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Resoluções da CPF nº 002/2020 e nº 003/2020 – Plano de
Contingenciamento de Gastos para o exercício 2020

A Secretaria  da  Controladoria-Geral

do Estado – SCGE, através da Diretoria de

Orientação  ao  Gestor  e  Informações

Estratégicas  (DOGI)  –  Coordenadoria  de

Orientação e Contas do Governo (COR), no

exercício  de  sua  função,  vem  por  meio

deste  boletim  informar  a  publicação  da

Resolução CPF nº 002, de 01 de abril  de

2020,  que  institui  o  Plano  de

Contingenciamento de Gastos no âmbito

do Poder Executivo, e da Resolução CPF

n°  003,  de  02  de  abril  de  2020,  que

recomenda  a  instituição  de  Plano  de

Contingenciamento  de  Gastos,  no

âmbito  da  Administração  Indireta

Independente do Poder Executivo, ambas

de  autoria  da  Câmara  de  Programação

Financeira (CPF).

Inicialmente,  em  razão  da  atual

situação  da  Pandemia  Coronavírus

(COVID-19),  declarada  pela  Organização

Mundial  de  Saúde  –  OMS  no  dia  11  de

março  de  2020,  dada  a  transmissão

comunitária e sustentada em vários países

do  mundo,  bem  como  a  adoação  de

medidas para enfrentamento da emergência

de  saúde  pública  decorrentes  do  novo

Coronavírus,  a  Câmara  de  Programação

Financeira  publicou  as  Resoluções  nº

002/2020 e de nº 003/2020.

As  citadas  Resoluções  instituem

medidas de contigenciamento de gastos,

devido  ao  impacto  imediato  e  significativo

nas disponibilidades de caixa do Estado em

razão  da  redução  abrupta  da  atividade

econômica, e por consequência, da redução

na  arrecadação  de  tributos.  Assim sendo,

na  íntegra,  no  ANEXO I,  segue-se  o  teor

das normas.

Por  fim,  com  o  objetivo  de

esclarecer  alguns  aspectos  das

Resoluções,  no  ANEXO  II,  a  SCGE

apresenta  algumas  orientações,  no

formato de perguntas e respostas,  com

base  nos  questionamentos  realizados

por órgãos e entidades do Estado.

Demais  orientações  que  se  façam

necessárias,  a  DOGI/  COR  coloca-se  à

disposição  através  do  site:

www.scgeorienta.pe.gov.br. 

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


ANEXO I

I – Resolução CPF nº 002/2020

Art. 1º Instituir o PLANO DE CONTINGENCIAMENTO DE GASTOS no âmbito da administração direta

e indireta do Poder Executivo Estadual para o exercício de 2020, com o objetivo de promover ações

que reduzam o impacto da pandemia do Coronavírus nas finanças do Estado.

Art. 2º Os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Estadual, compreendendo os órgãos da

administração direta, os fundos, as fundações, as autarquias, bem como as empresas públicas e

sociedades de economia mista dependentes, nos termos da legislação pertinente, deverão observar

dentre outras medidas, aquelas a seguir especificadas:

I - Fica vedada a celebração de novos contratos para prestação de serviços de consultoria técnica,

bem como a  prorrogação ou renovação dos contratos vigentes,  exceto àquelas relacionadas ao

enfrentamento  da  emergência  em  saúde  pública  de  importância  internacional,  decorrente  do  novo

Coronavírus, as quais deverão ser previamente submetidas à análise da CPF; 

II - O  limite de gastos para as aquisições de materiais de consumo no exercício de 2020 deve

corresponder,  no máximo,  a 50% (cinquenta por cento) do valor das liquidações realizadas em

2019; 

III - O gasto referente às despesas com  energia elétrica e consumo de água deve se restringir ao

percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor das liquidações realizadas no mês de referência

no exercício de 2019, exceto para as relacionadas ao enfrentamento da emergência em saúde pública

de importância internacional, decorrente do novo Coronavírus; 

