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Os atos de gestão dos responsáveis relacionados neste processo, bem como registrados no
sistema e-Contas do TCU, praticados entre O 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015,
retletidos nas peças que o integram foram examinados e encontram-se fonnalizados conrormc
disposições contidas na Instrução Nonnativa TCU n" 63/2010 e na Decisão Nonnativa TCU n"
14712015, bem como em consonância com as adequações definidas em reunião desta Unidade de
Controle Interno com os Auditores da SECEXI~J do Tribunal de Contas da União, ocorrida em
9/1212015.
Os exames foram efetuados de acordo com.o Plano de Anual de Auditoria do exercício
2015, com base nos critérios de materialidade e relevância, de acordo e em atendimento à legislação
federal aplicável às diversas áreas e atividades examinadas c, consequentemente, incluíram:
registros mantidos pela Secretaria de Controle Interno; ex~me dos atos de gestào praticados; análise
quanto aos aspectos da legalidade, economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentilria,
financeira, patrimonial, de licitações e contratos e de pessoas; a aplicação de outros procedimentos
julgados necessários no decorrer das auditorias.
Nesse contexto, em face dos exames aplicados, opinamos no sentido de que a gestão dos
responsáveis relacionados neste processo deve ser considerada REGULAR com fundamento no 311.
17 da Lei 8.443/92.
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