
Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado

Gerência de Orientação Normas e Procedimentos

CHEFIA DAS AÇÕES DE ORIENTAÇÃO

BOLETIM Nº 017/2010 ASSUNTO:  Execução  das  despesas  para 
atender  às  situações  de  emergência  e 
calamidade

LEGISLAÇÃO:  Lei  Federal  nº  8.666/93  e 
outras.

DATA: 23/07/2010

EXECUÇÃO DAS DESPESAS PARA ATENDER ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E 
CALAMIDADE

Em virtude da situação de emergência e calamidade pública provocadas pelas recentes chuvas, 

esta Controladoria Geral do Estado publica as seguintes orientações em relação à execução de despesas:

1. As despesas para atender às situações de emergência e calamidade ficarão centralizadas na 

Secretaria  Especial  da  Casa  Militar,  através  de  programa  específico  criado  por  crédito 

extraordinário (programa: 0753-Programa Estadual de Combate a Situações de Emergência e 

Calamidade Pública,  ação: 3620- Atenuação dos Efeitos de Eventos Críticos pela Secretaria 

Especial  da  Casa  Militar)  que  as  executará  com  financiamento  das  seguintes  fontes  de 

recursos:

• Fonte nº 0123 - Recursos do Fundo Especial de Combate às Situações de Emergência 

e Calamidade Pública – FECSEC;

• Fonte nº  0102 – Recursos de Convênios,  celebrados com a Secretaria  Nacional  de 

Defesa Civil do Ministério de Integração Nacional.

2. A alocação dos recursos nas fontes de financiamento  supramencionadas se dará mediante 

análise  dos  planos  de  ação  elaborados  pelas  Secretarias  envolvidas  na  coordenação  das 

operações de assistência e reconstrução.

3. As Secretarias e Órgãos que coordenam e apoiam as medidas de assistência e reconstrução 

dos municípios afetados deverão viabilizar o empenhamento da despesa correspondente junto 

a Casa Militar, utilizando os recursos das fontes indicadas.

4. Os  empenhos  já  emitidos  na  fonte  0101  –  Tesouro  Estadual  para  atender  a  situação 

emergencial, deverão ser anulados e “reempenhados” na fonte 0123 – Recursos vinculados ao 

FECSEC, apropriando as ordens bancárias já emitidas na fonte de recurso correta.

5. As  despesas  destinadas  à  recuperação  da  rede  física  escolar  pública  estadual  serão 

executadas pela  Secretaria  de Educação através  do programa 0753-Programa Estadual  de 

1



Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado

Gerência de Orientação Normas e Procedimentos

Combate a Situações de Emergência e Calamidade Pública, mediante a criação de uma nova 

ação por crédito extraordinário, denominada: Atenuação dos Efeitos de Eventos Críticos pela 

Secretaria  de  Educação,  dentro  da  qual  serão  utilizados  os  recursos  oriundos  do  FNDE, 

conforme MP nº 492, de 29 de junho de 2010, a qual institui o plano especial de recuperação da 

rede física escolar pública e tem como objetivos:

• reequipar as escolas municipais e estaduais que tenham sofrido prejuízos ocasionados 

por desastres;

• reconstruir, reformar ou adequar a infraestrutura física predial das escolas públicas 

municipais e estaduais atingidas por desastres; e

• prover outras ações necessárias para garantir a manutenção do atendimento aos alunos 

das escolas atingidas.

6. As despesas destinadas à reestruturação da rede de atenção à saúde serão executadas pelo 

Fundo  Estadual  de  Saúde  através  do  programa  0753-Programa  Estadual  de  Combate  a 

Situações de Emergência e Calamidade Pública, mediante a criação de uma nova ação por 

crédito  extraordinário,  denominada:  Atenuação  dos  Efeitos  de  Eventos  Críticos  pelo  Fundo 

Estadual de Saúde, dentro da qual serão utilizados os recursos oriundos do Fundo Nacional de 

Saúde – FNS (fonte SUS), conforme definido em Portaria do Ministério da Saúde nº 1718/2010;

7. As despesas destinadas ao apoio às atividades desempenhadas pelos Escritórios de Gestão 

Local  serão  executadas  diretamente  pelas  Secretarias  responsáveis  pela  coordenação dos 

respectivos escritórios, e custeadas pela fonte de recursos do Tesouro Estado (fnt. 0101). A 

mesma orientação se aplica a Secretaria de Administração na execução de despesas com o 

objetivo de  apoiar  a infraestrutura, a logística e o funcionamento dos Escritórios de Gestão 

Local;

8. Os  órgãos/entidades  deverão  observar  os  seguintes  procedimentos  nas  contratações  de 

despesas:

