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TERMO DE OCORRÊNCIAS
EXERCICIO DE 2018

Verificação das pendências apontadas no TC-6433/g8g/16, referentes àVl

FISCALIZAçÃO ORDENADA -CRECHE MUNICIPAL, EfEtUAdA
de2710912018.
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Órgäo: PREFEITURA MUNTC|PAL DE MONTE ApRAZíVel
Nesta data, o funcionário do Tribunal de Contas do Estado de São paulo,
abaixo assinado, após proceder a verificação nos diversos setores do órgão acimá
identificado, encontrou as seguintes posições:
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A última desratização foi feita há mais de
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A unidade visitada não possui parque infantil ( )Sim
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Na unidade visitada, as portas e janelas das ( )Sim
áreas de armazenamento e preparo dos
alimentos não possuem telas milimetradas;
(X)Näo
Na unidade visitada, não hâ alvará, licença (K)Sim
de funcionamento e/ou relatório de inspeção
de boas práticas emitido pela Vigilância ( )Não
Sanitária;
Na unidade visitada, o estoque de alimentos (ot)Sim
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Na unidade visitada, no espaço de (r)Sim
armazenamento, os produtos näo estão
armazenados em palets, prateleiras e/ou ( )Não
estrados afastados do forro, da parede e do
piso.

A presente verificação foi realizada à vista dos responsáveis pelos setores
acima mencionados, que assinam o presente termo.
UR-8.2, em 28 de maiode 2019

Dialêda Rabelo de Oliveira
Agente da Fiscalização
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