
 

 

  

      
           

                       

 
 
 
FICHA TÉCNICA 
 

 
Definição: Quantidade de 
processos de controle externo 

autuados no ano corrente. 

 

O que mede? A quantidade de 
processos de controle externo 

autuados no ano corrente. 

 

Objetivo: Aferir as áreas de 
atuação mais demandadas do 

Tribunal a partir da quantidade 

de processos autuados. 

 

Esclarecimentos: Para este 
indicador são considerados os 

processos de controle externos 

que foram autuados a partir do 

primeiro dia útil do ano corrente. 

 

Polaridade: Quanto maior a 

quantidade maior a demanda. 

 
Cálculo:  

𝑨 =∑𝑨𝒄𝒆 

 

Legenda:  

A: Quantidade de processos de 

controle externo autuados. 

: Somatório. 
Ace: Processo de controle externo 

autuado. 

 

Divulgação: Trimestral. 

 
Unidade de medida: Unidade. 

 

Fonte: Siproc e e-Siproc. 

 

 

 
 

 
ANÁLISE DO INDICADOR 

 
 Processos de controle externo autuados em 2017 = 8.211 

 

 

Quadro 1 – Tipos e quantidade de processos de 

controle externo autuados em 2017: 
 

Tipo processual Quantidade 

APE 5.383 

CON 81 

DEN 79 

LCC 24 

LRF 15 

PCA 3 

PCG 1 

PCP 295 

PCR 12 

PDA 1 

PMO 8 

PPA 1.242 

RCO 4 

REC 518 

REP 315 

REV 31 

RLA 115 

RLI 52 

TCE 32 

Total 8.211 

 

 

O Tribunal de Contas encerrou 2017 com 8.211 processos de 

controle externo autuados, sendo os tipos com maior incidência os 

seguintes: a) 6.625 processos de Atos de Pessoal (APE+PPA) – 80,68% 

do total; b) 522 processos de Recursos (REC+RCO) – 6,36%. 

 

Quadro 2 – Distribuição dos processos de controle externo autuados em 

2017 de acordo com as unidades organizacionais: 

Unidade Quantidade % do Total 

DAP 6.742 82,11% 

DRR 540 6,58% 

DMU 390 4,75% 

DLC 301 3,67% 

DCE 115 1,40% 

COG 82 1,00% 

DCG 19 0,23% 

DAE 12 0,15% 

Gabinetes 10 0,12% 

Total 8.211 100,00% 
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Os dados contidos no Quadro 2 demonstram a área de atuação mais demandada do Tribunal de 

Contas, relativa à análise dos atos de pessoal das unidades jurisdicionadas, cujos tipos processuais 

autuados em 2017 foram: APE, PPA, REP, DEN, PMO, RLA, RLI e TCE.  

                 

 

Gráfico 1 – Processos autuados em 2017: com e sem decisão definitiva: 
 

 
 

O Gráfico 1 demonstra que dos 8.211 processos autuados em 2017, 29,85% foram objeto de decisão 

definitiva, sendo: 

a) 1.945 decididos pelo Relator;  

b) 506 decididos pelo Plenário.  

 

As decisões singulares representaram praticamente 4 vezes o total das deliberações plenárias, sendo 

os processos da espécie “APE” os que contribuíram para este índice. Fato resultante da alteração do artigo 

38 do Regimento Interno, ocorrida em 2014, que possibilitou ao Relator decidir os processos que 

apresentarem instrução técnica incontroversa pela legalidade dos atos, após concordância do Ministério 

Público junto ao Tribunal de Contas. 
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APE – 1.334 

CON – 02 

LCC – 03 

PPA – 546 

REC – 32 

REP – 17 

REV - 11 

PCP – 3,59% 

REC – 1,15% 
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Art. 38. O Tribunal, mediante decisão definitiva, determinará o 

registro do ato que considerar legal, devendo manter controle e registro 

dos atos de pessoal sujeitos à sua deliberação.  

