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Estado de Goias
Tribunal de Contas dos Munieipios

DECISAO NORM ATIVA (DN) 	 00003/11

PROCESSO N°	 : 2508/11
ASSUNTO	 : CONTROLE DE AMOSTRA
PERIODO	 : DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011

Homologa o resultado dos trabalhos realizados pela Auditoria de
Engenharia. referente a analise de processos por meio de
amostragem, nos termos da Instrucao Normativa n° 004/10,
considerando o estoque de processos 	 existentes naquela
especializada no periodo de 01 de dezembro de 2010 a 31 de
janeiro de 2011.

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, no use de suas
atribuicOes legais e regimentais,

Considerando que dentre os criterios estabelecidos par este Tribunal de Contas referente
analise de processos por meio de amostragem, foi tambern definido no art. 2° da Instrucao Normativa
n° 004/10, o procedimento a ser adotado pela Auditoria de LicitacOes e Contratos e Auditoria de
Engenharia, no que tange ao sorteio e escolha dos processos a serem analisados;

Considerando que a Superintendència de Informatica procedeu levantamento relativo ao
estoque dos processos existentes na Auditoria de Engenharia no periodo de 01/12/2010 a 31/01/2011.
conforme listagem de fls. 08 a 31 destes autos, a Auditoria de Engenharia promoveu o sorteio dos
processos em conformidade corn o que fora estatuido. demonstrando a forma e o resultado obtido,
mediante o Certificado de Auditoria n° 0031/2011 e seus anexos, fls. 08/31, dos presentee autos;

Considerando que, por forca do art. 2°, inciso V da Instrucao Normativa n° 004/10. o Ministerio
PUblico de Contas procedeu o exame do feito, sugerindo a inclusao dos Processos n° 24311/10 e
01628/11 e a Relatoria sugeriu a inclusão do Processo n° 17904/10 na base amostral de analise da
Auditoria;

Considerando que foram cumpridas todas as determinacOes constantes na Instrucao
Normativa n° 004/10, sendo elaborado o RelatOrio Geral de fls. 08117 desta autos obtendo-se o
seguinte resultado:
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MinistOrio Public° de Contas

Presidente: Cons. Walter Josè Rodrigues Relator: Cons. P	 es de Freitas

TRIB NAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, em Goià • ao
2011

in1. Cons: • on

Participantes da Votac5o:

ru nel

3. Cons'. Maria Teresa Fernandes Garrido

5. Cons. Subs. Vas

Fui presente:

icero Azevedo Jambo

Estado de Goias
Tribunal de Contas dos Munieipios

00003/11
DECISA.0 NORMATIVA (DN) N"

PROCEDIMENTOS QUANTIDADE
LEVANTAMENTO AUTUADOS EM 01/12/2010 A 31/01/2011 241

AMOSTRA
SORTEADOS 84
RELEVANCIA E MATERIALIDADE 016
NA() SORTEADOS - incluidos pelo MPC 02

FORA DA AMOSTRA
1\l 'AO SORTEADOS - devolucão aos municipios 126
NAO SORTEADOS - analise obrigatOria - autuacao
intempestiva 13

RESOLVE,

HOMOLOGAR a base de analise amostral ora proposta, relativa ao estoque de processos
existentes na Auditoria de Engenharia de 01 de dezembro de 2010 a 31 de janeiro de 2011, bem como
a relacao de processos a serem devolvidos as respectivas origens, por nao integrarem a referida base.

Ressalva que se encontra disponivel para consulta na rede, no diretOrio
"F:IAuditorias\ 20111ATE1Amostragemdez10-jan11", alem do arquivo correspondente ao Certificado de
Auditoria n° 0031/2011 e o arquivo "Controle Global Arnostra Dez/10 Jan/11-Anexos", que contem, os
ANEXOS I a V, contendo os anexos que compeem o presente ato.
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