IV – Deve ser promovida a redução de até 30% (trinta por cento) nos contratos que estejam em vigor

na data de publicação desta Resolução, tendo como parâmetro os  valores liquidados no mês de

referência no exercício de 2019;

V - O limite de gasto com o tema “combustível” deverá corresponder, no máximo, a 50% (cinquenta

por cento) do consumo em litros no mês de referência no exercício de 2019, exceto para as polícias

militar e civil, sistema penitenciário e para a área de saúde;

VI - A Secretaria da Controladoria Geral do Estado – SCGE deverá verificar a adequação do uso de

veículos no  âmbito  da  administração  direta  e  indireta  do  Poder  Executivo  Estadual,  indicando  à

Secretaria de Administração, para as providências cabíveis, aqueles que não estiverem adequados ao

Decreto nº 47.424, de 7 de maio de 2019, que dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pelos órgãos

e entidades do Poder Executivo Estadual;

VII - Fica vedada a celebração de novos contratos de locação imóveis;



VIII - Fica  vedado o aumento do quantitativo de estagiários existente na data de 1º de março de

2020;

IX - Fica suspensa a aquisição de passagens aéreas para viagens de servidores nos termos do que

dispõe o art. 5º do Decreto nº 48.809, de 14 de março de 2020;

X - Fica suspensa a concessão de diárias, exceto para as atividades relacionadas à manutenção dos

serviços  públicos  essenciais  nas  áreas  da  saúde  e  segurança  pública,  bem  como  nos  casos  de

deslocamentos decorrentes das exceções dispostas no § 1º, do art. 5º do Decreto nº 48.809, de 14 de

março de 2020;

XI - Fica  suspenso o início de novas obras, reformas ou projetos que representem  aumento de

despesa, ressalvadas àquelas de caráter prioritário que devem ser submetidas à análise da CPF para

eventual autorização.

Art.  3º  A  Câmara  de  Programação  Financeira,  excepcionalmente  e  mediante  justificativa  e

comprovação da necessidade, poderá excepcionalizar as regras estabelecidas nos incisos III e VII.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação e terá vigência até 31 de dezembro

de 2020. (Grifos nossos)

 II – Resolução CPF nº 003/2020

 
Art.  1º  Recomendar  a  instituição de  PLANO  DE  CONTINGENCIAMENTO  DE  GASTOS,  para  o

exercício de 2020, no âmbito da administração indireta independente do Poder Executivo Estadual,

compreendendo as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos da legislação

pertinente,  com  o  objetivo  de  promover  ações,  que  reduzam  o  impacto  da  pandemia  do

coronavírus em suas finanças.

Parágrafo único – O Plano de Contingenciamento de que trata o caput deverá ser enviado à CPF,

através do e-mail  gabinete@sefaz.pe.gov.br,  até o  dia 07 de abril,  para  avaliação e validação do

Colegiado.

Art. 3º A Câmara de Programação Financeira, mediante justificativa e comprovação da necessidade,

poderá reavaliar o Plano de Contingenciamento apresentado.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação e terá vigência até 31 de dezembro

de 2020. (Grifos nossos)



ANEXO II

Perguntas e Respostas

1) A quem se aplica a Resolução CPF nº 002/2020 e a Resolução CPF nº 003/2020?

A Resolução CPF nº 002/2020 aplica-se aos órgãos e entidades integrantes do Poder
Executivo Estadual,  compreendendo os órgãos da administração direta,  os fundos,  as
fundações, as autarquias, bem como as empresas públicas e sociedades de economia
mista dependentes do orçamento do Estado.

Já  a Resolução CPF nº  003/2020 aplica-se,  exclusivamente,  às empresas públicas e
sociedades de economia mista independentes. 

A Estatal dependente corresponde à empresa controlada que receba do ente controlador
recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou
de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação
acionária.  Portanto,  neste caso,  a  Estatal  dependente deverá observar  a  Resolução
CPF nº 002/2020.

