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Determinação Situação Ações Justificativa

Processo TC nº 1202515-0

Implementada Parcialmente

Processo TC nº 1301986-7

Implementada Parcialmente

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
RESOLUÇÃO T.C. Nº 65 DE 04/12/2019
COORDENADORIA JURÍDICA – CJU
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE (ITEM 34) 

2) Realizar os devidos procedimentos licitatórios com vistas a regularizar as outorgas de permissão de uso 
dos espaços destinados a comercialização de produtos e serviços localizados nos Terminais Integrados;

O CTM realizou procedimento licitatório 
(Concorrência nº 001/2012-CPL) para 
regularizar as outorgas de permissão de uso 
dos espaços localizados nos Terminais 
Integrados de Tancredo Neves, Aeroporto, 
Xambá e Cajueiro Seco; O CTM realizou 
procedimento licitatório (Concorrência nº 
001/2013-CPL) para a devida regularização nos 
Terminais Integrados de Tancredo Neves 
(boxes remanescentes da licitação anterior – 
Concorrência nº 001/2012-CPL), Cajueiro Seco 
(boxes remanescentes da licitação anterior – 
Concorrência nº 001/2012-CPL), TIP, Barro e 
Joana Bezerra. Encontra-se em estudo o Termo 
de Referência base para a realização de 
Processo Licitatório, objetivando a finalização 
da regularização da situação em epígrafe.

b) Realizar processo licitatório para a ocupação dos espaços destinados a comercialização dos Terminais 
Integrados citados no item 2.4, do Relatório do Voto do Relator, a medida que os prazos de vigência dos 
Termos de Concessão de Uso forem expirando;

O CTM realizou procedimento licitatório 
(Concorrência nº 001/2013-CPL) para a devida 
regularização nos Terminais Integrados de 
Tancredo Neves (boxes remanescentes da 
licitação anterior – Concorrência nº 001/2012-
CPL), Cajueiro Seco (boxes remanescentes da 
licitação anterior – Concorrência nº 001/2012-
CPL),  TIP, Barro e Joana Bezerra. Encontra-se 
em estudo o Termo de Referência base para a 
realização de Processo Licitatório, objetivando a 
finalização da regularização da situação em 
epígrafe.



Planilha1

Página 2

Processo TC Nº 17100364-0

Não Implementada

2) Adotar providências para que o CTM possua maior automia administrativa-financeira Em implementação Ações judiciais proppostas

Não Implementada

1) Providenciar para que o Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda. - CTM 
desenvolva atividades comerciais lucrativas, de forma a justificar sua existência como Empresa Pública

Conforme CONTRATO SOCIAL DO CTM, 
Cláusula segunda, o CTM é uma empresa 

pública sem fins lucrativos

3) Adotar medidas efetivas e urgentes no sentido de regularizar os registros contábeis nas contas patrimoniais 
“Caixa e Equivalente de Caixa”, “Fornecedores”, “Resíduos de Créditos STPP” e “Valores Restituíveis”, 
evitando a não fidedignidade da Demonstrações Contábeis

Item 1: Desde maio de 2014, o CTM 
efetuou algumas despesas no ano de 

transição para o efisco; e  que  a Diretoria 
de Gestão Organizacional tem envidados 

os maiores esforços para regularização do 
referido saldo, por meio do já expresso em 

nota explicativa às demonstrações 
contábeis, em ofícios encaminhados aos 
órgãos competentes, que são exclusivos 
para abertura de créditos especiais no 

âmbito do orçamento fiscal do Estado, cuja 
a não feitura inviabiliza o CTM de proceder 
aos registros contábeis regularizadores; e 

que não configura, mais, nenhum 
desencaixe de caixa, ou seja, desembolso 
financeiro, pois os títulos já se encontram 

quitados. Diante disso o CTM fica 
impossibilitado de realizar os devidos 

ajustes. 

Item 2: O saldo dessa conta, também, 
depende da abertura de créditos especiais 
no orçamento fiscal do Estado, para a UG : 

CTM, conforme solicitação aos órgãos 
competentes, SEPLAG, SEFAZ e SCGE.

Item 3: O saldo dessa conta vem sendo 
objeto da posssibilidde de obtenção de 
imunidade tributária recíproca, uma vez 

que já foi encaminhada consulta à 
PGE/PE., a qual orientou, por meio de 

parecer, que o CTM deve efetuar consulta 
à Receita Federal do Brasil – RFB, o que já 
se encontra em andamento; e que existe  a 

possibilidade de se impetrar ação 
específica, em função de existir 

jurisprudência a favor de Empresa Pública, 
dependendo da resposta da RFB. Essa 

trativa é para que o CTM registre o saldo 
como receita, sem  que a mesma seja 
tributada; e assim seja regularizado o 

saldo. 

Item 4: O saldo dessa conta se encontra, 
ainda, em fase de análise pela 

contabilidade, uma vez que seus registros 
são de vários exercícios, especificamente, 

o relativo ao contrato de repasse com a 
Caixa Econômica Federal, que teve sua 

celebração com a interveniência da 
EMTURecife, que após a conclusão da 
análise, procederemos com os devidos 

ajustes contábeis.