§1º A decisão de mérito do Tribunal de Contas, para efeitos de 

ordenamento do registro dos atos de pessoal previstos pelo art. 36 do 

Regimento Interno, será proferida através de decisão singular do 

respectivo Relator, Conselheiro ou Auditor. 

§2º A hipótese do §1° será aplicada, exclusivamente, com relação 

aos processos que apresentarem instrução incontroversa pela legalidade 

do ato apreciado, pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e 

chancelada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. 

[...]§4º Na hipótese de existirem relatórios e ou pareceres com 

conclusões díspares, o processo será submetido à deliberação colegiada, 

de competência do Tribunal Pleno. 



 

 

 

  

          

 

 

 

O Plano Anual de Atividades 

junto com as Diretrizes de Atuação do 

Controle Externo e a Programação de 

Fiscalização são os instrumentos que 

compõem o Plano de Ação do Controle 

Externo e são disciplinados pela 

Resolução n. TC-122/2015.  

 

Dentre os 6.625 processos de Atos de Pessoal autuados em 2017, 1.880 foram julgados 

definitivamente pelo Relator. 

 

Oportuno salientar que o Plano Anual de    

Atividades – abril de 2017 a março de 2018, da   

Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP), 

demonstra o planejamento adequado desta unidade 

organizacional ao projetar, na época, o ingresso de 

5.500 processos novos em 2017 e estabelecer suas 

metas considerando este montante. Ação gerencial que 

repercutiu positivamente para o Tribunal de Contas – 

1.880 processos “APEs” julgados - e promoveu a sua 

impulsão em todas as unidades organizacionais por 

onde os processos tramitaram. 

  

Ainda sobre o Gráfico 1, dentre os 6,16% dos processos de controle externo autuados em 2017 e com 

decisão definitiva emitida pelo Tribunal Pleno encontram-se os processos da espécie “PCP” - Prestação de 

Contas do Município prestadas pelo Prefeito.  

 

O artigo 51 da Lei Complementar n. 202/2000 estabelece que as contas prestadas anualmente pelo 

Prefeito devem ser encaminhadas ao Tribunal de Contas até o dia 28 de fevereiro do exercício seguinte. 

Contudo, o Gráfico 2 demonstra que apenas 07 Prefeitos atenderam o prazo previsto em lei. 

 

 

Gráfico 2 – Histograma das remessas das prestações de contas ao Tribunal no 

ano de 2017: 

 

 
 

 

Para uma análise mais detalhada, os dados referentes à frequência de autuação dos processos de 

controle externo do tipo “PCP”, de acordo com o mês de autuação, foram relacionados no Quadro 2. 

Denota-se que no final do mês de abril somente 53,56% das Prestações de Contas do Município prestadas 

pelo Prefeito estavam disponíveis para análise da Diretoria de Controle dos Municípios (DMU), sendo que 

a remessa da última prestação de contas deu-se em novembro de 2017. 

 

 

 

O Plano Anual de Atividades 

junto com as Diretrizes de Atuação 

do Controle Externo e a Programação 

de Fiscalização são os instrumentos 

que compõem o Plano de Ação do 

Controle Externo e são disciplinados 

pela Resolução n. TC-122/2015.  
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Quadro 2 – Distribuição das remessas das prestações de contas ao Tribunal no ano de 2017: 

 

Mês da remessa Quantidade Frequência % 
Frequência % 

(acumulada) 

Fev. 7 2,37% 2,37% 

Mar. 66 22,37% 24,75% 

Abr. 85 28,81% 53,56% 

Mai. 74 25,08% 78,64% 

Jun. 25 8,47% 87,12% 

Jul. 16 5,42% 92,54% 

Ago. 11 3,73% 96,27% 

Set. 6 2,03% 98,31% 

Out. 4 1,36% 99,66% 

Nov. 1 0,34% 100,00% 

Total Geral 295 100,00% 
 

 

 

Importante destacar que foram constituídos 15 autos apartados a partir dos Processos de “PCPs” e 

em 04 deles consta como restrição o encaminhamento das contas ao Tribunal fora do prazo legal. 

