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CONTAS DO GOVERNO DA REPÚBLICA – EXERCÍCIO DE 2013  

 

Senhores Ministros,  

Senhor Procurador-Geral,  

Senhoras e Senhores  

 

O Tribunal de Contas da União exerce, nesta sessão, talvez a mais importante de todas 

as atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal: apreciar as contas anuais 

prestadas pelo Presidente da República.  

No dia de hoje, o Tribunal analisa, mediante a elaboração de parecer prévio, as contas 

da Excelentíssima Senhora Presidenta Dilma Rousseff, relativas ao exercício de 2013.  

Ao encerrar esta solenidade, considero desnecessário acrescentar palavras a tudo o 

quanto já foi dito aqui de maneira tão apropriada pelos Senhores Ministros. Apenas desejo 

parabenizar o Relator, eminente Ministro Raimundo Carreiro, pela qualidade do prod uto que 

submete a apreciação deste Colegiado.  

Parabenizo Sua Excelência também por haver dedicado capítulo especial à avaliação 

da Governança Pública para o Desenvolvimento, tema eleito pelo TCU como integrador para 

a definição dos trabalhos a serem realizados para a composição do Relatório das Contas do 

Governo, para o exercício de 2013.  

O desempenho exitoso dessa atribuição constitucional conta, ainda, com o trabalho 

exaustivo realizado ao longo do ano por diversas unidades técnicas deste Tribunal. 

Cumprimento a todos os servidores nas pessoas do Secretário-Geral de Controle Externo, 

Maurício de Albuquerque Wanderley, e do Secretário Marcelo Barros, titular da Semag, 

Secretaria de Macroavaliação Governamental, unidade técnica responsável pela elaboração do 

Relatório.  

Ao distinguir a qualidade das análises e conclusões apresentadas, gostaria de destacar 

que os avanços qualitativos experimentados pelo Tribunal nos últimos anos foram decorrentes 

do empenho dos diversos presidentes que nos antecederam, dentre os quais os Ministros 

Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Ubiratan Aguiar e Valmir Campelo.  
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Esses avanços refletem-se na produção do Relatório das Contas do Governo, que 

incorpora relevantes mudanças metodológicas, a exemplo da nova abordagem na análise 

setorial, focada nos programas temáticos e nos objetivos do PPA, e da realização de auditoria 

do BGU com técnicas e procedimentos das diretrizes de auditoria financeira emitidas pela 

Intosai.  

O Relatório apresenta o resultado de uma série de auditorias realizadas pelo TCU com 

foco na governança pública, sobre um amplo conjunto de políticas consideradas prioritárias 

para a promoção do desenvolvimento nacional de forma justa e sustentável.  

Dentre esses trabalhos, destaco alguns que, por sua importância social, demonstram 

potencial para produzir resultados efetivos nesse momento em que a sociedade brasileira 

clama por serviços públicos de qualidade.  

Refiro-me aos trabalhos sobre governança de Educação Básica, com foco no Ensino 

Médio, na Assistência Social, com ênfase na atuação do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, nas renúncias de receitas tributárias associadas a políticas públicas 

de pesquisa, desenvolvimento e inovação, nas unidades de conservação na região da 

Amazônia Legal, e na Segurança Pública, além da governança de Pessoas e de Tecnologia da 

Informação na Administração Pública Federal.  

Cada um desses trabalhos foi individualmente apreciado por este Plenário e seus 

resultados foram apresentados aos gestores, ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira. 

Esperamos que, em pouco tempo, possam se traduzir em melhor qualidade da Administração 

Pública brasileira.  

Para finalizar, ao tempo em que renovo minhas homenagens ao eminente Relator pelo 

excelente trabalho técnico desenvolvido, estendo meus cumprimentos aos Senhores Ministros 

e ao Senhor Procurador-Geral do Ministério Público junto a este Tribunal pela percuciência 

das considerações feitas.  

Agradecendo a presença de todos, encerro esta Sessão com a certeza de que os frutos 

colhidos no desempenho dessa competência constitucional estão sintonizados com a nossa  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 51416443.Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 51417377.



 

                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

 

 

missão e contribuem para que esta Corte de Contas seja reconhecida como instituição de 

excelência no controle e no aperfeiçoamento da Administração Pública.  

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 28 de maio de 2014.  

 

JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 

Presidente 
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