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AÇÕES DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE

Diante  da  situação  de  emergência  em  decorrência  das  altas  precipitações  pluviométricas  (chuvas),  as  quais 
ocasionaram enxurradas ou inundações bruscas em vários Municípios do Estado de Pernambuco, declarada através 
dos Decretos do Poder Executivo Estadual nºs 35.191 e 35.192 de 21/06/2010, e nº 35.231, de 27/06/2010, esta 
Controladoria Geral do Estado tem a informar: 

• O Núcleo de Gestão Estratégica do Governo do Estado de Pernambuco definiu as ações imediatas para 
solucionar a situações de emergência e calamidade, a seguir discriminadas, com os respectivos objetivos e 
órgãos responsáveis por essas ações.

Ações imediatas Objetivo Órgãos Responsáveis
Operação Assistência Garantia  das  condições  básicas  de 

atendimento  com  fornecimento  de 
abrigamento, água potável, alimentação, 
assistência médica, medicamentos, entre 
outros.

CODECIPE, Sec. Defesa Social,  Sec. 
Saúde,  Sec.  de  Recursos  Hídricos, 
Secretaria  de  Agricultura/IPA,  Sec. 
de  Desenvolvimento  Social  e 
Direitos Humanos.

Operação  Limpa 
Cidades

Viabilização da limpeza das cidades mais 
afetadas,  com  remoção  de  lama  e 
entulhos, com posterior higienização das 
ruas.

Sec. das Cidades, Sec. de Recursos 
Hídricos e Sec. de Transportes.

Operação Acessos Recuperação  dos  principais  acessos 
danificados  de  forma  a  retirar  as 
principais localidades do isolamento.

Sec. de Transportes/DER.

Operação  Estradas 
Vicinais

Recuperação  das  principais  estradas 
vicinais,  retirando  as  vilas  rurais  do 
isolamento.

Sec.  de  Transportes/DER  e 
Secretaria de Agricultura/IPA.

Operação Reconstrução Cadastramento  dos  desabrigados, 
identificação  e  desapropriação  de  áreas 
para imediata construção de novas casas

Sec.  das  Cidades/CEHAB  e 
CODECIPE

Cuidados Especiais Atenção Especial com áreas com depósito 
de  substâncias  perigosas  –  que  possam 
representar  risco  de  contaminação 
hídrica – e com aterros sanitários.

Sec. Ciência, Tec. e Meio Ambiente/
CPRH

• O Governo do Estado encaminhou para a Assembleia Legislativa, Projeto de Lei,  em regime de urgência, 
criando o  Fundo Especial de Combate às Situações de Emergência e Calamidade – FECSEC, que terá sua 
vigência por 180 dias a contar do mês da decretação da situação de emergência ou calamidade pública. Os 
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recursos aportados a esse fundo servirão de fonte de recursos para viabilizar a realização de despesas para 
dar assistência à população afetada;

Em relação à execução de despesas para atender a situação de emergência e calamidade, nas ações prioritárias pré-
estabelecidas (elencadas no demonstrativo supra), esta Controladoria orienta:

• Todas as despesas custeadas diretamente com recursos do Tesouro Estadual, destinadas ao atendimento da 
situação prefalada,  deverão ser  empenhas na fonte 0123 –  Recursos do Fundo Especial  de Combate às 
Situações de Emergência e Calamidade Pública – FECSEC;

• Os empenhos já emitidos na fonte 0101 – Tesouro Estadual para atender a situação emergencial, deverão 
ser anulados e empenhados na fonte 0123 – Recursos vinculados ao FECSEC;

• A Secretaria  de Planejamento e Gestão – SEPLAG providenciará,  por Decreto, na modalidade de crédito 
extraordinário,  a  inclusão  de  ação  específica  (Atenuação  dos  Efeitos  de  Eventos  Críticos  através  da  (o) 
Secretaria “X”) no orçamento dos órgãos responsáveis pelas ações imediatas (elencados no demonstrativo 
supra). 

• A inclusão da fonte de recursos específica (fnt. 0123) para viabilizar a execução da despesa se dará por meio 
do crédito  extraordinário  acima referenciado,  retroativo à  data  da  publicação do primeiro  Decreto que 
declarou situação de emergência e de calamidade pública em alguns Municípios do Estado de Pernambuco;

• Os gestores das áreas de planejamento e/ou orçamento dos órgãos responsáveis  pelas ações imediatas 
devem ficar de sobreaviso para atender às possíveis solicitações de informações da SEPLAG;

• A Secretaria Especial  da Controladoria Geral  do Estado -  SECGE e a Procuradoria Geral  do Estado -PGE, 
disponibilizarão minuta padrão com justificativa para fundamentar a contratação/aquisição de fornecimento 
de bens, prestação de serviços e execução de obras, por emergência;

• A aplicação dos recursos recebidos da União, através de convênio, para atender a situação emergencial e 
calamitosa,  obedecerá  à  legislação  vigente,  que  regulamenta  a  celebração  desse  tipo  de  instrumento, 
continuando a  ser  apropriados  nas  fontes  de  convênio  regulares  (0102  e  0242)  mediante  cadastro  no 
sistema  E-fisco;

• Os convênios celebrados pelo Estado, através de seus órgãos e entidades, com os Municípios em situação de 
emergência,  reconhecidos  pelos  Decretos  nºs  35.191  e  nº  35.192  de  21/06/2010  e  nº  35.231,  de 
27/06/2010,  em  outros  que  vierem  a  ser  editados,  deverão  obedecer  à  legislação  vigente  relativas  à 
concessão,  execução  da  despesa  e  prestação  de  contas.  Entretanto,  dada  a  situação  emergencial  e 
calamitosa vivenciada pelos Municípios, estão eles dispensados do cumprimento dos requisitos descritos no 
artigo 24 da LDO para 2010 (Lei nº 13.860, de 03 de setembro de 2010).
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