2) Um órgão tem atas de registro de preço em andamento, a pergunta é se ele pode
dar andamento nas atas para ter a possibilidade de aderir, caso preciso.

Pode. Cabe-nos enfatizar, de acordo com o art. 17 do Decreto Estadual nº 42.530/2015,
que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito do Poder Executivo , que a
existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-
se  a  realização  de  licitação  específica  para  a  aquisição  pretendida,  assegurada
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 

Ademais,  a  Ata  de  Registro  de  Preços  é  documento  vinculativo,  obrigacional,  com
característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços,
fornecedores,  órgãos  participantes  e  condições  a  serem  praticadas,  conforme  as
disposições  contidas  no  instrumento  convocatório  e  propostas  apresentadas,  não
havendo, como dito, a obrigatoriedade de proceder com a contratação, uma vez que a
realização de novas contratações estão suspensas. 

3)  Os  processos  licitatórios  já  contemplados  pelo  orçamento  da  UG  estão
alcançados pela suspensão, visto que não implicam em aumento da despesa?

Em relação ao processo de contratação, seguem-se algumas possibilidades.

i)  Caso  haja  uma  vedação  expressa  na  Resolução  nº  002/2020,  como  o  serviço  de
consultoria, o processo deverá ser suspenso de forma imediata.

ii) Caso corresponda a uma despesa contínua ou histórica do órgão, a depender do objeto



do contrato, não havendo, portanto, a caracterização do aumento de despesa, entende-se
que é possível dar seguimento ao processo e materializar a contratação. Por outro lado,
deve-se observar os limites estabelecidos pela Resolução.

Ex. O limite de gastos para as aquisições de materiais de consumo (despesa contínua ou
histórica  do  órgão)  no  exercício  de  2020  deve  corresponder,  no  máximo,  a  50%
(cinquenta por cento) do valor das liquidações realizadas em 2019.

iii)  Caso corresponda a uma despesa nova,  sem base histórica,  havendo,  portanto,  a
caracterização do aumento de despesa, em razão do atual contexto econômico-fiscal do
Estado,  entende-se  que  o  processo  deverá  ser  suspenso.  Entretanto,  mediante
justificativa e comprovação da necessidade, o órgão poderá submetê-la à análise da CPF
para eventual autorização.

Destaca-se que os dispositivos contidos na Resolução nº 002/2020 têm a finalidade de
promover o equilíbrio  das disponibilidades de caixa em razão da redução abrupta da
atividade econômica, e por consequência, da redução na arrecadação de tributos.

4) A fonte 241, receita própria, entra no contingenciamento?

Em princípio sim. A Resolução não faz nenhuma distinção sobre a origem ou fonte de
recursos próprios.

5) O corte de 30% dos contratos inclui os terceirizados?

Sim. De acordo com o inciso IV da Resolução nº  003/2020,  deverá ser  promovida a
redução de até 30% (trinta por cento) dos contratos. Portanto, igualmente, estão incluídos
os contratos de mão de obra terceirizada.

Observe-se  que a redução poderá  variar  em até  30% (trinta  por  cento),  tendo como
parâmetro os valores liquidados no mês de referência no exercício de 2019,  ou seja,
considerando cada mês do exercício anterior.

6) Considerando a Resolução CPF Nº 002 de 01/04/2020 onde diz que "Deve ser
promovida a redução de até 30% (trinta por cento) nos contratos", gostaria de saber
se isenta-se deste inciso os contratos de até 3 funcionários, uma vez que uma única
redução já corresponderia a 33,34% aproximadamente.

Não há nenhuma orientação acerca da inaplicabilidade do inciso IV,  relacionados aos
contratos, em função de seu quantitativo. A referida Resolução é clara quando no inciso IV
do artigo 2º estabelece:

IV -  Deve ser  promovida a redução de até  30% (trinta  por  cento)  nos contratos que
estejam em vigor  na  data  de publicação desta  Resolução,  tendo como parâmetro  os
valores liquidados no mês de referência no exercício de 2019; (...)



