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Relatório da análise das Contas de Gestão Municipal – Exercício 2020 
Prefeitura Municipal de Júlio Borges 
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contas das Prefeituras e Câmaras municipais do Estado do Piauí, utilizando-se de instrumentos 
de auditoria para, além de apontar desvios e imputar responsabilidades, orientar e avaliar a 
gestão dos recursos públicos, como Instituição auxiliar dos poderes legislativos, para a boa 
aplicação desses recursos em prol da sociedade. 
 
A sistemática utilizada para o exercício do controle externo foi aprovada pela Decisão Plenária 
n.º 1.113/2020-E, a qual partiu de análises de riscos e oportunidades para uma atuação em 
defesa ao erário municipal, com foco nas ações de enfrentamento à crise sanitária do novo 
Sars-CoV-2 (Covid-19). 
 
A Prefeitura de Júlio Borges compôs a amostra que determinou os trabalhos fiscalizatórios 
referentes ao exercício de 2020. Dessa forma, pretende-se contribuir para a melhoria da 
governança e da gestão municipal, com vistas a assegurar que os recursos sejam utilizados 
com eficiência e probidade, de forma a atender às necessidades da população. 
 
Metodologia utilizada: A presente análise está em consonância com as Normas Brasileiras de 
Auditoria do Setor Público – NBASP, aplicáveis ao Controle Externo brasileiro, em 
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTAS DE GESTÃO 
 
EM RESUMO 
► Análise das prestações de contas da Prefeitura de Júlio Borges 

O que o TCE analisou e encontrou? 

 Nos dias 02 a 03 de dezembro de 2021 foi realizada a fiscalização no Município Júlio Borges 
(PI) para fins de instrução do processo de contas de gestão, exercício de 2020, ofício nº 
2.134/2021, folha 05 do anexo I da peça 01 do relatório de gestão da Prefeitura de Júlio 
Borges. 

Foram analisados os 10 maiores processos de despesa com fornecedores pessoa jurídica, 
inspecionadas as obras de pavimentação, os medicamentos no posto de saúde, as compras e 
as ações realizadas no enfretamento do covid-19, verificados as condições das instalações de 
quatro equipamentos públicos no distrito de São Miguel, zona rural de Júlio Borges, sendo, um 
posto de saúde, uma escola municipal, uma praça pública e uma academia de saúde, bem 
como o recolhimento dos recursos financeiros, em destaque, a receita proveniente da 
compensação financeira pela extração de minério (calcário) no município. 
 
Foram encontrados rachaduras na sala de aula e os moveis escolares em péssimo estado de 
conservação,  abandono da academia da saúde e da praça pública.  Ausência de recolhimento 
proveniente pela compensação financeiro no município.  
 
Foram encontrados alguns pontos positivos na inspeção realizada, destacando, as ruas da zona 
rural e urbana estão pavimentadas, os serviços de coleta de resíduos sólidos, manutenção da 
frota dos ônibus que fazem transporte escolar e das ambulâncias, vide registros fotográficos 
do anexo 01, folhas de 01 a 04.  
 
Quais são os benefícios esperados? 

Melhoria no estado de conservação dos equipamentos públicos em toda a zona rural do 
município, uma melhoria na qualidade das condições estruturais das salas de aula e dos 
móveis escolares, que seja recolhido os valores financeiros referentes à compensação pela 
extração do recurso mineral na região, extração de calcário. 

Espera-se que, com as recomendações contidas neste Relatório, permita ao gestor que adote 
medidas de gestão e controle no sentido de melhorar a eficiência e a eficácia dos serviços 
prestados e a sua economicidade, bem como, assim, melhorar o atendimento às necessidades 
básicas da sociedade. Espera-se ainda que, a adoção de tais medidas, além de benefícios à 
população, resulte em economia financeira e aumento dos recursos públicos. 

 
Quais foram as principais proposições do Tribunal de Contas à unidade gestora fiscalizado? 

