28
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Cópias das Atas de registro de preços realizadas pela Entidade e Atas de registro de preços de outros órgãos e entidades
aderidas pela Autarquia ou Fundação, das quais resultaram em despesas no exercício.

Gestor

PDF

22

Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas, o qual deverá conter no mínimo as seguintes
informações: número de ordem do procedimento administrativo, identificação do responsável, especificação do objeto,
valor original do dano e data ou período das ocorrências.

Gestor

PDF
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Relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas, de acordo com o
disposto no Anexo IV da Resolução TC nº 11/2013 (item VIII), contendo, no mínimo, as seguintes informações:
a) avaliação dos investimentos e serviços realizados, quanto ao atendimento das condições estabelecidas no contrato, em
especial quanto aos indicadores de desempenho estabelecidos;
b) avaliação das receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, obtidas pela contratada e a
implantação da respectiva repartição ou impacto na modicidade tarifária, quando for o caso;
c) avaliação dos ganhos decorrentes da redução de risco de crédito e outros ganhos previstos em contrato para fins de
compartilhamento;
d) avaliação dos seguros efetuados pelo contratado;
e) avaliação das garantias efetuadas pelo contratado, em face das obrigações já adimplidas pelo parceiro público;
f) avaliação do comprometimento do limite dos gastos em relação à receita corrente líquida anual e limites de
endividamento fiscal, nos termos da legislação vigente;
g) avaliação da situação econômico-financeira da concessionária.

Gestor

PDF
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Mapa demonstrativo de concessões e PPPs realizadas no exercício, conforme modelo do Anexo XV desta Resolução.

Gestor

PDF

Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social,
correspondente ao Anexo XI e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido, apresentando individualmente
os demonstrativos do Plano Financeiro e do Plano Previdenciários caso o RPPS tenha segregado massa.

Gestor e responsável
pela Contabilidade

PDF
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Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social, correspondendo
ao Anexo XIII e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido.

Gestor e responsável
pela Contabilidade

PDF
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Mapa de obras devidamente preenchido conforme modelo definido na Resolução TC nº 08, de 09 de julho de 2014.

Gestor

ODS
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Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE, referentes a deliberações
publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos
anteriores, evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento, conforme modelo estabelecido no Anexo
XVIII desta Resolução.

Gestor

PDF
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