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 Certidão de regularidade de prestação de contas emitida pela GAPC/ SCGE 

Esta Secretaria da Controladoria Geral do Estado – SCGE, através da Gerência de 

Orientação, Normas e Procedimentos – Chefia das Ações de Orientação, no exercício de sua 

função de orientação aos gestores, serve-se do presente instrumento para informar o 

seguinte: 

Com a publicação da portaria SCGE n
o
 023/2012, a solicitação do Certificado de 

quitação de prestação de contas, comumente chamada de certidão de Regularidade de 

Prestação de Contas deverá ser feita pela internet, através do site da Secretaria da 

Controladoria Geral do Estado, nos seguintes endereços eletrônicos: www.scge.pe.gov.br ou 

www.webcertidao.pe.gov.br. Após a confirmação da digitação das informações pertinentes 

será emitido comprovante de solicitação para o interessado.  

A expedição do Certificado e remessa pelo correio ocorrerá em até 48 (quarenta e oito) 

horas após a solicitação.  O certificado de quitação emitido terá validade de 30 (trinta) dias e 

atestará apenas a entrega da prestação de contas do interessado no prazo determinado em 

lei. A SCGE poderá suspender os efeitos da quitação, quando da análise da prestação de 

contas. 

Informamos ainda que a partir de 01/07/2012 a entrega do certificado de quitação de 

prestação de contas será efetuada, preferencialmente, por meio do correio, com aviso de 

recebimento – AR. 

Lembramos que a emissão de certificados fica limitada a 02 (dois), por período de 30 

(trinta) dias, para cada interessado. Em caso de não recebimento pelo correio, o interessado 

poderá recebê-lo diretamente na sede da SCGE mediante agendamento prévio. 

Recomendamos aos senhores gestores que indique aos interessados, nos 

instrumentos pertinentes, quanto ao novo modo de solicitação e obtenção do certificado de 

quitação de prestação de contas. 

 Esta SCGE, através da Chefia das Ações de Orientação, coloca-se à disposição para 

maiores esclarecimentos através do telefone 3183-0921. 

http://www.scge.pe.gov.br/

