontem ao presidente do Congresso Nacional, senador
José Sarney, o relatório e o parecer prévio das contas do governo federal
referentes ao exercício financeiro de 2009.
O Plenário do TCU apreciou as contas no último dia 9. O Congresso
Nacional é o órgão responsável pelo julgamento. Os ministros Benjamin
Zymler e Raimundo Carreiro, relator das contas, acompanharam a entrega
do documento.
O relatório do TCU apresenta temas como o desempenho da economia
brasileira, análise das receitas, das despesas e das demonstrações contábeis
da União, além de ações relacionadas à reforma agrária no Brasil.
O parecer está disponível no site www.tcu.gov.br/contasdegoverno.
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