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Todas as organizações, independente do seu tamanho, fizeram ou fa-
zem análise de risco. Calculando, de alguma forma, o risco envolvido 
em um fornecedor entregar um produto comprado, ter prejuízo  ao lon-
go do ano, risco de mercado, entre tantos outros. Faz parte do mundo 
corporativo e da gestão pública trabalhar com o risco, mensurando e 
analisando possibilidades.

Analisar risco é nada mais do que perguntar: onde esta organização 
está vulnerável e precisa se proteger? A pergunta, fácil de ser feita 
esbarra na complexidade das organizações públicas atuais e recai na 
necessidade de criar mecanismos de monitoramento dos gastos públi-
cos a fim de preservar os recursos que devem ser empregados para o 
bem estar do cidadão pernambucano.

Pensando nisso, a Controladoria elaborou o Sistema de Monitoramen-
to e Análise de Riscos, o Smar, que produz informações estratégicas 
customizáveis pelo usuário sobre as finanças das Unidades Gestoras 
de Pernambuco, gerando conhecimento para subsidiar e acelerar a to-
mada de decisões pelos gestores.

O Smar reúne metodologia científica na mineração de dados e tecno-
logia de ponta. Tudo ao alcance de um clique. O usuário pode ter uma 
visão holística sobre os gastos das unidades gestoras, acompanhando, 
dia a dia, como os órgãos e entidades públicas gastam e manejam seus 
recursos financeiros.

O Sistema permite a análise da despesa pública por diversos ângulos, 
permitindo que o gestor possa, por exemplo, “acender uma luz amare-
la” sobre o emprego dos recursos do cidadão, chamando atenção para 
os casos que merecem maior análise, como ajudará no entendimento 
de cenários e na tomada de decisões por parte dos próprios dirigentes 
de cada órgão do Governo.

ruy BEzErra dE olivEira Filho

Secretário da Controladoria-Geral do Estado

aprESEntação
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REPRODUÇÃO da página inicial do SMAR que permite acesso do usuário

A Secretaria da Controladoria-Geral do 
Estado de Pernambuco (SCGE), com o 
objetivo de promover a excelência da gestão 
e fornecer aos administradores públicos 
ferramentas gerenciais que os apoiem no 
processo de tomada de decisão, criou o 
Sistema de Monitoramento e Análise de 
Riscos (SMAR). 

Implantado em 2014, o Sistema, em seu 

-
-

dades do Poder Executivo para subsídio aos 
gestores públicos no cotidiano de trabalho.
O público-alvo são os servidores da área 
de planejamento, controle interno, execução 

Para quaisquer esclarecimentos, a 

Secretaria da Controladoria-Geral do 

Estado coloca-se à disposição, por meio 

da Diretoria de Controle da Qualidade-

dos Gastos (DCQG). Entre em contato 

das 8h às 17h, pelos telefones 

(081) 3183-0847 e 3183-0851 

ou no e-mail smar@cge.pe.gov.br.

Conhecendo o SMAR

Para obter atendimento personalizado
entre em contato com a SCGE.
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1º Passo
Para ter acesso ao SMAR, o usuário deve 
enviar ao e-mail smar@cge.pe.gov.br as 
seguintes informações: Nome, e-mail insti-
tucional, Código de Pessoa Física (CPF) e 
Unidade Gestora (UG) ao qual é vinculado  
com o respectivo código de tal (Especificar 
se é  Unidade Gestora Executora - UGE ou 
Coordenadora - UGC).

2º Passo
O usuário receberá no e-mail institucional 
a confirmação do cadastro no SMAR e a 
senha de acesso gerada pelo sistema.

3º Passo
Acesse o site da SCGE, no endereço 
eletrônico www.scge.pe.gov.br e clique no 
banner do SMAR, no canto inferior direito.

4º Passo
Na tela de apresentação do SMAR, para 
efetuar o login, o usuário deverá preencher 
os campos com as seguintes informações 
nesta ordem: CPF, senha e a combinação de 
letras visualizadas em tela.

