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Na conformidade do art. 30, inciso Xll, alínea "b" da Lei no 2.735, de 4 de
julho de 2013, procedeu-se ao exame dos atos de Gestão dos responsáveis pela
Unidade Gestora, Fundo Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social - FUNDES,
no período de 10 de janeiro a 31 de dezembro de 2016, refletidos nas peças que
integram o processo de Prestação de Contas, formalizado em consonância com as
disposiçÕes contidas nos arts. 42, § 20 e 43, inciso ll, do Regimento lnterno do Tribunal
de Contas do Estado do Tocantins - TCE, c/c os arts. 20 e 10, inciso V, da lnstrução
Normativa No 006, de 25 de junho de 2003, e ainda do Decreto Estadual No 5.364/2016
alterado pelo Decreto Estadual No 5.573/2017, quanto ao prazo, análise e emissão do
relatório e parecer de auditoria para encaminhamento ao Tribunal de Contas Estadual.

2.

Diante dos exames aplicados nos atos

de gestão praticados

pelos
responsáveis no exercício de 2016, em obediência ao disposto no inciso V do art.
do
referido Normativo, pontuou-se pelo correto cumprimento das normas legais e

regulamentares pertinentes, consubstanciadas

nas

'10

comprovaçÕes quanto

à

legitimidade dos documentos contábeis que deram origem às peças que compÕem o
processo e, ainda, quanto aos índices que demonstram os resultados da gestão
administrativa, orçamentária e financeira, considero REGULARES as contas dos
responsáveis relacionados às fls. 06 a 09, dos autos, relativo ao exercício de 2016.
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