
Determinação/Recomendação Situação Ações Justificativas

2018

Processo TC Nº 1857919-0 (RGF QUE TRATA DOS RESÍDIOS SÓLIDOS)

DETERMINAÇÕES:

"DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual nº 12.600/2004, que o atual gestor do(a) Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá, ou quem vier a sucedê-lo, adote a medida a seguir relacionada, a partir da data de 
publicação desta Decisão, sob pena de aplicação de multa prevista no inciso XII do artigo 73 do citado Diploma legal:  a) 
Elaboração e apresentação, no prazo de 120 dias, do Plano de Ação que enderece o atingimento da adequada destinação dos 
resíduos sólidos urbanos e elimine a deposição dos resíduos nos assim chamados "lixões".  DETERMINAR, ainda, que o 
Núcleo de Engenharia - NEG desta Corte de Contas acompanhe o cumprimento da presente determinação."

Implementada

O Município vem destinando 
os resíduos sólidos para o 

aterro na cidade de Caruaru-
PE.

O termo de referência presente na licitação foi 
elaborado atendendo o  pedido pelo TCE através do 

processo de licitação nº 29/2019, Tomada de Preços nº 
03/2019.

2018

DETERMINAÇÕES:

Processo TC Nº 19100339-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO)

Adotar as medidas cabíveis no sentido do reenquadramento da Despesa Total com Pessoal dentro do limite previsto na Lei 
de ResponsabilidadeFiscal;

Implementada
O Município dimimuiu a 

despesa com pessoal.
O Município encontra-se enquadrado dentro do limite 

de despesa com pessoal.

Enviar projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo contendo previsão de arrecadação de receita compatível com a 
realidade municipal, e evitar a inclusão de cláusulas que possibilitem a abertura excessiva de créditos suplementares 
diretamente pelo Poder Executivo;

Implementada
O Orçamento do Município 
sofreu diminuição quanto a 

previsão da receita

Especificar na programação financeira as medidas relativas à quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da 
dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa;

Implementada 
parcialmente

Implementar as medidas necessárias junto à Procuradoria Municipal ou outro órgão municipal competente, com vistas à 
operacionalização das cobranças dos créditos inscritos em Dívida Ativa, como forma de incrementar a arrecadação dos 
tributos municipais, garantindo, dessa forma, a devida liquidez e a tempestividade na cobrança dos tributos municipais.

Implementada 
parcialmente

2019

Processo TC Nº

Não há determinações quanto aos processos instaurados em 2019.

2020

Processo TC Nº

Não há determinações quanto aos processos instaurados em 2020.
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ANEXO XVIII
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