As  contratações  decorrentes  desta  situação  excepcional  poderão ser  processadas  através  de 

dispensa de licitação, nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e deverão ser instruídas com os 

seguintes documentos: 

a) Cópia dos Decretos do Governador que declarou a situação de emergência ou calamidade e que 

nomeia as Secretarias responsáveis pelos Municípios afetados (Anexo I deste Boletim). 
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b) Relatório de avaliação demonstrando a necessidade da aquisição ou contratação por dispensa, 

em  virtude  da  situação  emergencial  ou  calamitosa.  Dependendo  do  tipo  de  despesa  o  relatório  de 

avaliação será emitido por órgãos ou entidades diferentes conforme a seguir:

• Obras:

o Rodovias - Departamento de Estradas de Rodagem – DER;

o Abastecimento de Água/ Saneamento – Compesa;

o Estradas Vicinais - Secretaria de Agricultura/ IPA;

o Setor de Engenharia do órgão executor.

Quando o relatório não puder ser emitido pelos órgãos/entidades acima descritos; os executores poderão 

contratar ou firmar parcerias com entidades do setor correspondente, a exemplo do CREA.

• Aquisições e Contratações de Serviços 

o Setor competente do órgão executor

o Relatório  de  Avaliação  de  Danos  –  AVADAN,  disponibilizado  pelo  Município  ou 

CODECIPE.

c) Registros de imagens constante do CD em anexo.

d)  Matérias  publicadas  em  jornais  de  grande  circulação  comprovando  a  situação  em  que  se 

encontram os municípios afetados;

e) O mínimo de 3 (três) cotações de preços a fim de que se garanta a observância dos princípios 

de isonomia, impessoalidade e economicidade;

f) Quando não for possível a apresentação das 3 (três) cotações supracitadas, faz-se necessária a 

justificativa do preço praticado; para viabilizar esta justificativa pode-se utilizar como referência de preço 

para contratação:

• Tabelas oficiais como aquelas publicadas pela EMLURB, DER, COMPESA e DNIT;

• Atas de registro de preços em vigência que contenham os itens a serem adquiridos ou contratados;

• Contratos executados anteriormente com os preços praticados pelo Estado.

g) Parecer de dispensa, conforme modelo constante do anexo II deste Boletim, elaborado pela 

Comissão de Licitação contendo: 

(1) caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa; 

(2) razão da escolha do fornecedor ou executante; 

(3) justificativa do preço.
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h)  Na  contratação  com  pessoa  jurídica,  exigir  a  apresentação  da  documentação  relativa  à 

habilitação jurídica (art. 28 da Lei nº 8.666/93) e à regularidade fiscal (art. 29 da Lei nº 8.666/93), inclusive 

certidão do INSS e certidão do FGTS;

Como condição de eficácia, o processo de dispensa de licitação deve ser ratificado pela autoridade 

superior,  no  prazo  de  3  (três)  dias,  e  publicado  no  Diário  Oficial  no  prazo  de  5  (cinco)  dias.  Fica 

dispensada esta publicação quando os valores contratados estiverem dentro dos limites previstos nos 

incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666/93, assim estipulados:

- Até R$ 15.000,00 para obras e serviços de engenharia;

- Até R$   8.000,00 para outros serviços e compras.

As  contratações  realizadas  por  dispensa  de  licitação  e  nas  condições  prefaladas  não  devem 

extrapolar  o  prazo  necessário  para  realização  de  procedimento  licitatório,  quando  for  possível,  nas 

modalidades previstas na Lei nº 8.666/93 ou na Lei nº 10.520/02, a exemplo de aquisição de bens de 

consumo (cestas básicas, material de higiene e limpeza, colchões, etc).

Por outro lado,  naquelas contratações emergenciais,  cujo objeto não se evidencie de imediato, 

sendo de execução diferida,  o prazo contratual e eventuais aditamentos justificados de prazo, quando 

efetivamente  necessários,  não poderão extrapolar  o  prazo máximo de 180 dias,  contados a  partir  da 

publicação do ato que decretou o estado de emergência e/ou calamidade pública. 

Para as primeiras contratações que ocorreram para atendimento imediato da população atingida, 

em que não foi possível realizar cotações de preços e obtenção da documentação de regularidade da 

contratada, diante da urgência em se proteger a população e garantir o mínimo de segurança necessária 

ao  município  atingido,  a  formalização  do  processo  se  dará  através  de  Termos  de  Ajuste,  a  serem 

elaborados sob orientação da Procuradoria Geral do Estado devendo, contudo, haver parecer/laudo da 

área técnica competente atestando a urgência na realização da despesa.

