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INFORMATIVO Nº 005/2013 
 
 
Orientações relativas às medidas de 

contingenciamento das despesas 

correntes no âmbito do Poder 

Executivo Estadual, estabelecidas no 

Decreto nº 39.081/2013. 

   

1. FINALIDADE DA NORMA E ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 39.081/2013 

(arts. 1º e 2º) 

 

 Tendo em vista a necessidade imperiosa de cumprir as diretrizes do atual Governo do 

Estado, no sentido de conter despesas com o custeio da máquina administrativa, bem como 

de assegurar o uso racional dos bens públicos; a necessidade de adequação do orçamento 

estadual à previsão das receitas oriundas das transferências federais; e, ainda, a 

necessidade de definir novas diretrizes e ações do Governo Estadual para o controle das 

despesas realizadas na categoria econômica Despesas Correntes, foi publicado o Decreto 

nº 39.081, de 25 de janeiro de 2013. 

Tal normativo foi editado com o objetivo de estabelecer medidas de 

contingenciamento na execução das despesas realizadas na natureza econômica Despesas 

Correntes para o exercício de 2013, fixando, para tanto, sua forma e limites. 

           As disposições contidas no referido decreto aplicam-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 Tesouro Estadual. 

 

2. CONCEITO DE DESPESAS CORRENTES (Portaria Interministerial STN/SOF nº 

163/2001) 

De acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001, que dispõe sobre 

normas gerais de consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito 
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Federal e Municípios, a classificação da despesa, segundo sua natureza, compõe-se de: 

categoria econômica, grupo de natureza da despesa e elemento de despesa. 

Dentre as categorias econômicas, estão as Despesas Correntes (grupo 3), que 

incluem todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição 

de um bem de capital. 

Na categoria econômica Despesas Correntes, está inserido o grupo de natureza de 

despesa Outras Despesas Correntes (grupo 3), que abrange despesas orçamentárias com 

aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, 

auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica 

"Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa. 

 
  

3. TETO DE GASTO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 NO GRUPO DE DESPESA – 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES (ODC) (arts. 3º, 18 e 21) 

 

O Decreto nº 39.081/13 estabelece, em seu art. 3º, que o teto de gastos no grupo 

de natureza de despesa Outras Despesas Correntes – ODC para o exercício de 2013 

deve corresponder a, no máximo, 90% (noventa por cento) do valor das liquidações 

realizadas no exercício de 2012, excluídas as despesas que constituem obrigação 

constitucional ou legal. 

Os órgãos da administração direta, os fundos, as fundações, as autarquias, bem 

como as empresas públicas e sociedades de economia mista dependentes do Tesouro 

Estadual, utilizarão como parâmetros para a distribuição do teto supracitado a liquidação da 

despesa do ano de 2012, a dotação inicial do ano de 2013 e os estudos realizados nas 

licitações e contratos dos órgãos, a critério da Câmara de Programação Financeira - CPF. 

Serão assinados Termos de Pactuação, pela Câmara de Programação Financeira, 

com os Secretários de Estado ou autoridade equivalente, estabelecendo os tetos de gasto, 

de acordo com os limites orçamentários fixados.   

As dotações resultantes do contingenciamento das despesas serão bloqueadas 

diretamente no sistema corporativo E-Fisco, pela Secretaria de Planejamento e Gestão- 
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SEPLAG, por meio de procedimento operacional específico, no valor correspondente a esse 

limite. 

 

4. ATUAÇÃO DA SAD, SEPLAG, SCGE, SEFAZ, PGE e CPF NO ACOMPANHAMENTO 

DOS TETOS DE GASTO (arts. 16 a 19, 22) 

 

As ações sistemáticas do Projeto 3-ODC serão realizadas em conjunto com a 

Secretaria de Administração- SAD, Secretaria de Planejamento e Gestão- SEPLAG, 

Secretaria da Controladoria Geral do Estado- SCGE, Secretaria da Fazenda- SEFAZ, 

Procuradoria Geral do Estado- PGE e Câmara de Programação Financeira- CPF.  

A SAD é o órgão responsável pelo levantamento e mapeamento de licitações e 

contratos, bem como pela análise da execução contratual; a SCGE identifica pontos de 

controle e avalia indícios de irregularidade; a SEPLAG é o órgão responsável pelo controle 

orçamentário e monitoramento da execução da despesa; e a SEFAZ por gerar travas no 

módulo GBP do Sistema e-fisco capazes de vincular orçamento com licitação e monitorar a 

execução financeira. 