No que concerne à Prefeitura Municipal, particularmente na zona rural, distritos, que seja 
melhorando as instalações físicas das escolas e dos móveis escolares, bem como da unidade de 
saúde, da academia de ginastica e da praça pública. No tocante a arrecadação municipal, que 
seja priorizado todos os tipos de cobrança e recolhimento de tributos e a compensação 
financeira da extração de mineiro  para fortalecer as finanças públicas municipais.  
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Prefeito: Eduardo Henrique de Castro Rocha - período: 01/01 a 31/12/2020 

Controlador: Helane Ribeiro Pôrto – período: 01/01 a 31/12/2020 

Resp. Contábil: CONPLAN CONTABILIDADE CRC-PI 145/O – período: 01/01 a 31/12/2020 

1. INTRODUÇÃO 

O Município de Júlio Borges, com área territorial de 1.283,916 km², população, 
segundo último censo do IBGE, estimada em 5.653 pessoas (2020), tem o Valor Adicionado 
Fiscal (VAF) foi R$ 21.866.368,22, o que perfaz um vaf/per capita ano de R$ 3.885,97, tal valor, 
equivale a 66,28% do vaf/per capitado Estado. O número de alunos matriculados na rede 
pública do município, em dezembro de 2020, foi 1.331, o que equivale a 23,54% da população.  

A Prefeitura possui nos seus quadros 393 servidores públicos, efetivos e não 
efetivos, no dia 31/12/2020, tal quantidade representa, 6,95% da população. Em relação aos 
serviços de atendimentos realizados aos usuários da farmácia foram feitos 8.880 
atendimentos, o que equivale, a 1,5 atendimentos por pessoa ao ano.  

A pessoa jurídica Prefeitura de Júlio Borges é de direito público e sujeita ao 
regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial deste 
Tribunal de Contas, encaminhou para exame suas prestações de contas referentes ao exercício 
de 2020. 

No exercício de 2020, a Prefeitura Municipal arrecadou R$ 20.409.449,31 e teve 
uma despesa de R$ 20.290.725,30 (fonte: Sagres Contábil). 

O valor total de despesa com Pessoal e Encargos Sociais empenhados pela 
Prefeitura em 2020 foi de R$ 11.062.922,11. Já o valor de Outras Despesas Correntes, de R$ 
7.010.480,34; de Investimentos, de R$ 2.119.891,62 e; de Amortização da Dívida, de R$ 
97.431,23. 

 

Gráfico 1 – Despesa por grupo de natureza da despesa 

 11.062.922,11 
55% 

 7.010.480,34  
 35% 

 2.119.891,62  
 10% 

 97.431,23  
0% 

Pessoal

Outras despesas
correntes

Investimentos

Amortização da dívida



 

 
 

  

       Pendente de julgamento 

Processo n.º TC/XXXXXX/2019  

 
 

 

    

10 

  

A Prefeitura de Júlio Borges, no que diz respeito ao total das despesas correntes 
do município no exercício de 2020, deduzindo-se as despesas de pessoal, apresentou o total de 
empenhos em patamares mais elevados nos seguintes objetos: Serviço médico hospitalar, 
limpeza e conservação, serviços médicos e odontológicos, serviços técnicos profissionais, 
combustíveis e outros. 

 

Gráfico 2 – Valor empenhado por subelementos de despesa 

 Quando se analisa os maiores fornecedores, pessoa jurídica, desconsiderando as 
despesas não controláveis como o pagamento  ao  INSS, TRT, Equatorial, Câmara Municipal e 
Ministério da Fazenda, o montante empenhado das despesas controláveis pelo Poder Público 
Municipal foi de R$ 6.029.822,48. Deste montante, os 10 maiores fornecedores receberam R$ 
3.642.287,50, o que equivale a 60,40% do total empenhado. 

 De acordo com a tabela Despesa Por Pessoa Jurídica os valores ficaram assim 
estabelecidos: 
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Tabela 01: Despesa Por Pessoa Jurídica. 