No anexo II deste Boletim, apresentamos modelo de texto padrão para subsidiar as comissões de 

licitação  na  elaboração  dos  pareceres  para  as  contratações.  Ressaltamos  que  o  modelo  serve  de 

referência, sendo necessária a adequação a cada caso concreto.

A  Gerência  de  Orientação,  Normas  e  Procedimentos  por  meio  de  sua  equipe  técnica  está  à 

disposição para eventuais esclarecimentos, por meio dos telefones: 3183-6814/ 6842/ 6908.
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Anexo I
DECRETO Nº 35.191, DE 21 DE JUNHO DE 2010.

Declara situação anormal, caracterizada como Situação de Emergência., nas áreas dos Municípios do Estado  
de Pernambuco que indica, afetados por enxurradas ou inundações bruscas, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 37, incisos II e IV, da 
Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no § 2º do artigo 17 do Decreto Federal nº 5.376, de 17 de 
fevereiro de 2005,
CONSIDERANDO competir ao Estado a preservação do bem estar da população e das atividades socioeconômicas 
das regiões atingidas por eventos adversos, bem como a adoção imediata das medidas que se fizerem necessárias 
para, em regime de cooperação, combater situações emergenciais;
CONSIDERANDO  o  contido  nos  Formulários  de  Avaliações  de  Danos  .  AVADAN  elaborados  pelos  órgãos 
competentes dos municípios afetados pelas intensas precipitações pluviométricas, as quais acarretaram danos e 
prejuízos e contribuíram para o aumento do desemprego, da fome e da insegurança da população;
CONSIDERANDO que os habitantes dos municípios afetados não têm condições satisfatórias de superar os danos e 
prejuízos provocados pelo evento adverso, haja vista a situação socioeconômica desfavorável da região;
CONSIDERANDO,  em consequência,  que  as  altas  precipitações  pluviométricas  resultaram em um desastre  de 
origem natural, o que exige do Poder Executivo Estadual a adoção de medidas para restabelecer a normalidade das 
regiões afetadas;
CONSIDERANDO, finalmente, os Pareceres Técnicos nº 28, de 18 de junho de 2010, e nº 29, de 21 de junho de 
2010, elaborados pela Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco CODECIPE,
DECRETA:
Art.  1º  Fica  declarada  a  existência  de  situação  anormal  caracterizada  como  .Situação  de  Emergência.,  nos 
Municípios  de  Agrestina,  Altinho,  Amaraji,  Belém  de  Maria,  Bezerros,  Bom  Conselho,  Bonito,  Cabo  de  Santo 
Agostinho,  Camaragibe,  Catende, Chã Grande, Escada, Gameleira,  Gravatá,  Ipojuca,  Jaboatão dos Guararapes, 
Joaquim  Nabuco,  Maraial,  Moreno,  Nazaré  da  Mata,  Palmeirina,  Pombos,  Primavera,  Quipapá,  Ribeirão,  São 
Joaquim do Monte, Sirinhaém, Tamandaré, Vicência e Xexéu, neste Estado, em razão das enxurradas ou inundações 
bruscas.
Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas dos municípios supramencionados, 
comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelos respectivos Formulários 
de Avaliação de Danos - AVADAN.
Art. 2º Os órgãos estaduais localizados nas áreas atingidas, e competentes para a atuação específica, adotarão as 
medidas necessárias para o combate à .Situação de Emergência., em conjunto com os órgãos municipais.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por um período de 90 (noventa) dias, a 
contar da data da ocorrência dos desastres constantes nos Formulários de Avaliação de Danos -  AVADAN dos 
respectivos Municípios.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 35.190, de 18 de junho de 2010.
PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 21 de junho de 2010.
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado
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DECRETO Nº 35.192, DE 21 DE JUNHO DE 2010.
Declara situação anormal, caracterizada como Estado de Calamidade Pública., nas áreas dos Municípios do  
Estado  de  Pernambuco  que  indica,  afetados  por  enxurradas  ou  inundações  bruscas,  e  dá  outras  
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 37, incisos II e IV, da 
Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no § 2º do artigo 17 do Decreto Federal nº 5.376, de 17 de 
fevereiro de 2005,
CONSIDERANDO competir ao Estado a preservação do bem estar da população e das atividades socioeconômicas 
das regiões atingidas por eventos adversos, bem como a adoção imediata das medidas que se fizerem necessárias 
para, em regime de cooperação, combater situações emergenciais;
CONSIDERANDO  o contido nos Formulários de Avaliações de Danos elaborados pelos órgãos competentes dos 
municípios  afetados  pelas  intensas  precipitações  pluviométricas,  as  quais  acarretaram  danos  e  prejuízos  e 
contribuíram para o aumento do desemprego, da fome e da insegurança da população;