Inicialmente a SAD, SEPLAG, SCGE, SEFAZ e PGE atuarão no acompanhamento 

dos tetos de gasto dos seguintes órgãos e entidades: 

 Secretaria de Saúde- SES; 

 Secretaria de Educação- SEE; 

 Secretaria de Defesa Social- SDS; 

 Secretaria da Fazenda- SEFAZ; 

 Secretaria de Planejamento e Gestão- SEPLAG; 

 Secretaria da Casa Civil; 

 Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco- Fundarpe; 

 Secretaria Executiva de Ressocialização- SERES; 

 Instituto Agronômico de Pernambuco- IPA. 
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Cada órgão receberá equipes formadas por representantes da SEPLAG, SCGE e 

SAD, que permitirão o monitoramento das despesas e a atuação tempestiva para alcançar a 

redução de 10% (dez por cento) dos gastos no grupo de despesa- Outras Despesas 

Correntes, acompanhando os gastos por temas de custo, selecionados pela SEPLAG, no 

decorrer do exercício de 2013. 

 

4.1 COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NO PROJETO 3-ODC: 

 

4.1.1 - CÂMARA DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA – CPF: 

 coordenar o acompanhamento e avaliação da evolução das despesas da 

Administração Pública Estadual, monitorando as medidas ensejadoras da 

utilização racional e eficiente dos recursos públicos; 

 atuar, preventiva e concomitantemente, nas licitações e nos contratos que 

apresentarem oportunidades de economia, considerando os parâmetros indicados 

pela Secretaria de Administração, podendo propor medidas de controle que 

aperfeiçoem a execução das despesas; 

 participar do processo de negociação dos contratos de gestão e termos de 

parceria; 

 coordenar as ações de acompanhamento e fiscalização da execução dos 

contratos de gestão e termos de parcerias vigentes, conforme estabelecido em 

portaria; 

 difundir o conhecimento sobre as medidas de racionalização das despesas 

públicas, mediante orientação aos gestores e conscientização da relevância 

destas; 

 orientar os gestores sobre a aplicação do Decreto nº 39.081/13;   

 reunir-se, periodicamente, com o objetivo de monitorar o comportamento das 

despesas relevantes e a fiel execução do Decreto nº 39.081/13; 

 firmar termo de compromisso para pactuar com os órgãos e entidades do Poder 

Executivo Estadual o teto de gasto estabelecido; 
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 obrigatoriamente, apreciar e autorizar as alterações nas dotações orçamentárias; 

 dirimir casos omissos; 

 Acompanhar e prestar contas ao Governador do andamento do Projeto; 

 Renegociar os contratos de maior materialidade definidos pela SEPLAG. 

 

4.1.2 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – SCGE: 

 realizar auditoria prioritariamente nos temas e processos identificados, 

respectivamente, pela SEPLAG e pela SAD, com cortes mensais para avaliar a 

oportunidade de redução de ODC; quando não houver, mudar o tema para buscar 

novas oportunidades; 

 cobrar designação dos responsáveis por cada Tema de Custo; 

 orientar a elaboração de Planos de Ação, com a participação da SAD; 

 divulgar boas práticas de racionalização de gastos, com a participação da SAD; 

 garantir a implementação de recomendações com resultado financeiro, com a 

participação da SAD; 

 fiscalizar as normas e os limites instituídos pelo Decreto de contingenciamento, 

por meio da verificação das prestações de contas e do Gerenciamento Matricial 

da Despesa – GMD, bem como por apurações requeridas pela Câmara de 

Programação Financeira.; 

 notificar o Ordenador de Despesa para correção e demais providências cabíveis, 

quando da ocorrência de irregularidades ou procedimentos em desacordo com as 

normas e os limites do Decreto de contingenciamento. 

 

4.1.3 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG: 

 atualizar a planilha de controle dos tetos com os respectivos bloqueios, quando 

necessários; 

 montar a planilha de ajuste orçamentário por Secretaria, respeitando a 

distribuição do teto por temas de custo naquelas que foram analisadas; 

 operacionalizar o bloqueio orçamentário no E-Fisco; 
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 enviar ofício por meio do Secretário, solicitando assinatura da Câmara de 

Programação Financeira, validando os bloqueios das dotações orçamentárias 

previstas no referido Decreto de Contingenciamento; 

 enviar e comunicar os ajustes realizados para as Secretarias que receberam 

modificações; 

 identificar temas e seus desdobramentos para repasse mensal à equipe; 

 acompanhar a execução das ODCs relacionadas aos temas de custos, e manter 

as equipes de monitoramente informadas sobre tais execuções; 

 evitar que as Unidades Orçamentárias recebam qualquer complementação de 

orçamento para um tema monitorado sem posicionamento favorável da Câmara 

de Programação Financeira; 

 consolidar os resultados dos planos de ações com a finalidade de subsidiar as 

reuniões semanais de monitoramento com o Governador. 