Em relação ao total de recursos repassados pela União para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do SARS-CoV-2 (Covid-19), o montante recebido pelo 
Município de Júlio Borges foi de R$ 3.114.954,95, conforme demonstrado a seguir: 

Tabela 1 – Recursos repassados no contexto da emergência de saúde pública – Total 

Tipo de transferência Ingresso Bruto (R$) 
Dedução 

(R$) 

Transferência Fundo a Fundo de recursos do SUS  819.106,30 - 

Transferência Fundo a Fundo de recursos do SUAS  174.150,00 - 

Remanejamento de Emendas Parlamentares* 2.1 983.451,00 - 

Apoio Financeiro – Medida Provisória nº 938/2020 3 547.759,47 (10.957,30) 

Auxílio Financeiro – Lei Complementar nº 173/2020 
Art. 5º, inciso I 4 

  81.392,38 - 

Auxílio Financeiro – Lei Complementar nº 173/2020 
Art. 5º, inciso II 5 

466.585,40 - 

Transferência Lei Aldir Blanc (Lei n.º 14.017/2020) 6  53.467,70 - 

TOTAL      3.114.954,95 

Fonte: FNS, MDS, Sistema Nacional de Cultura e Transferência de Recursos (Banco do Brasil) 

*A partir de 26/03/2020, a Secretaria de Governo da Presidência da República autorizou o 
remanejamento de emendas parlamentares impositivas para utilização preferencial desses 
recursos em ações de enfrentamento à pandemia, o que não implica o seu emprego nesse 
sentido. 

Desses recursos, apenas os de transferência Fundo a Fundo e os relativos ao inciso 
I do art. 5º da LC n.º 173/2020 possuem destinação estabelecida para ações específicas na 
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área de saúde e assistência social. Os demais valores, diferentemente, são recursos de livre 
alocação pelo Município. 

Tabela 2 - Recursos repassados para o enfrentamento da emergência de saúde pública – por 
destinação 

Recursos com destinação especificada para o enfrentamento da 
pandemia 

1.128.116,38 

Recursos preferencialmente para o enfrentamento da pandemia      983.451,00 

Recursos de livre alocação  1.003.387,57 

No que se refere ao enfretamento da pandemia covid-19 pela Prefeitura de Júlio 
Borges no exercício de 2020 foi destinado o valor de R$ 402.845,32. Sendo assim distribuindo 
por unidade orçamentária, por valores e percentuais, de acordo com a tabela abaixo.  

    Tabela 04: Divisão de Recursos por Unidade Orçamentaria 

      

Destacam-se nesta tabela, os valores e os percentuais, que evidencia que o Fundo 
Municipal de Saúde (FMS) utilizou 67,24% do total dos recursos, ou seja, R$ 270.892,10 e o 
Programa do Fundo Municipal de Saúde o montante de $ 60.345,50 que representa 14,98% do 
total. Os dois fundos utilizaram 82,22% de todos os recursos empenhados utilizando o termo 
covid-19 e pandemia. 

Quando se analisa o combate da pandemia covid-19 pela Prefeitura de Júlio 
Borges sobre o prisma da distribuição de recursos por elemento da despesa, conforme tabela 
abaixo se constata que: 48,26% foi gasto com Material de Consumo e 29,70% com Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Física, sendo estes os maiores elementos de despesa.     

Tabela 05: Divisão de Recursos por Elemento de Despesa 

ELEMENTO DA DESPESA R$ % 

Diárias Civil 390,00 0,10 

Equipamentos e Material Permanente 3.000,00 0,74 

Material de Consumo 194.425,62 48,26 

Outras Despesas Variáveis 18.000,00 4,47 

Outros Auxílios Financeiro – Pessoa Física 53.467,76 13,27 

Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física 119.662,00 29,70 

Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 13.900,00 3,45 

Total 402.845,38 100,00 

Fonte: Sagres Contábil 
 

  

UNIDADE ORCAMENTARIA R$ %

FMAS 18.140,02 4,50

FMS 270.892,10 67,24

PFNS 60.345,50 14,98

SAB 53.467,70 13,27

Total 402.845,32 100,00

Fonte: Sagres Contábil 
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2. ACHADOS 

2.1. Ações de combate à pandemia do SARS-CoV-2 (Covid-19) 

     Em levantamento realizado entre 07/05/2020 e 30/06/2020 pela Divisão de 
Fiscalizações Temáticas (DFESP3) da Diretoria de Fiscalizações Especializadas do TCE/PI, foi 
constatado que a Prefeitura de Júlio Borges (PI) disponibilizou apenas 28,57% dos dados 
avaliados no CHECKLIST elaborado pelos Auditores do TCE-PI e apenas 26,73% dos dados do 
Portal de Transparência municipal, cuja divulgação se torna imprescindível para a 
transparência das ações de combate à crise sanitária, sendo que o percentual de dados 
encontrado representa um panorama de baixa transparência dessas ações e medidas 
combativas para a população em geral, Relatório de Levantamento dos Portais de 
Transparência das 224 Prefeituras Municipais e do Governo do Estado do Piauí, processo n° 
TC/004583/2020. 