Assim, o bom senso deve ser imperativo nesse momento. Observe-se que o parâmetro
definido pela norma são os valores liquidados no mês de referência no exercício de 2019. 

Diante  da  impossibilidade,  é  recomendável  que  o  órgão  apresente  a  metodologia  de
cálculo,  as  justificativas  e  necessidades  para  submeter  à  análise  da  Câmara  de
Programação Financeira.

7) Considerando a Resolução CPF Nº 002 de 01/04/2020 onde diz que "Deve ser
promovida a redução de até 30% (trinta por cento) nos contratos", gostaria de saber
se, em caso de impossibilidade de redução em um contrato por necessidade do
serviço, poderá ser considerado 30% em relação ao total de contratos da Secretaria
mediante remanejamentos ao invés da redução de 30% por contrato.

Em princípio não. A referida Resolução menciona "nos contratos" e não "no montante dos
contratos", que estejam em vigor.  Contudo, excepcionalmente e mediante apresentação
da metodologia de cálculo, justificativa e comprovação da necessidade, o órgão poderá
consultar a Câmara de Programação Financeira.

Por outro lado, tecnicamente, mediante pactuação, desde que haja saldo, vislumbramos a
possibilidade de remanejamento entre fichas financeiras.

8) O corte de 30% será só sobre o custeio?

A redução atingirá diversas despesas de custeio, que poderá variar de acordo com os
percentuais estabelecidos na Resolução nº 002/2020.

Ex. Em regra, considerando os diversos contratos, redução de até 30% (trinta por cento)

Ex. Em regra, energia elétrica e consumo de água, redução de até 50% (cinquenta por
cento)

Em princípio, entende-se que as medidas de redução dos contratos abarcam as despesas
de custeio. No tocante ao investimento, a Resolução nº 002/2020, em seu inciso XI, faz
menção à suspensão ao início de novas obras, reformas ou projetos que representem
aumento de despesa.

9) As obras em andamento deverão continuar?

Sim.  As  obras  que  se  encontram  em  andamento  devem  continuar  normalmente.  De
acordo com o inciso XI da Resolução nº 002/2020, estão suspensos o início de novas
obras, reformas ou projetos que representem aumento de despesa, ressalvadas àquelas
de  caráter  prioritário  que  devem  ser  submetidas  à  análise  da  CPF  para  eventual
autorização.



10) A Lei só permite o corte de 25% unilateralmente, o corte de 30% só combinando
com o contratante?

Sim. Unilateralmente a redução do contrato poderá ser de até 25% (vinte e cinco por
cento). Caso a redução seja superior a 25% (vinte e cinco por cento), o órgão deverá
negociar com a empresa contratada. Reitera-se que a redução poderá ser de até 30%
(trinta por cento) e não de 30% (trinta por cento).

11) Haverá cortes sobre eventos, cursos, capacitações, treinamentos, coffee breaks,
participações em eventos e seminários? E será até o fim do ano?

Sim. Enfatiza-se que, de acordo com os incisos IX e X da Resolução nº 002/2020, estão
suspensas a aquisição de passagens aéreas para viagens de servidores, bem como a
concessão de diárias, exceto para as atividades relacionadas à manutenção dos serviços
públicos essenciais nas áreas da saúde e segurança pública, bem como nos casos de
deslocamentos  decorrentes  das  exceções  dispostas  no  §  1º,  do  art.  5º  do  Decreto
Estadual nº 48.809, de 14 de março de 2020.

Ademais,  nos  termos  do  art.  4º  da  Resolução  nº  002/2020,  as  medidas  de
contingenciamento de gastos têm vigência até 31 de dezembro de 2020.

12)  Gastos  com  fonte  vinculada  (operação  de  crédito,  convênio)  devem  ser
contingenciados?