5º Passo
O usuário será encaminhado para a tela 
inicial do SMAR, com a possibilidade de 
acesso às seguintes opções:

Perfil da UG: Campo composto por tel-
as com informações gerais e específicas. 
Alterar Senha: Campo onde o usuário pode 
visualizar suas informações de cadastro e 
alterar sua senha.

priMeiro ACesso Ao sMAr
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O login de acesso ao SMAR poderá ser obtido após o envio dos seus dados cadastrais 
para o e-mail: smar@cge.pe.gov.br. Para tanto, será encaminhada a senha de acesso para 
o e-mail cadastrado. De posse da senha, os demais acessos devem ser realizados através 
do ícone “Login no SMAR”. O usuário deve digitar o seu CPF, a sua senha e os caracteres 
de segurança. E, por fim, clicar  no botão “ENTRAR”.

Login

O usuário poderá alterar a senha encaminhada pelo sistema via e-mail através da funcio-
nalidade “Alterar senha”. Para isso, o usuário deve informar na tela aberta pelo SMAR a 
sua senha atual, a nova senha e a confirmação da nova senha.

ALtere suA senhA
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teLAs de ConsuLtAs
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ConsuLtAndo deA
Esta consulta apresenta o valor liquidado referente às Despesas  de Exercícios Anteriores 
(DEA) do ano selecionado pelo usuário e dos quatro anos anteriores a este. O usuário deve 
selecionar e informar o ano desejado na consulta.

Filtros de consulta por Ano, Unidade 
Gestora Coordenadora, Unidade Gesto-
ra Executora, Classificação por Grupo, 
Ação, Subação e Fonte.

Uma tabela que exibe a lista das UGs 
que possuem ou possuíram valores liqui-
dados em DEA nos anos selecionados e 
nos quatro anos anteriores.

Um Resumo Geral do Estado que exibe o valor 
total liquidado de DEA por ano no Estado.
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Gráfico de Pizza que exibe as cinco UGs 
que tiveram maior valor liquidado referente 
à DEA no ano selecionado.

Série Histórica do valor total liquidado de 
DEA no Estado em cinco anos.

despesAs por itens de gAsto

Esta consulta apresenta as UGs que executam,  ou executaram nos últimos quatro anos, 
o item de gasto selecionado pelo usuário. O usuário poderá consultar a informação  
preenchendo toda a classificação desejada, desde Categoria até Item, ou simplesmente 
preencher apenas uma classificação. O campo Item pode ser preenchido digitando 
o item desejado ou selecionando o item na lista exibida por ele. O valor liquidado do ano 
atual representa a informação mais atualizada nas bases de dados do Estado.
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Filtros de consulta por Unidade Gestora 
Coordenadora, Unidade Gestora Executora, 
Classificação por Categoria, Grupo, Modal-
idade, Elemento e Item, Ação, Subação e 
Fonte.
Uma tabela que exibe a lista das UGs que 
possuem ou possuíram valores liquidados 
no filtro selecionado no ano atual e nos três 
anos anteriores. Além disso, a tabela tam-
bém exibe a média dos três anos anteriores 
ao atual e o percentual do ano atual em 
relação à média.

Um Resumo Geral do Estado que exibe o 
valor total liquidado do Item no Estado.

Série Histórica do valor total liquidado do 
Item no Estado em cinco anos.

reLAtório de MAiores despesAs
Esta consulta disponibiliza as maiores despesas  (valor liquidado) da Unidade Gestora 
selecionada.
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Filtros de consulta por Unidade Gestora 
Coordenadora*, Unidade Gestora Execu-
tora*, Classificação por Categoria, Grupo, 
Modalidade, Elemento, Item e Tema, Ação, 
Subação e Fonte.

Duas abas: Informações Gerais e Infor-
mações sobre o Item de Gasto.