2.2. Ausência de transparência nos gastos com o enfrentamento da crise sanitária do 
SARS-CoV-2 (Covid-19) 

No exercício de 2020, a prefeitura foi contemplada com repasses para a Ação 
21CO – Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional 
decorrente do SARS-CoV-2 (Covid-19), no montante de R$ 3.114.954,95, assim distribuído 
conforme a tabela 04. Deste montante, R$ 1.128.116,38 são recursos com destinação 
especifica, ou seja, vinculada a gastos direcionados ao combate a pandemia, sendo distribuído 
entre a saúde e assistência social, nos respectivos valores R$ 819.106,30 e R$ 174.150,00, de 
acordo com tabela dos depósitos bancários, folhas 51 a 63 e os empenhos apurados que 
constam no sistema sagres contábil do TCE, folhas 06 a 50, anexo 01 da peça 01 do relatório de 
gestão da Prefeitura de Júlio Borges. 

As ações de combate ao enfretamento da pandemia Covid-19 foram concentradas 
nas Secretarias Municipais de Administração e Finanças; no Fundo Municipal de Saúde e no 
Programas do Fundo Municipal de Saúde. O valor empenhado efetivamente, utilizando os 
termos de busca “covid-19” e “pandemia”, totalizou o montante de R$ 402.845,32, de acordo 
com as folhas 51 a 63 do anexo 01 do relatório de gestão e tabela 04. Este valor é 35,70% do 
total de R$ 1.128.116,38 destinados como recursos específicos para o combate à pandemia 
SARS-CoV-2 (Covid-19). 

Contudo, da análise da prestação de contas apresentada pelo município, fica 
evidente a ausência de transparência em relação aos valores gastos para o enfrentamento da 
crise sanitária, especificamente em relação ao enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do SARS-CoV-2 (Covid-19). Uma vez que, o município 
empenhou efetivamente apenas 35,70% do total dos recursos vinculados no combate a 
pandemia e não conseguiu demonstrar, atráves dos empenhos, a aplicação dos outros 64,30%, 
o que corresponde o montante de R$ 725.378,83, para o enfretamento da crise sanitária do 
SARS-CoV-2(Covid-19). 
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2.3. Rachadura na parede da sala de aula na unidade escolar do Distrito de São Miguel, 
zona rural de Júlio Borges, e móveis escolares em péssimo estado de conservação. 

 Conforme inspeção na unidade escolar do distrito de São Miguel, zona rural de 
Júlio Borges, foi encontrada rachaduras nas salas de aula, conforme se constata através de 
foto na parede da escola. Além disso, foram encontrados os móveis escolares, cadeiras, em 
péssimo estado de conservação. Ver registros fotográficos abaixo: 

      Registro fotográfico 01 - Fissuras na parede da sala de aula e móveis escolares em 
péssimo estado de conservação da unidade escolar municipal de São Miguel, zona rural de 
Júlio Borges. 
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2.4. Falta de manutenção e conservação nos equipamentos públicos no distrito de São 
Miguel, zona rural de Júlio Borges. 

 De acordo com a inspeção in loco realizada no dia 01/12/2021, neste distrito, foi 
constado que a praça e a academia de esporte do distrito de São Miguel se encontram num 
completo estado de abandono. Uma vez que, no local os espaços estão cobertos de mato, e a 
praça se encontra em péssimo estado de conservação.  