 

4.1.4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SAD: 

 garantir o acompanhamento “in loco” dos contratos relacionados aos Temas de 

Custo, com a participação da SCGE; 

 garantir a implementação dos controles identificados nas Unidades Orçamentárias 

(operacional), com a participação da SCGE; 

 relacionar e Informar “Objeto e Valores” de Contratos e Licitações com a inserção 

nos Sistemas de Administração de Contratos (ACO) e Painel de Licitações, com a 

participação das Unidades Orçamentárias; 

 mapear ou identificar processos falhos em Contratos e Licitações; 

 reavaliar os processos produtivos (Contratos e Licitações) em conjunto com a 

SCGE. 

ATUAÇÃO DA SAD NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DISPENSA E 

INEXIGIBILIDADE (arts. 4º a 6º, 7º, 8º , 9º): 

A SAD realizará os processos de licitação, dispensa e inexigibilidade para contratação 

de serviços dos órgãos da administração direta para os quais existam estudos técnicos 
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aprovados por portaria do Secretário de Administração, independentemente do valor 

estimado. 

Os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades para aquisições ou locações de 

veículos para uso dos órgãos da administração direta, os fundos, as fundações, as 

autarquias, bem como as empresas públicas e sociedades de economia mista dependentes 

do Tesouro Estadual, deverão ser realizados pela Secretaria de Administração.  

A Secretaria de Administração implantará o Sistema de Gestão Integrada de Frotas, 

visando ao maior controle dos gastos com combustíveis e manutenção dos veículos, 

conforme procedimentos estabelecidos em Portaria do Secretário de Administração. 

Será prévia e obrigatória a autorização do Secretário de Administração para: 

 abertura dos processos de licitação, dispensa e inexigibilidade para contratação 

de serviços pelas fundações, autarquias, bem como pelas empresas estatais 

dependentes, para os quais existam estudos técnicos aprovados por portaria do 

Secretário de Administração, independente do valor estimado; 

 aquisição de bens, materiais e equipamentos pelos órgãos da administração 

direta, fundos, fundações, autarquias, bem como empresas públicas e sociedades 

de economia mista dependentes do Tesouro Estadual, para os quais existam 

estudos técnicos aprovados por portaria do Secretário de Administração, 

independentemente do valor estimado; 

 as prorrogações, renovações ou aditamentos dos contratos para os quais existam 

estudos técnicos elaborados pela SAD, bem como dos contratos de serviços que 

tenham valor estimado superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); e 

 a adesão às atas de registro de preços para os quais existam estudos técnicos 

elaborados pela SAD. 

  Excepcionalmente, e mediante justificativa e comprovação do melhor preço, a 

adesão ou a realização de licitação por órgão ou entidade para contratação de 

bens e serviços para os quais existam atas de registro de preços vigentes e 

gerenciadas pela Secretaria de Administração, bem como dispensas e 

inexigibilidades.  
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 Celebração e renovação de contratos de locação de imóveis, consoante as regras 

impostas no Decreto nº 21.620/99, que institui normas de controle e de contenção 

de despesas. 

 

Observações importantes: 

 Os instrumentos jurídicos previstos no Decreto nº 37.271/2011, norma 

que regulamenta os procedimentos relativos à análise de instrumentos 

pela PGE, somente serão vistados por este órgão se respeitadas as 

normas do Decreto nº 39.081/13; 

 Fica vedada a adesão a atas de registro de preços bem como a 

realização de procedimentos licitatórios, dispensas e inexigibilidades 

para as contratações de bens e serviços para os quais existam atas de 

registro de preços vigentes e gerenciadas pela Secretaria de 

Administração; 

 Os órgãos e entidades devem cadastrar, publicar e manter atualizadas 

as informações de todas as licitações, dispensas e inexigibilidades, bem 

como os contratos e termos aditivos nos sistemas informatizados do 

Governo do Estado, conforme procedimentos estabelecidos em portaria 

do Secretário de Administração. 

 

4.1.5 Secretaria da Fazenda – SEFAZ: 

 

 Gerar travas no módulo GBP do Sistema e-fisco capazes de vincular orçamento 

com o cadastro de licitação. 