Na aba de Informações Gerais, uma tabela 
que exibe a lista de itens de gasto da UG 
selecionada, contendo a informação do 
valor liquidado no ano atual e nos dois anos 
anteriores, além do percentual do valor 
liquidado pelo total da despesa da UG e do 
percentual de aumento ou diminuição de 
um ano para o outro. Também é exibido na 
tela um comparativo do ano atual com os 
dois anos anteriores a este.

Um Resumo Geral da UG que exibe o valor 
total liquidado no ano atual e nos dois anos 
anteriores.

Gráfico de Pizza que exibe os maiores itens 
de gastos da UG selecionada.
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Na aba de Informações sobre o item de 
gasto, uma tabela a respeito do item de 
gasto selecionado na aba anterior, contendo 
o valor liquidado do item por mês do ano 
atual e dos dois anos anteriores.

Série histórica do valor liquidado acumula-
do do item de gasto selecionado dos últimos 
três anos.

reLAtório de MAiores Credores
Esta consulta disponibiliza os valores liquidados por fornecedor nos últimos quatro anos, 
bem como o percentual comparativo por ano.

Filtros de consulta por Unidade 
Gestora Coordenadora*, Unidade 
Gestora Executora*, Classificação 
por Categoria, Grupo, Modalidade, 
Elemento e Item, Ação, Subação e 
Fonte.

Duas abas: Informações Gerais e 
Informações sobre o credor.

Série histórica do valor liquidado por mês 
do item de gasto selecionado dos últimos 
três anos.
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Na aba de Informações Gerais, uma tabela que exibe a lista de fornecedores da UG sele-
cionada, contendo os valores liquidados no ano atual e nos três anos anteriores, além de 
uma análise horizontal contendo os percentuais de comparativos por ano.

Série histórica por ano do valor liquidado referente aos cinco maiores fornecedores da UG.

Na aba de Informações sobre o Credor, uma tabela que exibe os itens de gastos fornecidos 
pelo credor, seguidos do valor liquidado no ano atual e nos três anos anteriores, além de 
uma análise horizontal contendo os percentuais de comparativos por ano.
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reLAtório orçAMento x
exeCução
Esta consulta apresenta as UGs com seus orçamentos e sua respectiva execução. 

Filtros de consulta por Ano, Ação, 
Subação e Fonte.

Duas abas: Informações do Esta-
do e Informações por UG.

Na aba de Informações do Estado, há um fil-
tro consulta por Unidade Gestora Coordena-
dora, além de uma tabela que exibe as UGs, 
contendo as informações do orçamento, 
tais como: Dotação Inicial, Dotação Atual, 
Disponível, Dotação Bloqueada pela Seplag, 
Percentual do Crédito Inicial pelo Total do 
Crédito Inicial do Estado, e uma Lupa para 
visualizar a execução do orçamento por Uni-
dade Gestora Executora.
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Na lupa, o usuário consegue vi-
sualizar a execução do orçamento 
da Unidade Gestora Coordenadora 
através de suas Unidades Gesto-
ras Executoras.

Um Resumo Geral do Estado que 
traz informações totalizadoras de 
orçamento e de Unidade Gestora.

Gráfico de Pizza que exibe as cin-
co maiores UGs por indicadores 
de participação.

Gráfico Comparativo Orça-
mentário do Estado nos três últi-
mos anos.
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Na aba de Informações por UG, 
há um filtro consulta por Unidade 
Gestora Coordenadora, além de 
uma tabela que exibe todas as 
ações da UG seguidas das infor-
mações do orçamento e de sua 
execução. Também nesta tabela 
há uma lupa para detalhamento 
da ação por UG.

Na lupa, o usuário consegue visu-
alizar a execução do orçamento da 
Unidade Gestora por ação.

Série histórica por ação da Uni-
dade Gestora selecionada.

Gráfico de Pizza contendo as cinco 
maiores ações por indicadores de par-
ticipação.