 Tal situação de abandono pode ocasionar risco para saúde pública e uma perda de 
valor do bem público, bem como, um descaso com a população local. Vide os registros 
fotográficos abaixo:  

Registro fotográfico 02 - Praça e academia de saúde do distrito de São Miguel, zona rural 
de Júlio Borges. 
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2.5. Falta de manutenção e conservação da unidade de saúde de São Miguel, zona rural 
de Júlio Borges. 

 Conforme inspeção in loco no distrito de São Miguel, zona rural do Município de 
Júlio Borges foi constatada que a unidade de saúde não tinha servidores da saúde e uma 
estrutura adequada para atender a população local, conforme se depreende dos registros 
fotográficos abaixo e de outros registros fotográficos que constam nas folhas no anexo I, folhas 
67 a 71, da peça 01 do relatório de gestão da Prefeitura de Júlio Borges. 

            Registro fotográfico 03 - Instalações da unidade da saúde.
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2.6. Falta de recolhimento no recebimento da compensação financeira pela extração de 
calcário. 

 Inicialmente, cabe destacar que a região onde se encontra o município de Júlio 
Borges é produtora de calcário cuja exploração já ocorre deste do exercício de 2010. Esta 
atividade extrativista além de provocar danos ambientais pela sua própria atividade, também 
provoca uma depreciação acelerada nas rodovias, nas estradas vicinais, bem como, nas vias 
urbanas por onde são realizados os trajetos até a destinação final. 

 Assim sendo, a extração de calcário e a sua distribuição até o seu trajeto final 
provocam uma devastação do meio ambiente, bem como, uma depreciação da infraestrutura 
de transporte, impedindo assim a mobilidade urbana. Com isso, o Poder Público Estadual e 
Municipal é obrigado a destinar mais recursos financeiros para promover a recuperação e a 
conservação da malha rodoviária estadual e municipal e promover a recuperação ambiental da 
área degradada.  

 Feito esta breve abordagem, foi instituído a Lei nº 13.540 de 18 de dezembro de 
2017 e a Lei nº 8.001, de 13 de março de  1990, para dispor sobre a Compensação Financeira 
pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). 

 O art. 6º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: (Vigência) 

“Art. 6º A exploração de recursos minerais ensejará o recolhimento da 
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), nos 
termos do § 1º art. 20 da Constituição Federal, por ocasião: 

I - da primeira saída por venda de bem mineral; 

II - do ato de arrematação, nos casos de bem mineral  adquirido em 
hasta pública; 

III - do ato da primeira aquisição de bem mineral extraído sob o regime de 
permissão de lavra garimpeira; e 

IV - do consumo de bem mineral.” 

 Portanto, o Município de Júlio Borges tem o direito à compensação financeira pela 
exploração de recursos minerais (CFEM) referentes à extração de calcário nos termos da Lei 
Federal nª 13.540 nos seguintes termos § 2º  do art.  2º em que se estabelece a distribuição da 
compensação financeira referida no caput deste artigo será feito de acordo com os seguintes 
percentuais e critérios: 

 VI - 60% (sessenta por cento) para o Distrito Federal e os Municípios 
onde ocorrer a produção; (grifo nosso) 

 VII - 15% (quinze por cento) para o Distrito Federal e os 
 Municípios, quando afetados pela atividade de mineração e a 
 produção não ocorrer em seus territórios. 
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 A lei Complementar nº 101 de 4 de maio de  2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, 
que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e 
da outras providencias, estabelece no seu art. 11 que constituem requisitos essenciais da 
responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os 
tributos da competência constitucional do ente da Federação. Mesmo não sendo tributo no 
sentido literal o termo, a compensação financeira pela extração de recursos minerais é uma 
receita cujo recurso contribui para financiar as despesas públicas, portanto, cabe ao município 
controlar e monitorar o recebimento.  

 De acordo com o anexo 12 do Balanço Orçamentário de dezembro  (31/12/2020), 
figura abaixo, não consta a receita proveniente da compensação financeira da exploração de 
recursos minerais previsto na Lei Federal nª 13.540 de 18 de dezembro de  2017 e 8.001, de 13 
de março de  1990. 

