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7 
Pareceres prévios 

não fizeram obser-

vações sobre as res-

pectivas prestações 
de contas encami-

nhadas com atraso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% 
dos PCPs (280) foram 

decididos em sessões do 

Plenário Virtual no ano de 

2020. 

2. Congestionamento da pauta 

Notas: 
O exercício de 2015 foi retirado do gráfico para evitar distorções na análise, pois neste ano todas as prestações de 
contas foram enviadas fora do prazo legal em razão de problema operacional do sistema TCE/SC e-Sfinge captura.  
O prazo para remessa da prestação de contas anual dos municípios para o exercício de 2016 foi prorrogado até 

31/03/2017 (Portaria n. TC0106/2017). 
Em 2020, o TCE postou em seus perfis nas redes sociais (Twiter no dia 21/02 e Instagram no dia 19/02) e em seu portal 
(no dia 17/02), alertas sobre a data de entrega da prestação de contas do exercício de 2019 (28/02/2020). 
 

-33% 
foi a queda percentual 

na quantidade de PCPs 
apreciados pelo Plenário 

no mês de dezembro 

dos anos de 2019 e 
2020. 

78% 
dos PCPs do exercício 

de 2019 já haviam 

sido apreciados até o 

final do mês de 
novembro de 2020. 

Análise da remessa da prestação de contas anuais do município prestadas pelo Prefeito exercício 2019 

1. Prazo legal para o envio - artigo 51 da LC 

CORREGEDORIA-GERAL 
Corregedor-Geral José Nei Alberton Ascari 

BOLETIM PCP 2019 

Coordenação 
Conselheiro Wilson Rogério Wan-Dall 

(Corregedor-Geral 2017/2018 e 2019/2020) 

Assessoria 
Simone Cunha de Farias 

Walkiria Machado R. Maciel 

Auxiliar administrativo e apoio operacional  
Pâmela Dimas de Azambuja 
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103 
PCPs do exercício de 

2019 foram 

instruídos de forma 

automatizada. 

73% 
dos processos 

instruídos de forma 

automatizada, foram 

deliberados entre 
agosto e setembro 

de 2020. 

21 
Pareceres Prévios 

determinaram a 

formação de autos 
apartados.  

 

144 
Pareceres Prévios 

emitidos fizeram re-

comendação ou res-
salva quanto à inob-

servância do prazo le-

gal para remessa da 

prestação de contas. 
 16 

Pareceres Prévios 

contemplaram 

determinações ao 

município em razão 
da remessa com 

atraso da prestação 

de contas. 

172 PCPs do exercício de 2019 

foram remetidos com atraso. 
 

56% 
dos municípios 

encaminharam com 

atraso sua prestação 
de contas nos três 

anos analisados 

(2018-2019-2020). 

 

285 
municípios remete-

ram com atraso sua 

prestação de contas 

em pelo menos um 
dos anos da análise 

(2018 -2019-2020). 