A realização de despesas tendo como fonte os recursos advindos de operações de crédito
e  convênios estão sujeitas a  leis  específicas  e/ou instrumentos  jurídicos,  previamente
pactuados. Portanto, não estão sujeitas ao contingenciamento de gastos.

13) A SAD deve recomendar, na análise dos aditamentos de contratos de locação de
veículos, a supressão imediata de 30% dos quantitativos previstos?

Sim. A SAD poderá recomendar no processo de análise dos aditamentos a redução de até
30% (trinta por cento), com base na Resolução nº 002/2020.

14) No caso da manutenção da frota,  por se tratar  de contrato corporativo com
gestão  realizada  pela  SAD,  deve  ser  efetivado  o  corte  imediato  nos  limites
estabelecidos no sistema de gerenciamento da frota? Caso a resposta seja positiva,
o referido corte pode ser realizado de forma linear, utilizando como referência o
valor médio executado por cada órgão no ano de 2019, de acordo com os números
apresentados pelo sistema de gerenciamento da frota?

Sim. A SAD poderá estabelecer limites no contrato de manutenção de frota, considerando
o mês de referência no exercício de 2019, com fundamento na Resolução nº 002/2020.



15)  O  tema  “combustível”,  por  se  tratar  de  contrato  corporativo  com  gestão
realizada pela SAD, deve ser efetivado o corte imediato nos limites estabelecidos no
sistema de gerenciamento da frota? Caso a resposta seja positiva, e considerando
que o preço dos combustíveis é alterado de forma substancial ao longo do tempo,
situação que  dificultaria  bastante  a  gestão dos  gastos através  do consumo em
litros, questiona-se se o referido corte pode ser realizado de forma linear, utilizando
como referência o valor médio executado por cada órgão no ano de 2019, de acordo
com os números apresentados pelo sistema de gerenciamento da frota.

Inicialmente, o limite de gasto com o tema “combustível” deverá corresponder, no máximo,
a 50% (cinquenta por cento) do consumo em litros no mês de referência no exercício de
2019, exceto para as polícias militar e civil, sistema penitenciário e para a área de saúde.

Assim, a SAD poderá estabelecer a redução linear por litro e por órgão, considerando o
mês de referência no exercício de 2019.

Entendemos que o indicador Litro é apropriado por considerar a necessidade efetiva do
órgão. Já o indicador preço poderia comprometer as atividades do órgão justamente em
função de sua variação.

16) Como será o processo de contingenciamento? A SEFAZ enviar planilhas? O
corte será na PF? A UG precisa apresentar os cortes?

Em relação à Resolução nº 003/2020, aplicável às empresas públicas e sociedade de
economia mista  independente,  deverá ser  produzido  um Plano de Contingenciamento
Gasto de que deverá ser enviado à CPF, através do e-mail gabinete@sefaz.pe.gov.br, até
o dia 14 de abril, para avaliação e validação do Colegiado.

Já  Resolução  nº  002/2020  não  definiu  com  clareza  como  se  dará  o  processo  de
apresentação  e  controle  das  despesas  contingenciadas.  Entretanto,  como  uma  boa
prática de gestão, orienta-se que o órgão elabore o seu Plano de Contingenciamento de
Gastos  e  de  pronto  coloque-o  em  prática,  efetuando  todos  os  contingenciamentos.
Posteriormente as reduções serão ajustadas,  pela Secretaria  da Fazenda,  através da
Programação Financeira – PF

17) Sobre a suspensão dos reajustes,  após o dia 31/12/2020 os reajustes serão
dados retroativamente?

Sim. De acordo com a Resolução nº 002/2020 os reajustes estão suspensos. Porém, o
direito  da contratada permanece,  por força de normas e cláusulas contratuais.  Assim,
entende-se que os reajustes deverão ser concedidos de forma retroativa, desde que a
contratada proceda com a solicitação em tempo oportuno.