 

           Figura 01 – Print do anexo 12 – Balanço Orçamentário DEZEMBRO (31/12/2020)
   

  Em virtude do não recebimento da compensação financeira provenientes da 
extração mineral, calcário, no município de Júlio Borges, tal omissão contraria, numa 
concepção mais ampla do art. 11 da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de  2000, Lei 
de Responsabilidade Fiscal, uma omissão na ausência do recebimento e controle de 
receita, contrariando desta maneira, uma boa gestão financeira.  
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3. RESUMO DAS IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES APURADAS 

 Item 2.1 Falta de transparência das ações de enfretamento da pandemia do SARS-Cov-2 
(Covid-19) 

- Responsável: 
 Eduardo Henrique de Castro (Prefeito) 
- Conduta: 
 Deixar de dar ampla publicidade para as ações de enfrentamento da crise sanitária do 
SARC-Cov-2 (Covid-19) 

Item 2.2 Ausência de transparência nos gastos com o enfretamento da crise sanitária do 
SARS-Cov-2 (Covid-19) 

- Responsáveis: 
             Eduardo Henrique de Castro Rocha (Prefeito do Município) 
             Nandeara Ribeiro dos Santos (FMAS) 
             Ana Claudia Pereira e Silva (FUNDEB) 
             Jose Abgail Ribeiro Ferreira (FMS) 
             Helane Ribeiro Porto (Controlador Interno) 
             Márvio  Marconi de Siqueira Nunes (Contador) 
- Conduta:   
             Deixar de evidenciar todos os lançamentos contábeis referente às despesas atreladas as 
receitas vinculadas ao enfrentamento da crise sanitária do SARC-Cov-2 (Covid-19) 

Item 2.3 Rachadura na parede da sala de aula na unidade escolar do Distrito de São Miguel, 
zona rural  de Júlio Borges, e móveis escolares em péssimo estado de conservação. 

 - Responsável:  
               Ana Claudia Pereira e Silva (FUNDEB)           
- Conduta: 
              Deixar de promover a manutenção e conservação do imóvel (sala de aula) e móveis 
(cadeiras) da unidade escolar do distrito de São Miguel, zona rural de Júlio Borges. 

Item 2.4 Falta de manutenção e conservação nos equipamentos públicos no distrito de São 
Miguel, zona rural de Júlio Borges. 

- Responsável: 
           Eduardo Henrique de Castro Rocha (Prefeito do Município) 
- Conduta: 
             Deixar de promover a manutenção e conservação dos equipamentos públicos. 

 Item 2.5  Falta de manutenção e conservação da unidade de saúde de São Miguel, zona rural 
de Júlio Borges, PI. 

-  Responsável: 
                 Eduardo Henrique de Castro Rocha (Prefeito do Município) 
                 Jose Abgail Ribeiro Ferreira (Sec. de Saúde) 
- Conduta: 
              Deixar de promover a manutenção e conservação da unidade de saúde  do distrito de 
São Miguel, zona rural de Júlio Borges. 

 Item 2.6 Falta de recolhimento e controle no recebimento da compensação financeira da 
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extração de minério (calcário). 

- Responsável:   
              Eduardo Henrique de Castro Rocha (Prefeito do Município) 
- Conduta: 
 Deixar de promover o recolhimento e o controle no recebimento da compensação 
financeira da extração de minério (calcário). 

4. PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO 

 Ante o exposto, submete-se o presente relatório à consideração superior com 
as seguintes propostas, colocando-se essa Diretoria à disposição do Relator, Sr. Jackson Nobre 
Veras, para os esclarecimentos que se fizerem necessários, ao tempo que são sugeridos os 
seguintes encaminhamentos: 

a) CITAR os gestores e demais responsáveis, em homenagem aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, para responderem pelas irregularidades apontadas no item 3 

deste relatório. 

 

                      É o Relatório. 

 

Teresina (PI), 19 de janeiro de 2021. 

 

(assinado digitalmente) 
Omir Honorato Filho 

 
 

Auditor Do Controle Externo 
 
VISTO: 

(assinado digitalmente) 
Vilmar Barros MIranda 

Auditora de Controle Externo 
Chefe da III Divisão Técnica da DFAM 

(assinado digitalmente) 
Elbert Silva Luz Alvarenga 

Auditor de Controle Externo 
Diretor da DFAM 
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