CONSIDERANDO que os habitantes dos municípios afetados não têm condições satisfatórias de superar os danos e 
prejuízos provocados pelo evento adverso, haja vista a situação socioeconômica desfavorável da região;
CONSIDERANDO,  em consequência,  que  as  altas  precipitações  pluviométricas  resultaram em um desastre  de 
origem natural, o que exige do Poder Executivo Estadual a adoção de medidas para restabelecer a normalidade das 
regiões afetadas;
CONSIDERANDO, finalmente, os Pareceres Técnicos nº 28, de 18 de junho de 2010, e nº 30, de 21 de junho de 
2010, elaborados pela Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco . CODECIPE,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada a existência de situação anormal caracterizada como .Estado de Calamidade Pública., nos 
Municípios de Água Preta, Barra de Guabiraba, Barreiros, Correntes, Cortês, Jaqueira, Palmares, São Benedito do 
Sul e Vitória de Santo Antão, neste Estado, em razão das enxurradas ou inundações bruscas.
Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas dos Municípios supramencionados, 
comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelos respectivos Formulários 
de Avaliação de Danos - AVADAN.
Art. 2º Os órgãos estaduais localizados nas áreas atingidas, e competentes para a atuação específica, adotarão as 
medidas necessárias para o combate ao .Estado de Calamidade Pública., em conjunto com os órgãos municipais.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por um período de 90 (noventa) dias, a 
contar da data da ocorrência dos desastres constantes nos Formulários de Avaliação de Danos -  AVADAN dos 
respectivos Municípios.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 21 de junho de 2010.
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado
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DECRETO Nº 35.231, DE 27 DE JUNHO DE 2010.
Declara situação anormal, caracterizada como Estado de Calamidade Pública., nas áreas dos Municípios do  
Estado  de  Pernambuco  que  indica,  afetados  por  enxurradas  ou  inundações  bruscas,  e  dá  outras  
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 37, incisos II e IV, da 
Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no § 2º do artigo 17 do Decreto Federal nº 5.376, de 17 de 
fevereiro de 2005,
CONSIDERANDO competir ao Estado a segurança e preservação de pessoas e bens e o bem estar da população, 
bem assim a garantia da continuidade das atividades socioeconômicas das regiões atingidas por eventos adversos, 
bem como a adoção imediata das medidas que se fizerem necessárias para, em regime de cooperação, combater 
situações emergenciais e de calamidade pública;
CONSIDERANDO  o contido nos Formulários de Avaliações de Danos elaborados pelos órgãos competentes dos 
municípios afetados pelas intensas precipitações pluviométricas, as quais acarretaram gravíssimos danos e prejuízos 
e contribuíram para o aumento do desemprego, da fome, de doenças e da insegurança da população;
CONSIDERANDO  que os habitantes dos municípios afetados não têm condições mínimas de superar os danos e 
prejuízos provocados pelo evento adverso, haja vista a situação socioeconômica desfavorável da região;
CONSIDERANDO,  em consequência,  que  as  altas  precipitações  pluviométricas  resultaram em um desastre  de 
origem natural,  o  que  exige  do  Poder  Executivo  Estadual  a  adoção  de  medidas  urgentes  para  restabelecer  a 
normalidade das regiões afetadas ou minimizar os danos ocorridos;
CONSIDERANDO, finalmente, os Pareceres Técnicos nº 28, de 18 de junho de 2010, nº 29, de 21 de junho de 2010 
e nº 31, de 26 de junho de 2.010, elaborados pela Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco . CODECIPE,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada a existência de situação anormal caracterizada como .Estado de Calamidade Pública., nos 
Municípios de Catende, Maraial e Primavera, neste Estado, em razão das enxurradas ou inundações bruscas.
Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas dos Municípios supramencionados, 
comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelos respectivos Formulários 
de Avaliação de Danos - AVADAN.
Art. 2º Os órgãos estaduais localizados nas áreas atingidas, e competentes para a atuação específica, adotarão as 
medidas necessárias e urgentes para o combate ao .Estado de Calamidade Pública., em conjunto com os órgãos 
municipais.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por um período de 90 (noventa) dias, a 
contar da data da ocorrência dos desastres constantes nos Formulários de Avaliação de Danos -  AVADAN dos 
respectivos Municípios.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 27 de junho de 2010.
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado
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DECRETO Nº 35.312, DE 15 DE JULHO DE 2010.