Gráfico Comparativo da UG x 
Estado em relação ao orçamento 
no ano atual.
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reLAtório de projeção dos gAstos
Esta consulta projeta os valores da despesa até o final do ano com base no valor liquidado 
até o mês atual.

Filtros de consulta por Unidade Gestora 
Coordenadora, Unidade Gestora Executora, 
Classificação por Categoria, Grupo, Modal-
idade, Elemento, Item e Tema, Ação, Sub-
ação e Fonte.

Uma tabela que exibe a lista de todos os 
itens de gastos da UG selecionada, con-
tendo o valor liquidado até o mês atual e o 
valor projetado até Dezembro. Além disso, a 
tabela também exibe o percentual do valor 
liquidado em relação ao valor projetado.

Um Resumo Geral da UG que exibe o valor 
total liquidado e o valor total projetado até 
dezembro.
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Gráfico de barra, contendo um filtro de 
consulta  por Item de Gasto, que exibe as 
informações do valor liquidado e do valor 
projetado do Item de Gasto selecionado.

reLAtório de restos A pAgAr
Esta consulta exibe os valores de restos a pagar da Unidade Gestora.

Filtros de consulta por Unidade Gestora 
Coordenadora, Unidade Gestora Executora, 
Restos a Pagar, Ano de Inscrição, Ação, 
Subação e Fonte.

Uma tabela que exibe as informações por 
UG do ano atual e de dois anos anteriores 
de restos a pagar.

Um Resumo Geral da UG das informações 
de Restos a Pagar.

Gráfico de Pizza contendo as informações 
de restos a pagar totais, pago, a pagar e 
cancelado.

Restos a Pagar - Totais: Comparativo do ano 
atual com o ano anterior. Retorna as infor-
mações de restos a pagar inscrito, reinscrito, 
pago, cancelado, inscrito geral e a pagar.



19

inforMAções
espeCífiCAso
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pesquisAndo itens de gAsto
Item de gasto (nome do item de gasto) que  aumentou o valor liquidado em X% ou mais em 
relação ao ano anterior.

Esta regra retorna o percentual de aumento do valor liquidado no ano atual com relação ao 
ano anterior, para um determinado item de gasto, caso este percentual seja maior ou igual 
ao percentual informado. Para o cálculo deste percentual de aumento considera-se:

1º ano atual - o total liquidado até o mês anterior ao mês atual;

2º mesmo período para o total liquidado no ano anterior

Exemplo: estamos em agosto de 2015, calcula-se o total liquidado no ano atual no período 
de janeiro de 2015 até julho de 2015 e no ano anterior para o período de janeiro de 2014 até 
julho de 2014.

Os parâmetros que devem ser informados são: Unidade Gestora, Item de Gasto (com 
opção de digitar o código do item), Percentual.
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perCentuAL que fALtA pAgAr do 
que já foi LiquidAdo nA unidAde 
gestorA
Esta regra retorna o percentual que falta pagar de determinado elemento de item de gasto.
Parâmetro que deve ser informado: Unidade Gestora.
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eMpenhos que AindA têM uM per-
CentuAL iguAL ou ACiMA de x% A 
LiquidAr

Esta regra retorna os empenhos, conforme unidade gestora, que possuem um percen-
tual de valor a liquidar em relação ao valor empenhado maior ou igual ao percentual 
informado. É considerado no valor empenhado, o valor original do empenho bem como 
seus reforços e suas anulações. A regra foi recentemente atualizada para retornar ainda 
o fornecedor e data do empenho em questão. Os parâmetros que devem ser informados: 
Unidade Gestora e Percentual
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eMpenhos que estão seM Liq-
uidAção desde o Mês x CoM vAL-
or MAior ou iguAL A Y
Esta regra retorna os empenhos, conforme unidade gestora, que não possuem liquidação 
posterior ao mês passado como parâmetro e que possua valor empenhado maior ou igual 
ao informado. É considerado no valor empenhado, o valor original do empenho bem como 
seus reforços e suas anulações. A regra foi recentemente atualizada para retornar ainda o 
fornecedor, mês da liquidação e mês do empenho. Os parâmetros que devem ser informa-
dos: Unidade Gestora, Mês, Valor.
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forneCedores CujA LiquidAção 
dos eMpenhos está Menor ou ig-
uAL A x%