 

 

Quadro 3 – Pareceres Prévios que contemplaram a constituição de autos 

apartados em razão da remessa das contas fora do prazo legal: 

 

Município Processo Envio Dias em atraso 

Otacílio Costa PCP-1700405346 23/06/2017 115 

Balneário Rincão PCP-1700614182 20/09/2017 204 

Vargem PCP-1700666301 09/10/2017 223 

Florianópolis PCP-1700788920 24/11/2017 269 

 

 

Os 295 processos do tipo “PCP” foram apreciados pelo Tribunal de Contas dentro do prazo legal e 

regimentalmente previsto.  
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Lei Complemetar n. 202/2000: 

Art. 50. O Tribunal de Contas do Estado 

apreciará as contas prestadas 

anualmente pelo Prefeito, as quais serão 

anexadas às do Poder Legislativo, 

mediante parecer prévio a ser elaborado 

antes do encerramento do exercício em 

que foram prestadas. 

Regimento Interno:: 

Art. 82. O Tribunal apreciará as contas prestadas 

anualmente pelo Prefeito, às quais serão anexadas 

as do Poder Legislativo, mediante parecer prévio, 

separadamente, a ser elaborado antes do 

encerramento do exercício no qual foram prestadas. 

[...]Art. 88. O Relator, antes do final do exercício em 

que as contas foram prestadas, concluirá a análise 

dos processos que lhe foram distribuídos, 

remetendo-os à Pauta para apreciação do Tribunal 

Pleno, acompanhado de seu Relatório e do Projeto de 

Parecer Prévio.  



 

 

  

         

 

 

Gráfico 3 – Pareceres Prévios emitidos pelo Tribunal de Contas em relação às Prestações de Contas dos 

Municípios prestadas pelos Prefeitos e autuadas em 2017: 

 

 
Dos 295 “PCPs” apreciados pelo Tribunal, referente ao exercício de 2016, 85,75%, ou seja, 252 

processos tiveram o Parecer Prévio pela aprovação. 

 

Em relação aos Recursos (REC+RCO), consta do Quadro 1 que eles totalizaram 522 processos de 

controle externo autuados em 2017, cujos tipos encontram-se distribuídos no Quadro 4.  

 

Quadro 4 – Tipos de Recursos autuados em 2017: 

Tipos de recursos Quantidade % Total 

Agravo - art. 82 da LC n. 202/2000 13 2,49% 

Embargos de Declaração - art. 78 da LC n. 202/2000 118 22,61% 

Reconsideração - art. 77 da LC n. 202/2000 270 51,72% 

Reexame - art. 80 da LC n. 202/2000 117 22,41% 

Reexame de Conselheiro - art. 81 da LC n. 202/2000 4 0,77% 

Total 522 100,00% 

 

No Quadro 5 estão identificados os 85 Recursos que foram decididos de forma definitiva pelo 

Tribunal ainda em 2017. 

 

Quadro 5 – Tipos de decisões proferidas nos Recursos autuados e julgados em 2017: 

 

Tipos de decisão em Recursos Quantidade % 

Com decisão definitiva: conhecer e dar provimento 13 15,29% 

Com decisão definitiva: conhecer e dar provimento 

parcial 
1 1,18% 

Com decisão definitiva: conhecer e negar provimento 38 44,71% 

Com decisão definitiva: não conhecer 6 7,06% 

Com decisão singular: não conhecer 27 31,76% 

Total Geral 85 100,00% 

 

 
 

INDICADOR VI – Quantidade de processos de controle externo autuados                   5 

PERÍODO – Janeiro a Dezembro de 2017         



 

 

  

       

 

 

Verifica-se no Quadro 5 que os Recursos que não preencheram os requisitos de admissibilidade e 

aqueles cuja decisão proferida no processo principal foi mantida compõem a maior parte dos processos 

autuados e julgados em 2017. Destaca-se a metodologia adotada pela Diretoria de Recursos e Reexames 

(DRR), responsável pela instrução dos Recursos interpostos em face das deliberações do Tribunal Pleno, 

informada pela Diretora da Unidade: 

 

 Todos os Recursos que ingressam na Diretoria são previamente separados, observando 

os prazos para análise, inclusive priorizando aqueles que se aproximam do prazo 

previsto na Lei Complementar n. 588/2013. 

