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ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
Estabelece os documentos que comporã o a
prestaçã o de contas do exercı́cio de 2019 dos
presidentes das Mesas Diretoras das Câ maras
Municipais, dos gestores dos ó rgã os e entidades
integrantes das administraçõ es direta e indireta
municipais.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, em sessã o do Pleno
realizada em 04 de dezembro de 2019 e no uso de suas atribuiçõ es constitucionais,
legais e regimentais, especialmente no disposto no artigo 102, XVIII, de sua Lei
Orgâ nica, Lei nº 12.600, de 14 de junho de 2004 e alteraçõ es posteriores,
CONSIDERANDO os artigos 70, 71 e 75, da Constituiçã o Federal, os quais estabelecem
as competê ncias dos Tribunais de Contas;
CONSIDERANDO a disposiçã o do artigo 30 c/c com artigo 86 da Carta Estadual, que
estabelecem as competê ncias do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
(TCE-PE);
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a composiçã o das prestaçõ es de contas
do exercı́cio de 2019 dos presidentes das Mesas Diretoras das Câ maras Municipais e
dos gestores dos ó rgã os e entidades das Administraçõ es Direta e Indireta municipais,
incluindo os gestores dos Regimes Previdenciá rios Pró prios, dos consó rcios pú blicos
e dos presidentes das entidades associativas representativas de Municı́pios;
RESOLVE:
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Art. 1º As prestaçõ es de contas anuais das Mesas Diretoras das Câ maras
Municipais e dos gestores dos ó rgã os e entidades integrantes das administraçõ es
direta e indireta municipais, compreendidos os Fundos Especiais, as Autarquias, as
Fundaçõ es instituı́das e mantidas pelo Poder Pú blico Municipal, as Empresas
Pú blicas, as Sociedades de Economia Mista, os Consó rcios Pú blicos e demais unidades
jurisdicionadas da mesma esfera governamental, referentes ao exercı́cio de 2019,
regulamentadas pela Resoluçã o TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017, serã o
compostas pelos documentos constantes dos anexos I a XXVI da presente Resoluçã o.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Sessõ es do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em 04 de
dezembro de 2019.
MARCOS COELHO LORETO
Presidente

