NOTÍCIAS

TCU encaminha Relatório de Atividades ao
Congresso Nacional
O presidente Valmir Campelo encaminhou ao presidente do Congresso Nacional, José Sarney, o Relatório das Atividades do Tribunal de
Contas da União do 4º Trimestre de 2002. No relatório, estão indicados
os resultados das principais deliberações adotadas pelo Tribunal e os
demonstrativos de sua atuação no exercício do controle externo, em
auxílio ao Congresso Nacional.
No período, o tribunal condenou 495 responsáveis ao recolhimento de débito ou pagamento de multa que alcançaram o montante
de R$ 370.335.994,22. Os benefícios do controle, entretanto, em grande parte não são mensuráveis. Advêm da expectativa do controle, do
desvio ou desperdício evitados, de melhorias adotadas em razão de recomendações feitas, da reavaliação na alocação de recursos e da ação
preventiva.
Segundo o presidente Valmir Campelo, a administração pública
brasileira tem assimilado relevantes transformações no paradigma da
gestão pública, substituindo o tradicional modelo burocrático de gestão
pelo modelo gerencial, que passou a exigir das instituições de controle
postura diferente, orientada para o exame de resultados da ação pública
e sua efetividade no atendimento às necessidades da sociedade, além
do combate à corrupção.
Sensível à mudança, o TCU adaptou-se às novas tendências, atento aos avanços técnicos na área de controle. As auditorias de desempenho e em obras públicas, que reconhecidamente têm desempenhado
papel importante na modernização de instituições públicas e na melhor alocação de recursos, vêm se tornando práticas comuns.
O tribunal tem desenvolvido programas e parcerias com outras
instituições de controle, tanto nacionais quanto internacionais, o que
permite obter resultados importantes, como o aperfeiçoamento técnico dos servidores, a realização de eventos em conjunto para
compartilhamento de técnicas e experiências na área de controle e a
execução de trabalhos de fiscalização em diversos programas sociais do
governo federal e em grande parte das obras públicas custeadas com
recursos federais.
Veja os números e as principais atividades desenvolvidas pelo tribunal no período.
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