 

 São separados os Embargos de Declaração, as Revisões e os Reexames de Conselheiro 

em razão da prioridade estabelecida no artigo 127 do Regimento Interno. 

 

 Os Recursos que não atendem os requisitos de admissibilidade são separados e 

analisados pelos Coordenadores e pela Diretora a fim de se conferir celeridade no seu 

julgamento e, por conseguinte, na execução das deliberações que contém débito(s) e 

multa(s). 

 

 O Recurso interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal é realizada a análise de 

admissibilidade, no momento em que ingressa na Diretoria, para viabilizar tão logo a 

abertura de vista ao recorrido para apresentação das suas contrarrazões. 

 

 São separados, ainda, os processos, com aplicação de multa(s) e que estejam se 

aproximando do prazo estabelecido pela Lei Complementar n. 588/2013. 

 

 Os demais Recursos que não se enquadram nas situações acima são examinados por 

ordem de ingresso na Diretoria. 

 

Dentre os 8.211 processos de controle externo autuados em 2017, 6.423 não foram encerrados até 

19/12/2017, sendo que 76,79% encontravam-se em instrução e 10,32% haviam sido julgados pelo Relator 

ou pelo Tribunal Pleno e estavam nas etapas finais de notificação, publicação das deliberações e transcurso 

de prazo para interposição de recurso, conforme demonstrado no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Situação dos processos de controle externo autuados em 2017 

quando do encerramento das atividades institucionais: 
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Para uma análise mais detalhada sobre a distribuição dos processos de controle externo autuados 

em 2017 e em trâmite, conforme a fase processual, optou-se por distingui-los em Processos 

Originais/Principais e Recursos os quais correspondem, respectivamente, 5.986 – 93,20% e 437 – 6,80%. 

 

O Quadro 6 apresenta essa distribuição de forma quantitativa e segundo a fase processual em que 

se encontravam no final de 2017. Através dele é possível aferir que o Tribunal de Contas não está 

conseguindo finalizar a fase de instrução dos processos no mesmo ano em que são autuados, uma vez 

que: 

a) 78,07% dos Processos Originais em trâmite, ou seja, 4.673 estavam na fase de instrução; 

b) 95,23% dos 4.673 Processos Originais não receberam nenhuma análise técnica; 

c) 59,27% dos Recursos em trâmite, ou seja, 259 estavam na fase de instrução; 

d) 97,68% dos 259 Recursos não receberam nenhuma análise técnica. 

 

 

Quadro 6 – Distribuição quantitativa dos processos de controle externo autuados em 

2017 de acordo com a fase processual que se encontravam em 19/12/2017: 

 

Processo Original 5.986 100% 

Instrução 4.673 78,07% 

Instrução Inicial - aguardando 4.450 95,23% 

Proceder diligência, audiência ou citação 44 0,94% 

Aguardando prazo da diligência, audiência ou citação 94 2,01% 

Instrução após prazo da diligência, audiência ou citação 85 1,82% 

Parecer MPTC 534 8,92% 

Relatoria 148 2,47% 

Deliberação 9 0,15% 

Pautados 6 66,67% 

Avocados 3 33,33% 

Decididos definitivamente 622 10,39% 

Aguardando publicação da decisão 264 42,44% 

Transcurso do prazo recursal 358 57,56% 

Recurso 437 100% 

Fase Instrução 259 59,27% 

Instrução Inicial - aguardando 253 97,68% 

Aguardando prazo da diligência, audiência ou citação 5 1,93% 

Instrução após prazo da diligência, audiência ou citação 1 0,39% 

Parecer MPTC 65 14,87% 

Relatoria 43 9,84% 

Deliberação 29 6,64% 

Avocado 1 3,45% 

Pautados 27 93,40% 

Retirados de pauta 1 3,45% 

Decididos definitivamente 41 9,38% 

Aguardando publicação da decisão 25 60,98% 

Transcurso do prazo recursal 16 39,02% 

Total 6.423 
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