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PRODUTOS DE ORIENTAÇÃO DISPONIBILIZADOS PELA CONTROLADORIA 

 

Esta Secretaria da Controladoria Geral do Estado – SCGE, no intuito de fortalecer 

de estreitar o relacionamento entre o gestor e o controlador, e assim disseminar e 

solidificar a cultura do controle preventivo dos gastos públicos, realiza ações voltadas a 

apoiar o Gestor Público, notadamente no tocante à execução orçamentária e 

financeira, Tais atividades são desenvolvidas na Diretoria de Orientação, Normas e 

Procedimentos, especificamente pela Coordenadoria das Ações de Orientação. 

Periodicamente são publicados boletins, informativos e cartilhas que se destinam a 

subsidiar o gestor em suas atividades diárias. Essas publicações são enviadas para o 

correio eletrônico dos gestores cadastrados, e disponibilizadas no endereço eletrônico da 

SCGE: www.scge.pe.gov.br.  

Afora isso, está à disposição do gestor importante ferramenta de consulta, o 

SCGEorienta.  Esse sistema web foi criado para subsidiar os trabalhos dos que atuam na 

área administrativa e financeira do Estado e, assim, fortalecer o objetivo institucional 

estratégico, de apoio sistemático ao gestor público estadual.  

Trata-se de um canal de comunicação existente entre o gestor e a equipe da 

SCGE, que acontece de maneira dinâmica e eficiente e, sobretudo, possibilita a gestão do 

conhecimento e a perpetuação das informações. Para ter acesso ao SCGEorienta, é 

necessário cadastramento prévio do usuário e fornecimento do login e senha de acesso.  

Assim, e com o objetivo de dar continuidade ao trabalho de apoio ao gestor é que 

recomendamos aos novos gestores o envio de email para donp@cge.pe.gov.br, 

solicitando o recebimento das publicações da COR e o cadastramento no sistema 

SCGEorienta, com as seguintes informações: nome, cargo ou função, CPF, matrícula, 

nome da unidade gestora, telefone de contato, e-mail (preferencialmente institucional). 

O acesso ao SCGEorienta se dá por meio do seguinte endereço eletrônico: 

www.scgeorienta.pe.gov.br.  
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