Esta regra retorna os fornecedores (CNPJ e Razão Social) que possuem um percentual do 
total liquidado em relação ao total empenhado menor ou igual ao percentual informado. 
São considerados no total empenhado, os valores originais dos empenhos bem como seus 
reforços e suas anulações. A regra foi recentemente atualizada para retornar o numero do 
empenho, percentual, total empenhado, total liquidado e valor pago. Os parâmetros que 
devem ser informados: Unidade Gestora e Percentual
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forneCedores que tiverAM uM 
AuMento MAior ou iguAL A x% 
nA LiquidAção CoMpArAdo Ao Ano 
Anterior

Esta regra retorna os fornecedores (CNPJ e Razão Social) que tiveram um percentual 
de aumento no total liquidado do ano atual em relação ao ano anterior maior ou igual ao 
percentual informado. Para o cálculo deste percentual (o valor do percentual é retornado 
na tela) de aumento considera-se no ano atual o total liquidado até o mês anterior ao mês 
atual e o mesmo período para o total liquidado no ano anterior. 

Exemplo: estamos em agosto de 2015, calcula-se o total liquidado no ano atual no período 
de janeiro de 2015 até julho de 2015 e no ano anterior para o período de janeiro de 2014 até 
julho de 2014.  Os parâmetros que devem ser informados: Unidade Gestora e Percentual.
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pMg teMAs:

O Decreto n.º 42.601 instituiu o Plano de 
Monitoramento de Gastos (PMG) que tem 
por objetivo convergir ações de controle da 
qualidade dos gastos públicos até 31 de 
Dezembro de 2018, mediante o acompan-
hamento da despesa e a 
orientação dos agentes 
públicos para equilíbrio 
das contas e manutenção 
dos serviços e das políti-
cas públicas.

Considerando o cenário 
apresentado, o SMAR, 
visando auxiliar no controle de gastos e 
tomada de decisão do gestor e demais en-
volvidos com o PMG, criou a Regra “PMG_
TEMAS”. 

Esta regra retornará os temas do PMG com 
o resultado Liquidado (desconsiderando a 
Despesa Exercício Anterior) do ano anterior 
(Ex.2015) no qual será aplicado o percen-
tual previsto de teto para tal tema. Disto 
resultará o valor do teto que deverá ser ob-
servado e comparado com o valor liquidado 
até o momento do ano atual (Ex.2016/Abril). 

Por fim, resultará um percentual que indi-
cará o quanto já foi liquidado em relação ao 
valor do teto (Limite).

Parâmetro que deve ser informado: Unidade 
Gestora
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Os gestores poderão 
acompanhar a ex-
ecução do Plano de 
Monitoramento dos 
gastos (PMG) de for-
ma mais detalhada. 
Com a implementação 
da nova consulta PMG é possível monitorar 
o valor liquidado (tanto do ano atual como 
do ano anterior) de cada empenho conforme: 
tema, fonte, item de gasto e razão social do 
fornecedor. Esta regra foi recentemente atu-
alizada para permitir maior flexibilidade de 
consulta conforme o período selecionado. É 
possível, por exemp-
lo, realizar análises 
trimestrais do perío-
do atual com mesmo 
período do ano an-
terior. Os parâmet-
ros que devem ser 
informados: Unidade 
Gestora, Mês Inicial 
e Mês Final.

MonitorAMento pMg Até o Mês 
AtuAL ConsiderAndo A AnáLise no 
MesMo período do Ano Anterior:
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