 

5. ACOMPANHAMENTO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUANTO AOS ITENS DE 

GASTO/TEMAS DE CUSTO CONTINGENCIADOS (art. 3º, §2º) 

 

Os dirigentes máximos dos órgãos da administração direta, dos fundos, das 

fundações, as autarquias, bem como das empresas públicas e das sociedades de economia 
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mista dependentes do Tesouro Estadual designarão, mediante portaria, servidores que lhes 

sejam subordinados para, no âmbito de sua competência, serem responsáveis pela gestão 

de um ou mais itens de gasto/ temas de custo contingenciados. 

Ainda que não tenham sido selecionados para, nesse primeiro momento serem 

acompanhados pelas equipes de monitoramento, os demais órgãos e entidades do estado 

devem, igualmente, tomar as providências necessárias para a implementação das medidas 

de contingenciamento prevista no Decreto. Assim, é bom deixar esclarecido que, identificada 

a necessidade, outros órgãos e entidades poderão ser contactados para designar os 

responsáveis pela gestão dos temas de custo contingenciados, identificados pela SEPLAG. 

 

6. MEDIDAS DE CONTINGENCIAMENTO (arts. 10 a 15) 

 

6.1. DIÁRIAS E PASSAGENS (art. 10) 

 Todos os órgãos da administração direta, os fundos, as fundações, as autarquias, 

bem como as empresas públicas e sociedades de economia mista dependentes do Tesouro 

Estadual que pretendam conceder diárias ou contratar passagens devem cadastrar 

previamente as solicitações no Sistema de Controle de Viagens na Administração Pública – 

SCVI, conforme normas e cronograma de implantação a ser definido pela Secretaria de 

Administração. 

 

6.2. VEÍCULOS (arts. 11 a 13) 

A utilização de veículos oficiais por servidores e empregados públicos, bem como 

militares, fica limitada ao seguinte:  

 veículos de representação, exclusivamente para o Governador, Vice-Governador, 

visitantes oficiais ao Estado e ocupantes dos cargos de simbologia DAS e DAS-1; 

e 

 veículos para utilização a serviço de interesse público, no quantitativo e 

especificação a ser definido em portaria do Secretário de Administração.  

Ressalte-se que as solicitações de acréscimos de veículos devem ser previamente 

autorizadas pelo Secretário de Administração. 
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É vedada a utilização de veículos de serviços, ainda que por ocupantes de cargos 

comissionados, inclusive motoristas, para deslocamento “residência-trabalho”, “trabalho-

residência”, almoço, para o transporte de familiares do servidor ou de pessoas estranhas ao 

serviço público ou quaisquer fins pessoais.  

 

6.3. CESSÃO DE SERVIDORES (art. 14) 

As autorizações, renovações e ou prorrogações de cessão de servidores, 

empregados e militares para outros poderes do próprio Estado, da União, Estados e 

Municípios, ficam condicionadas à verificação da adimplência dos ressarcimentos das 

remunerações, benefícios e encargos, bem como do recolhimento previdenciário pelas 

entidades cessionárias, respeitadas as disposições da legislação pertinente, em especial o 

contido no Decreto nº 25.261/03 e alterações.  

A falta de comprovação do ressarcimento das despesas com a cessão, no prazo de 

90 dias, implica o desfazimento da autorização concedida, devendo os servidores, 

empregados e militares do Estado retornarem ao órgão ou entidade de origem no primeiro 

dia do mês subsequente ao do encerramento desse prazo. 

 

6.4. TELEFONIA FIXA E MÓVEL E INTERNET MÓVEL (art. 15) 

O custo total anual do exercício de 2013 com telefonia fixa, móvel e internet móvel, 

fica restrito ao limite máximo de 85% (oitenta e cinco por cento) do total anual efetivamente 

liquidado no exercício de 2012. 

Cabe enfatizar que a utilização de tais serviços deve respeitar as disposições do 

Decreto nº 39.000/12 e que as solicitações de acréscimos dos serviços acima devem ser 

previamente autorizadas pelo Secretário de Administração. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS (art. 20) 

 

A infração às normas e aos limites estabelecidos no Decreto poderá ensejar 

revogação ou nulidade dos processos licitatórios, contratos ou adesões às atas de registro 
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de preços, conforme o caso, e sujeitar seus responsáveis aos procedimentos administrativos 

e legais cabíveis. 

A Câmara de Programação Financeira, bem como os Secretários da SAD, SEPLAG, 

SCGE e SEFAZ, poderão emitir normas complementares necessárias à operacionalização 

do disposto no Decreto. 

 

8. DEMAIS INFORMAÇÕES 

 

Demais orientações que se façam necessárias poderão ser obtidas junto à Chefia das 

Ações de Orientação - COR da Secretaria da Controladoria Geral do Estado - SCGE, das 8h 

às 12h, através do telefone 3183-0921. 

Recife, 11 de março de 2013. 
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