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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 Assistência Social - FEAS, no período de '1o de
janeiro a 31 de dezembro de 2016, refletidos nas peças que integram o processo de
Prestação de Contas, formalizado em consonância com âs disposiçôes contidas nos
arts. 42, § 20 e 43, inciso ll, do Regimento lnterno do Tribunal de Contas do Estado do
Tocantins - TCE, cic os arts. 20, 't0, inciso V, da lnstrução Normativa no 006, de 25 de
junho de 2003, e ainda do Decreto Estadual n" 5.364/2016 alterado pelo Decreto
Estadual no 5.57312017, quanto ao prazo, análise e emissáo do relatório e parecer de
auditoria para en€minhamento ao Tribunal de Contas Estadual.
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Diante dos exames aplicados nos atos de gestão praticados pelos
responsáveis no exercício de 20í6, em obediência ao disposto no inciso V do art. í0 do
referido Normativo, pontuou-se pelo correto cumprimento das normas legais e
regulamentares pêrtinentes, consubstanciadas nas 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, com exceção das inconsistências elencadas
nos itens 3.6.1, 3.6.3.1 e 6.12 do Relatório de Auditoria no 37 12017 , fls. L300 e í .304,
considero REGULARES COM RESSALVAS as contas dos responsáveis relacionados
às fls. 07 e 08, dos autos, relativo ao exercicio de 2016.
GABINETE DO SE
DO ESTADO, em Palmas, aos 27

EFE DA CONTROLADORIA GERAL
de março de2017.

DA ROCHA

*

Ef{E

Éffi

- CEP: 7700,}'002
www,cge.lo.gov.br

Proço dos Girossóis, Polmqs - Íoconiins

Tel: +55 ó3 3218 25ó3 -

