
Boletim n.º 008/2017

Decreto n.º 44.048 de 18 de Janeiro de 2017

Data: 09/02/2017

A  Secretaria  da  Controladoria-

Geral  do  Estado  –  SCGE,  através  da

Diretoria  de  Orientação  ao  Gestor  e

Informações  Estratégicas  –

Coordenadoria  de  Orientação,  no

exercício  de  sua  função,  vem  por  meio

deste  boletim  informar  sobre  a

republicação,  no  DOE de 26 de Janeiro

de  2017,  do  Decreto   nº  44.048  de

18/01/2017  que  versa  sobre  a

Programação  Financeira  do  Estado  de

Pernambuco para o ano de 2017.

Inicialmente,  destacamos  que  a

Programação  Financeira  do  Estado  de

Pernambuco,  para  o  exercício  de  2017,

será executada de acordo com o disposto

nos  Anexos  1  a  6,  discriminados  da

seguinte forma:

• Anexo  1  -  Previsão  da  Receita  com

Desdobramento Bimestral;

• Anexo  2  -  GRUPO  1,  Pessoal  e  Encargos

Sociais;

• Anexo  3  -  GRUPO  2,  Juros  e  Encargos  da

Dívida;

• Anexo  4  -  GRUPO  3,  Outras  Despesas

Correntes;

• Anexo 5 - GRUPO 6,  Amortização da Dívida; e

• Anexo  6  -  Quadro  das  Quotas  Duodecimais

dos Poderes e Órgãos Autônomos.

Vale destacar que o Decreto e seus

anexos  estão  disponíveis  no  site  da

Secretaria da Fazenda, acessando o link:

http://bit.ly/2jAvuPN na área de Legislação

Financeira.

Destacamos  algumas  definições

que foram expostas no referido Decreto:

1. Quota de programação financeira: o limite fixado para

empenhamento da despesa por ficha financeira;

2.  Ficha  financeira: documento  eletrônico  através  do

qual são apostas as quotas da programação financeira,

discriminadas e individualizadas por Unidades Gestoras

Coordenadoras  -  UGCs  ou  Unidades  Gestoras

Executoras - UGEs, gestão, grupo de despesa, fonte de

recurso,  destinação do recurso, natureza da despesa,

despesa gerencial e seu detalhamento e programa de

trabalho;

3.  Despesa  gerencial  e  seu  detalhamento: a

classificação  finalística  e  de  controle  gerencial  da

programação financeira;

4.  Quota  de  disponibilidade  financeira: o  numerário

posto à disposição das UGEs para o empenhamento da

despesa por ficha financeira; e

5.  Programação  executiva: as  ações  e  os  projetos

prioritários,  constantes  do Programa de Governo,  que

serão  apreciados  pela  Câmara  de  Programação

Financeira do Estado – CPF.

Alguns  cuidados   necessitam  ser

tomados no início do ano, como sejam:

• Como  o  Decreto  retroage  seus  efeitos  a

02/01/2017,  precisa-se  ter  total  atenção  na

Publicação do Decreto de Programação Financeira para 2017

http://bit.ly/2jAvuPN


data  de  referência  contábil  ao  elaborar  os

documentos no sistema e-fisco, principalmente,

na  inclusão  de  provisão,  desdobramento  de

fonte,  descentralização  de  programação

financeira para suas UGE' s (programar cotas),

empenhamento, etc;

• As provisões orçamentárias e desdobramentos

de fonte de recursos são efetuados no Sistema

de Planejamento Orçamentário - PLO (dúvidas

deverão ser sanadas com a área do sistema

PLO);

• As UGC's dos outros poderes, têm seus limites

autorizados  através  de  tetos  no  cadastro  de

Teto de Fonte de Recursos e deverão efetuar

primeiro  a  programação  financeira  de  UGC

para UGC e depois de UGC para UGE;

• As  UGC's  da  Adm.  Indireta  que  possuem

recursos  próprios  também  terão  seus  limites

autorizados  através  de tetos,  no  cadastro de

Teto de Fonte de Recursos, e deverão efetuar

primeiro a programação de UGC para UGC e

depois de UGC para UGE;

• Os tetos iniciais serão lançados pela SEFAZ,

conforme  definição  da  CTE –  Coordenadoria

do Tesouro Estadual;

• As  UGC's  da  Adm.  Indireta  que  possuam

convênios  na  fonte  0242  deverão  solicitar  o

teto  inicial  através  de  ofício  dirigido  à  CTE

observando  os  valores  conveniados  com  o

Concedente;

• As  UGC's  que  possuam  convênios  da  fonte

0102 deverão solicitar programação financeira

através do sistema e-fisco PLF – Sistema de

Planejamento Financeiro.

Alertamos que foram criadas novas

fichas  financeiras  específicas,

principalmente  na  despesa  gerencial  do

Custeio e Executiva.

Recomendamos  a  leitura  integral

da  referida  norma  pelas  Unidades

Gestoras para uma melhor execução das

atividades de gerenciamento financeiro.

Demais orientações que se façam

necessárias, a Diretoria de Orientação ao

Gestor  e  Informações  Estratégicas  –

Coordenadoria de Orientação, coloca-se à

disposição  através  do  site:

www.scgeorienta.pe.gov.br.


