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Divulgação das despesas com locação e fretamento de aeronaves. 
 

 Tendo em vista a publicação do Decreto nº 39.603 em 18 de julho de 2013 e da 

Portaria SCGE nº 041 em 2 de agosto de 2013 a Secretaria da Controladoria Geral do 

Estado, através da Diretoria de Orientação, Normas e Procedimentos – Coordenadoria das 

Ações de Orientação no exercício de sua função de orientação aos gestores, lança mão 

deste instrumento de veiculação para informar o seguinte: 

  O Decreto torna obrigatória a divulgação, a partir de 1º de agosto de 2013, no 

Portal da Transparência do Estado de Pernambuco (www.transparencia.pe.gov.br), dos 

dados relativos às viagens aéreas custeadas pelo Poder Executivo Estadual. 

   As informações devem ser publicadas por esta Controladoria, no Portal da 

Transparência, até o dia 10 do mês subsequente ao da realização da despesa com 

locação ou fretamento de aeronaves para uso do Governador do Estado, dos Secretários 

de Estado, dos dirigentes de órgãos e empresas públicas e de quaisquer servidores 

públicos. 

  Para tanto, os órgãos e entidades do Poder Executivo devem encaminhar até 

o 7º (sétimo) dia do mês subsequente ao da realização dessas despesas, via e-mail        

(transparência@cge.pe.gov.br ), a planilha modelo (*) preenchida com os seguintes dados: 

  

1. Nome dos passageiros; 

2. Destino da viagem; 

3. Motivação da viagem; 

http://www.transparencia.pe.gov.br/
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4. Valor efetivamente pago; e 

5. Empresa contratada. 

Tal informação deve ser enviada no prazo supracitado, para possibilitar a 

consolidação e publicação, por esta Controladoria, até o dia 10 do mês subsequente ao da 

realização da despesa. 

  A informação do valor efetivamente pago dependerá dos prazos previstos nos 

contratos, bem como dos procedimentos para liquidação e pagamento da despesa, previstos 

no Código de Administração Financeira do Estado de Pernambuco. Enquanto não for 

realizado o pagamento, o campo reservado para acesso ao valor pago será preenchido com 

a expressão “em tramitação”. 

 

(*) PLANILHA MODELO: 

 A planilha modelo está disponibilizada para download no site do Portal da 

Transparência : www.transparencia.pe.gov.br : 

 

1. Clicar na aba “DADOS DA GESTÃO” 
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2. Clicar na aba “Viagens Aéreas”  

 

 

3. Fazer download clicando em “Modelo – Viagens Aéreas.xlsx” 
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4. Clicar em “Abrir”  

 

 

 

5. Planilha modelo que deve ser utilizada para envio à SCGE através do e-mail: 

transparencia@cge.pe.gov.br 

 

 

 

Esta SCGE coloca-se à disposição, para maiores esclarecimentos, através do 

telefone (81) 3183-0868.         
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