
 
 

ANEXO XVIII 

 DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE 

 

Determinação/Recomendação Situação Ações Justificativa 

Processo TC nº 20100463-0     

Cumprir o percentual mínimo de aplicação de recursos na 
manutenção e desenvolvimento do ensino; 2) Adotar 
providências para reduzir a despesa total com pessoal, de modo 
que o município não incorra em reincidente extrapolação do 
limite legal em exercícios futuros; 3) Rever a metodologia de 
elaboração de suas previsões orçamentárias de receitas para as 
peças orçamentárias futuras, de modo a dotá-las de capacidade 
orientativa do planejamento e de execução orçamentário; 4) 
Enviar projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo com 
previsão de receita compatível com a real capacidade de 
arrecadação do Município; 5) Especificar, na programação 
financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, 
em separado, a quantidade e valores de ações ajuizadas para 
cobrança da dívida ativa, bem como a evolução do montante dos 
créditos tributários passíveis de cobrança administrativa; 6) 
Adotar programa para equilibrar o ritmo de assunção de 
compromissos e realização da receita de modo a reverter a 
situação de seguidos déficit que têm agravado a situação 
patrimonial do município; 7) Aprimorar o controle contábil por 
fontes/destinação de recursos, a fim de que seja considerada a 
suficiência de saldos em cada conta para realização de despesas, 
evitando, assim, contrair obrigações sem lastro financeiro, de 
modo a preservar o equilíbrio financeiro e fiscal do município; 
8) Elaborar os demonstrativos contábeis, em consonância com 
as normas contábeis vigentes, observando o disposto nos 
artigos 85 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64, evitando 
inconsistências e divergências entre os valores neles contidos;   
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Processo TC nº: 21100513-7    

Em Instrução 

  

Exercício de 2020 - Localização atual: Departament 
o de Controle Municipal, Gerência de Contas de 
Governos Municipais, Inspetoria Regional de 
Palmares. 

    

Processo TC nº: 19100330-0    

1) Rever a metodologia de cálculo da RCL, deduzindo a 
contribuição dos segurados ao RPPS, conforme previsto no 
artigo 2º, inciso IV, alínea “c” (Item 2.4.1); 2) Deixar de 
contabilizar os valores transferidos ao RPPS a título de 
cobertura do déficit financeiro como receita orçamentária 
(como Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial) (Item 2.4.1 e 
5.1); 3) Aprimorar o controle contábil por fontes/destinação de 
recursos, a fim de que seja considerada a suficiência de saldos 
em cada conta para realização de despesas, evitando, assim, 
contrair obrigações sem lastro financeiro, de modo a preservar 
o equilíbrio financeiro e fiscal do município (Item 3.1, 5.4 e 6.3); 
4) Instituir ou aprimorar os mecanismos de arrecadação dos 
créditos inscritos em Dívida Ativa, de modo a ampliar a 
arrecadação de receitas municipais (Item 3.2.1); 5) Constituir 
ajustes de perdas de dívida ativa, conforme preveem as normas 
de contabilidade pública (Item 3.2.1); 6) Classificar 
adequadamente, de acordo com a expectativa de realização os 
créditos inscritos em Dívida Ativa, e incluir em notas 
explicativas ao Balanço Patrimonial os critérios que 
fundamentaram seus registros no Ativo Circulante e/ou no 
Ativo Não Circulante (Item 3.2.1). 7) Incluir em notas 
explicativas aos balanços da Prefeitura e do RPPS as notas 
explicativas acerca dos cálculos das provisões matemáticas 
previdenciárias (Item 3.3.1). 8) Adotar plano para equalizar os 
passivos de curto prazo de modo a gradativamente recuperar a 
saúde financeira (liquidez imediata e corrente) do ente público. 
(Item 3.5); Recomendaçõ es atendidas Exercício de 2018 9) 

Recomendações 
atendidas 

 

Exercício de 2018 
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Republicar todos os relatórios de gestão fiscal (RGF) corrigindo 
os erros apontados no Item 5.1 (omissão da cobertura de 
insuficiência financeira dos cálculos e RCL a maior); 10) Revisar 
a metodologia de elaboração dos Demonstrativos da Dívida 
Consolidada Líquida constante dos Relatórios de Gestão Fiscal 
(Item 5.2); e 11) Elaborar o Anexo 05 dos relatórios de gestão 
fiscal de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais da 
Secretaria do Tesouro Nacional (Item 5.4); Acesse em: 
https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.s eam Código do 
documento: 10cff158-a0ee�4f91-8161-61a3fb696655 
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DEODATO 
SANTIAGO DE ALENCAR BARROS 1. 12) Revisar a política 
educacional da municipalidade ante aos resultados obtidos nas 
avaliações nacionais de ensino (Item 6) e da não aplicação dos 
25% da receita de impostos (item 6.1), não aplicação dos 60% 
em remuneração do magistério (Item 6.2) e desrespeito ao 
limite do saldo da conta do Fundeb (Item 6.3). 13) Efetivar a 
segregação de massas do RPPS, separando os fundos contábil, 
financeira, patrimonial e orçamentariamente, possibilitando a 
capitalização do fundo previdenciário, a elaboração das 
avaliações atuariais e a correta prestação de contas (item 8.1 e 
8.2); e 14) Elaborar avaliação atuarial do plano previdenciário 
(Item 8.1 e 8.2) 

    

 
 
LEGENDA: 

Determinação/Recomendação: elencar, uma a uma, por processo, as determinações ou recomendações contidas nas deliberações (decisões ou acórdãos) emitidas 

pelo TCE/PE, nos três últimos anos, compreendendo o referente ao da prestação de contas e os dois anteriores. 

Situação: informar se a determinação ou recomendação foi cumprida (implementada), implementada parcialmente ou não implementada. 

Ações: informar as ações adotadas para implementação da determinação ou recomendação correspondente. 

Justificativa: este campo deverá ser preenchido com os esclarecimentos julgados pertinentes em caso de não implementação ou implementação parcial da 

determinação ou recomendação correspondente  
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