Declara  situação  anormal,  caracterizada  como “Situação  de  Emergência”,  nas  áreas  dos  Municípios  do 
Estado  de  Pernambuco  que  indica,  afetados  por  enxurradas  ou  inundações  bruscas,  e  dá  outras  
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV do artigo 37 da 
Constituição do Estado de Pernambuco e o disposto no § 2º do artigo 17 do Decreto Federal nº 5.376, de 17 de 
fevereiro de 2005,
CONSIDERANDO competir ao Estado a preservação do bem-estar da população e das atividades socioeconômicas 
das regiões atingidas por eventos adversos, bem como a adoção imediata das medidas que se fizerem necessárias 
para, em regime de cooperação, combater situações emergenciais;
CONSIDERANDO  o  contido  nos  Formulários  de  Avaliações  de  Danos  –  AVADAN  elaborados  pelos  órgãos 
competentes dos Municípios afetados pelas intensas precipitações pluviométricas, as quais acarretaram danos e 
prejuízos e contribuíram para o aumento do desemprego, da fome e da insegurança da população;
CONSIDERANDO que os habitantes dos Municípios afetados não têm condições satisfatórias de superar os danos e 
prejuízos provocados pelo evento adverso, haja vista a situação socioeconômica desfavorável da região;
CONSIDERANDO,  em consequência,  que  as  altas  precipitações  pluviométricas  resultaram em um desastre  de 
origem natural, o que exige do Poder Executivo Estadual a adoção de medidas para restabelecer a normalidade das 
regiões afetadas;
CONSIDERANDO,  finalmente,  o  Parecer  Técnico  nº  032,  datado  de  14  de  julho  de  2010,  elaborado  pela 
Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco – CODECIPE,
DECRETA:
Art.  1º  Fica  declarada  a  existência  de  situação  anormal  caracterizada  como  “Situação  de  Emergência”,  nos 
Municípios de Cachoeirinha, Caetés e Jurema, neste Estado, em razão das enxurradas ou inundações bruscas.
Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas dos Municípios supramencionados, 
comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelos respectivos Formulários 
de Avaliação de Danos - AVADAN.
Art. 2º Os órgãos estaduais localizados nas áreas atingidas, e competentes para a atuação específica, adotarão as 
medidas necessárias para o combate à “Situação de Emergência”, em conjunto com os órgãos municipais.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por um período de 90 (noventa) dias, a 
contar da data da ocorrência dos desastres constantes nos Formulários de Avaliação de Danos dos respectivos 
Municípios.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 15 de julho de 2010.
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado
LUIZ RICARDO LEITE DE CASTRO LEITÃO
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR
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DECRETO Nº 35.255, DE 01 DE JULHO DE 2010.
Institui os Escritórios de Gestão Local na Administração Pública Estadual, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 37, incisos II e IV, da 
Constituição Estadual,
CONSIDERANDO o Decreto nº 35.191, de 21 de junho de 2010, que declara situação anormal, caracterizada como 
“Situação de Emergência”, em trinta Municípios do Estado de Pernambuco, afetados por enxurradas ou inundações 
bruscas;
CONSIDERANDO o Decreto nº 35.192, de 21 de junho de 2010, que declara situação anormal, caracterizada como 
“Estado  de  Calamidade  Pública”,  em nove  Municípios  do  Estado  de  Pernambuco,  afetados  por  enxurradas  ou 
inundações bruscas;
CONSIDERANDO o Decreto nº 35.231, de 27 de junho de 2010, que Declara situação anormal, caracterizada como 
“Estado  de  Calamidade  Pública”,  em  três  Municípios  que  tiveram  agravamento  dos  danos  provocados  pelas 
enxurradas ou inundações bruscas,
DECRETA:
Art.  1° Ficam instituídos, no âmbito da Administração Pública Estadual,  Escritórios de Gestão Local,  em caráter 
temporário,  com a finalidade de coordenar as ações da Operação Reconstrução nos Municípios declarados em 
“Estado de Calamidade Pública” e em “Situação de Emergência”, visando atender às demandas com agilidade e 
eficiência.
§ 1º Os Escritórios de Gestão Local serão coordenados pelas Secretarias de Estado, conforme o Anexo Único do 
presente Decreto.
§ 2º À Secretaria de Administração competirão as ações complementares de apoio à infraestrutura, à logística e ao 
funcionamento dos Escritórios de Gestão Local.
Art.  2º  Para  viabilizar  a  prestação  dos  serviços  públicos  emergenciais,  os  órgãos  e  entidades  integrantes  da 
Administração Pública Estadual devem atender prioritariamente às demandas oriundas dos Escritórios de Gestão 
Local.
Art. 3° Para a execução das ações necessárias ao atendimento da finalidade estabelecida no art. 1º deste Decreto, 
os titulares das Secretarias de Estado de que trata o Anexo Único:
I  -  terão,  no  âmbito  de  cada  Município  sob  sua  coordenação,  competência  material  plena  sobre  as  ações  da 
Operação Reconstrução;
II - poderão representar o Estado de Pernambuco perante instituições públicas ou privadas.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de junho de 2010.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 01 de julho de 2010.

EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado
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ANEXO ÚNICO
RELAÇÃO DE COORDENAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DE GESTÃO LOCAL

Secretaria Coordenadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Município(s)
Secretaria Especial da Mulher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vicência e Nazaré da Mata
Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado .. . . . . . . . . . . .Vitória de Santo Antão
Secretaria de Desenvolvimento e Articulação Regional  . . . . . .  Escada, Primavera e Amaraji
Gabinete do Governador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . ...Água Preta
Secretaria de Desenvolvimento Econômico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Barreiros e Catende
Secretaria de Planejamento e Gestão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Palmares e Xexéu
Secretaria Especial de Juventude e Emprego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jaqueira e Maraial
Secretaria Especial de Articulação Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .Altinho
Secretaria de Turismo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Correntes
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente  . . . . . . . .. . . . . . . .Ribeirão e Gameleira
Secretaria da Fazenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Quipapá e São Benedito do Sul
Secretaria de Educação . . .             . . . . . . . . .Cortês, Barra de Guabiraba e Belém de Maria
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LEI Nº 14.105, DE 01 DE JULHO DE 2010.
Cria  o  Fundo  Especial  de  Combate  às  Situações  de  Emergência  e  Calamidade  Pública,  e  dá  outras  
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado o Fundo Especial de Combate às Situações de Emergência e Calamidade Pública - FECSEC, de 
natureza contábil, vinculado à Secretaria Especial da Casa Militar com a finalidade de assegurar o desempenho ágil 
de sua missão institucional  referente às ações de resposta nas áreas afetadas por desastres, restabelecendo a 
situação  de  normalidade,  além  de  executar  ações  de  reconstrução  das  referidas  áreas,  determinadas  nas 
decretações de situação de emergência ou calamidade pública.
Parágrafo  único.  Constituem receitas do FECSEC as realizadas a  partir  do mês da decretação da situação de 
emergência ou calamidade pública até o prazo máximo de 180 dias e aquelas constantes de superávit financeiro não 
incorporado às dotações do exercício:
I – cota-parte da compensação financeira de recursos minerais – CFEM;
II – cota-parte do fundo especial do petróleo – FEP;
III – alienação de outros bens móveis da administração direta;
IV – remuneração de depósitos bancários dos recursos ordinários do Poder Executivo;
V – doações, auxílios, subvenções e outras contribuições de pessoas, físicas ou jurídicas, bem como de entidades e 
organizações, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
VI – outras receitas que lhe venham a ser legalmente destinadas.
Art.  2º  Os  recursos  do  FECSEC  destinar-se-ão  exclusivamente  à  realização  de  despesas  de  assistência  às 
populações afetadas, compreendendo o fornecimento de bens, prestação de serviços, execução de obras e ainda a 
realização de transferências voluntárias na forma da lei, com a finalidade de atender às situações de emergência e 
calamidade pública devidamente reconhecidas.
Art. 3º A Secretaria Especial da Casa Militar é o órgão gestor dos recursos do FECSEC, a quem cabe orientar a 
alocação  dos  recursos  nos  orçamentos  dos  órgãos  responsáveis  pela  execução  das  ações  em  situações  de 
emergência e calamidade pública, assistido pelo Gabinete de Gerenciamento de Crises - GCRISES.
Parágrafo único. O Gabinete de Gerenciamento de Crises – GCRISES será composto pelo Núcleo de Gestão criado 
pela  Lei  Complementar  nº141/2009,  acrescido  por  determinação  do Governador  do  Estado,  das  Secretarias  ou 
Órgãos afetos ao objeto da situação de emergência ou calamidade.
Art. 4º As prestações de contas referentes às despesas realizadas, direta e indiretamente, para o atendimento das 
situações de emergência e calamidade pública observarão a legislação vigente.
Art. 5º Os saldos de recursos não utilizados ao final do prazo referido no parágrafo único do artigo 1º desta Lei, 
retornarão às suas fontes de origem na mesma proporção do respectivo aporte ao FECSEC, salvo quanto à receita 
