
Boletim n.º 019/2017

Decreto  n.º  44.279/2017  –  Plano  de
Monitoramento de Gastos - PMG.

Data: 19/06/2017

Alterações no Plano de Monitoramento dos Gastos - PMG

A Secretaria da Controladoria Geral

do Estado – SCGE, através da Diretoria

de  Orientação  ao  Gestor  e  Informações

Estratégicas (DOGI) – Coordenadoria de

Orientação  (COR),  no  exercício  de  sua

função,  vem  por  meio  deste  boletim

informar  da  publicação  do  Decreto  no

44.279/2017,  que  versa  sobre  vários

assuntos,  dentre  eles,  do  Plano  de

Monitoramento dos Gastos - PMG, que se

encontra  descrito  no  Capítulo  VI  do

aludido Decreto.

O  PMG  visa  propor  ações  de

controle  da  melhoria  da  qualidade  dos

gastos  públicos,  mediante  o

acompanhamento  da  despesa  e  a

orientação  dos  agentes  públicos  para

equilíbrio  das contas  e  manutenção dos

serviços e das políticas públicas.

O  Poder  Executivo,  por  meio  da

SCGE, manterá uma unidade de estudos,

disseminação,  acompanhamento  e

controle  preventivo  relacionadas  às

medidas de economia, cabendo-lhe:

➢ Subsidiar  as  decisões da Câmara

de  Programação  Financeira  –  CPF com

estudos  técnicos,  promovidos  nas

diversas  etapas  de  autorização  de

despesa,  visando  à  qualidade  e  à

racionalização dos gastos;

➢ Monitorar  e  apoiar  as  Unidades

Gestoras – UG's;

➢ Identificar  os  riscos  de  não

cumprimento  dos  tetos  de  controle  da

despesa  estabelecidos  e  informá-los  à

CPF;

➢ Elaborar relatórios específicos para

a CPF sobre a execução e tendência de

gastos transversais  1 específicos no âmbito

do  Poder  Executivo  Estadual,  com

exceção  das  empresas  estatais

independentes do Tesouro.

De acordo com o artigo 24, inciso I,

do  Decreto,  os  órgãos  e  entidades

deverão encaminhar à SCGE até o último

1 Consideram-se gastos transversais específicos
as despesas com:

• mão de obra terceirizada;
• locação de veículos;
• locação de imóveis;
• passagens e diárias;
• aquisição e estoque de alimentos;
• fornecimento de alimentação 

preparada;
• outras despesas que a CPF considerar

monitoráveis.



dia útil dos meses de maio e novembro do

ano corrente:

➢ mapa  demonstrativo  de  todos  os

contratos  vigentes,  contendo

número  do  contrato,  objeto,  valor,

data  inicial  de  vigência,  data  da

última  renovação,  bem  como  a

razão  social  e  o  CNPJ  do

contratado.  Este mapa deverá ser

enviado  para:  

contratos@cge.pe.gov.br  ;

➢ mapa  demonstrativo  contendo

nome,  CPF,  função,  atribuições,

local  de  trabalho,  remuneração  e

horário  de  todos os  trabalhadores

constantes  nos  contratos  de

terceirização  vigentes.  Este  mapa

deverá  ser  enviado  para:

terceirizados@cge.pe.gov.br  ;

➢ mapa  de  locação  de  imóveis,

identificando  o  local,  valor  e  sua

utilização.  Este  mapa  deverá  ser

enviado  para:

i  moveis@cge.pe.gov.br  ;

➢ mapa  demonstrativo  dos  veículos

próprios  e  locados  com  seus

respectivos  descritivos,  valor

unitário  e  sua  utilização.  Estes

mapas deverão ser enviados para:

frota@cge.pe.gov.br  ;

Além  dos  demonstrativos  acima

citados,  os  órgãos  e  entidades  também

devem encaminhar  até  o  5o (quinto)  dia

útil  de cada mês do ano corrente,  mapa

demonstrativo da execução de despesas

com passagens e diárias do mês anterior,

contendo nome completo, CPF, cargo ou

função  do  favorecido,  quantidade  de

diárias  parciais  ou  integrais,  valor  da

passagem, período,  destino e motivo da

utilização  das  passagens  ou  diárias,

devendo  ser disponibilizado na página da

LAI (http://www.lai.pe.gov.br). 

A SCGE  poderá  solicitar  por  ato

próprio o preenchimento de outros mapas

além dos previstos neste boletim.

Os  modelos  dos  mapas  estarão

disponíveis  no  site  da  SCGE

(www.cge.pe.gov.br) na área dedicada ao

PMG (selecionar na aba "Atuação" o link

"Qualidade dos Gastos").

Por  fim,  o  dirigente  máximo  de

cada  órgão  ou  entidade  integrante  da

Administração direta e Indireta designará

em até 5 dias úteis, a partir da publicação

do  Decreto,  um  ordenador  de  despesa

como gestor da qualidade do gasto para

coordenação do PMG na respectiva UG.

Enquanto  não  definido  o  gestor  da

qualidade  do  gasto,  permanecem  os

gestores  que  foram  designados  pelo

Decreto no 42.601/2016.
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