do inciso V do artigo 1º que deverá ser utilizada prioritariamente em relação às demais.
Art. 6º Na sua aplicação os recursos do FECSEC serão identificados mediante a criação de uma fonte específica, 
ressalvados  os  recursos de transferências  voluntárias  que  serão  identificados  pela  fonte  vinculada ao convênio 
cadastrado.
Art. 7º Fica instituído o Programa Estadual de Combate às Situações de Emergência e Calamidade Pública, que visa 
à implementação de medidas destinadas à restauração da normalidade em Municípios declarados em situação de 
emergência ou calamidade pública e à reconstrução de áreas afetadas.
Parágrafo único. O programa previsto no caput deste arquivo será regulamentado por meio de decreto.
Art.  8º Fica o Estado de Pernambuco autorizado a conceder Auxílio-Moradia e Auxílio-Reconstrução às famílias 
desabrigadas ou desalojadas em razão de situação de emergência ou de calamidade pública decorrente das chuvas 
ocorridas em junho de 2010.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
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I  –  família:  a  unidade  nuclear,  eventualmente  ampliada  por  outros  indivíduos  que  com  ela  possuam laços  de 
parentesco ou de afinidade,  que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela 
contribuição de seus membros;
II - desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo oferecido 
pelo Poder Público;
III  -  desalojado:  pessoa que foi  obrigada a abandonar temporária ou definitivamente sua habitação,  e  que,  não 
necessariamente, carece de abrigo oferecido pelo Poder Público.
Art.  9º O Auxílio-Moradia consiste no pagamento, às famílias beneficiárias, de parcelas mensais no valor de R$ 
150,00 (cento e cinquenta reais) cada.
Parágrafo único: O Auxílio-Moradia atenderá às seguintes disposições:
I - será concedido pelo período de até seis meses, não prorrogável, podendo ser cancelado antecipadamente caso o 
beneficiário deixe de preencher os requisitos justificadores do auxílio, fixados nesta Lei e no seu regulamento;
II  -  deverá  ser  utilizado,  exclusivamente,  para  pagamento  de  aluguel  de  imóvel  residencial,  não  coletivo,  de 
propriedade particular, localizado no Estado de Pernambuco;
III - será concedido às famílias que não possuírem outro imóvel.
Art.  10. O Auxílio-Reconstrução consiste no pagamento mensal de valor  equivalente à diferença entre o salário 
mínimo vigente e a quantia paga a título de Auxílio-Moradia, nos termos do art. 3º desta Lei, destinado apenas às 
famílias em que algum de seus membros participe da frente de trabalho a ser implementada pela Ação “Operação 
Reconstrução”, vinculada ao Programa Estadual de Combate às Situações de Emergência e Calamidade Pública.
§1º O Auxílio-Reconstrução será concedido às famílias beneficiárias pelo período improrrogável de até seis meses, 
podendo ser  cancelado  antecipadamente  caso  o  beneficiário  deixe  de  preencher  os  requisitos  justificadores  do 
auxílio, fixados nesta Lei e no seu regulamento.
§2º As famílias beneficiárias do Auxílio-Reconstrução serão cadastradas conforme dispuser o regulamento.
Art. 11. Poderão receber os benefícios objeto da presente Lei as famílias desabrigadas ou desalojadas por força das 
chuvas ocorridas no mês de junho de 2010, desde que residam em Município cuja situação de anormalidade tenha 
sido reconhecida pelo Poder Público mediante decretação de situação de emergência ou calamidade pública, na 
forma do Decreto Federal nº 5.376, de 17 de fevereiro de 2005.
Art. 12. As receitas, a alocação dos recursos orçamentários e as despesas administradas pelo Fundo Especial de 
Combate  às  Situações  de  Emergência  e  Calamidade  Pública  serão  publicadas  no  sítio  eletrônico  do  portal  da 
transparência do Estado de Pernambuco.
Art. 13. O pagamento dos benefícios de que trata a presente Lei será feito diretamente por órgão ou entidade do 
Poder Executivo do Estado, na forma estabelecida em regulamento, que ficará responsável pela fiscalização da sua 
aplicação.
Art. 14. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta de dotação orçamentária própria.
Parágrafo único. Poderão ser firmados convênios com a União Federal para obtenção de recursos necessários ao 
cumprimento desta Lei.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de junho de 2010.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 01 de julho de 2010.

EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado
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Anexo II

Texto Padrão da justificativa para composição dos processos de contratação:

Trata-se de solicitação para aquisição de (especificar), para atender a situação de calamidade pública no(s) 
município(s) de (nomes dos municípios), com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.

2. Tendo em vista  as  recentes  chuvas  ocorridas  no  território  do  Estado  de  Pernambuco  que  trouxe  uma 
situação de emergência e calamidade pública ao(s) município(s) de  (nomes dos municípios),  em decorrência de 
inundações, enxurradas, quedas de barreiras e outras situações de infortúnio e, considerando a necessidade de 
adoção de medidas emergenciais e imediatas a fim de socorrer a população prejudicada, a legislação federal que 
trata da matéria autoriza a contratação direta de bens e serviços necessários à mitigação da situação enfrentada.

AQUISIÇÕES E SERVIÇOS: 
3. Ressalte-se que a presente contratação se faz necessária a fim de prover a população do(s) município(s) de 
(nomes dos municípios), de (descrever o objeto da contratação), os quais foram atingidos diretamente pelas chuvas, 
trazendo riscos à população de danos irreversíveis.
OBRAS:
3. Ressalte-se que a presente contratação se faz necessária a fim de construir/reconstruir/reformar (descrever o 
objeto da contratação e a finalidade),  no(s) município(s) de  (nomes dos municípios),  em decorrência dos danos 
causados pelas chuvas, trazendo riscos à população.

4. Em  ......,  foi  decretada  a  situação  de  emergência/calamidade  pública no(s)  município(s)  de  .....,  pelo 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, através do Decreto nº ..../2010, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

5. Instrui o presente processo o relatório de avaliação da (órgão que emitiu o relatório), registros de imagens e 
fotográfico e matérias publicadas em jornais de grande circulação, que comprovam a situação em que se encontram 
os municípios referidos.

6. Também se encontra no processo a cópia do Decreto do Governador que declarou a situação de emergência 
ou calamidade, (...)
AQUISIÇÕES E SERVIÇOS:
(...) as cotações de preços/justificativa do preço contratado e a justificativa da escolha do fornecedor, garantindo a 
observância dos princípios de isonomia, impessoalidade e economicidade, ainda que em situação de emergência, em 
respeito ao disposto no artigo 26, Parágrafo único, incisos I e III da Lei nº 8.666/93.
OBRAS:
(...) projeto básico, planilha orçamentária com a composição dos custos unitários, as cotações de preços/justificativa 
do preço contratado e a justificativa da escolha do fornecedor, garantindo a observância dos princípios de isonomia, 
impessoalidade e economicidade, ainda que em situação de emergência,  em respeito ao disposto no artigo 26, 
Parágrafo único, incisos I e III da Lei nº 8.666/93.

7. Observe-se ainda que, tratando-se de contratação com pessoa jurídica, foram anexados os documentos de 
habilitação jurídica e regularidade fiscal, inclusive as certidões do INSS (art. 195, § 3º C.F) e do FGTS (Lei Federal 
9.012/ 1995).

AQUISIÇÕES:
8. Finalmente, tratando-se de aquisição de bens, com entrega imediata, está cumprido o aspecto da limitação 
temporal previsto para as contratações fundamentadas no inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666/93.
SERVIÇOS E OBRAS:
8. Finalmente, está cumprido o aspecto da limitação temporal previsto para as contratações fundamentadas no 
inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666/93. Observe-se que o prazo estabelecido na lei é contado a partir da ocorrência 
do fato ensejador da decretação da calamidade, e não, da contratação. No caso em análise, o Decreto Estadual que 
decretou a situação de emergência/o estado de calamidade pública, o fez pelo prazo de 90 (noventa) dias. 
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9. Diante  de todo exposto,  conclui-se que a presente  contratação poderá ser  processada por  dispensa de 
licitação baseada no inciso IV do artigo 24 da Lei 8.666/93, uma vez que presentes os requisitos legais exigidos, bem 
como, a constatação da imprevisibilidade da situação calamitosa e a existência do risco.

10. Este  pronunciamento  deve  ser  encaminhado  para  autoridade  superior  no  prazo  de  3  (três)  dias,  para 
ratificação do processo e publicação no Diário Oficial dos atos de contratação no prazo de 5 (cinco) dias como 
condição de eficácia, nos termos do artigo 26 da Lei 8.666/93.

OBSERVAÇÃO:  Tratando-se de contratações com valores abaixo dos limites fixados no art. 24, I ou II da Lei nº 
8.666/93, o parágrafo 9, pelo seguinte texto:

11. Este  pronunciamento  deve  ser  encaminhado  para  autoridade  superior  no  prazo  de  3  (três)  dias,  para 
ratificação do processo, ficando dispensada a publicação em observância ao princípio da economicidade, uma vez 
que os valores contratados encontram-se dentro dos limites fixados nos incisos I e II do artigo 24 da referida Lei 
(Acórdão nº 1.336 de 2006 TCU).

Estando indicada a dotação orçamentária,  deve ser  providenciado o prévio  empenho e a elaboração do 
instrumento de contrato, que deverá estar de acordo com as regras previstas nos artigos 54 a 80 da Lei nº 8.666/93.

É o parecer.

Recife,   .......

Assessoria Jurídica do órgão 
ou 

Comissão de Licitação
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