
 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

 
 

DECRETO  Nº 0001  DE  02  DE  JANEIRO  DE  2019 

 

 

Institui o Comitê de Controle e de 

Qualificação dos Gastos do Poder 

Executivo Estadual, suspende atos 

administrativos que especifica e dá 

outras providências. 
 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas através do inciso VIII, do art. 119, da Constituição 
Estadual, e 

Considerando a gravidade e a extensão da crise fiscal enfrentada 

pela Administração Pública nas diversas esferas de governo; 

Considerando a necessidade de assegurar o cumprimento das 

metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei 
Orçamentária Anual de 2019; 

Considerando, ainda, a necessidade de controlar e qualificar os 

gastos públicos, racionalizando a utilização dos recursos disponíveis, sem 
prejuízo na efetividade dos serviços públicos essenciais à população, 

 

 

D E C R E T A: 
 

 

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Poder Executivo Estadual o 

Comitê de Controle e de Qualificação do Gasto Público – CQG,  

Art. 2º O Comitê tem por finalidade determinar, controlar e 

monitorar o cumprimento de medidas de racionalização e de adequação de 
despesas pelos órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional, observadas as seguintes diretrizes: 

I - reorganização da força de trabalho;  

II - repactuação de contratos de prestação de serviços 
terceirizados; 

III - reavaliação dos auxílios e subvenções;  

IV - redução das despesas com material de consumo; 

V - aproveitamento de prédios públicos e redução de despesas 
com locação de imóveis; 

VI - reprogramação dos cronogramas de licitação, contratação e 
execução de obras públicas e serviços de engenharia; 
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VII - reorganização da estrutura administrativa. 

§ 1º O Comitê poderá designar grupos de trabalho com a 
finalidade específica para as seguintes atividades: 

I - apoio às iniciativas relacionadas ao Programa de Parcerias 
para Investimentos - PPI, bem como para concessões e parcerias público-
privadas; 

II - inovação e desburocratização, com o apoio do Centro de 
Gestão da Tecnologia da Informação – PRODAP, em observância ao art. 5º da 
Lei nº 13.726/2018. 

§ 2º Para o regular desempenho de suas atribuições, o Comitê 
poderá requisitar informações e documentos, assim como expedir instruções 
aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual para orientar a aplicação 
das suas deliberações. 

Art. 3º O Comitê será composto pelos titulares dos seguintes 

órgãos: 

a) Vice-Governadoria; 

b) Gabinete do Governador; 

c) Controladoria-Geral do Estado; 

d) Procuradoria-Geral do Estado; 

e) Secretaria de Estado da Fazenda; 

f) Secretaria de Estado do Planejamento; 

g) Secretaria de Estado da Administração; 

h) Centro de Gestão da Tecnologia da Informação. 

§ 1º O Comitê será presidido pelo Vice-Governador e, nos seus 
impedimentos, pelo Chefe de Gabinete do Governador. 

§ 2º Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do 
Comitê serão representados por seus substitutos eventuais ou, na 
impossibilidade de participação desses, por servidores expressamente 
indicados. 

§ 3º O Comitê se reunirá semanalmente ou sempre que 
convocado pelo seu presidente. 

§ 4º Poderão ser convocados para participar das reuniões do 
Comitê da Qualidade do Gasto Público, conforme determinação do colegiado, 
técnicos de qualquer órgão ou entidade pública, da Administração Direta ou 
Indireta. 

Art. 4º Fica suspensa a prática dos seguintes atos: 

I - a concessão de horas extras aos servidores públicos; 

II - a formalização de novos contratos de prestação de serviços de 
locação e/ou aquisição de máquinas, veículos, equipamentos e imóveis. 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput deste artigo 
nas seguintes situações: 

I - nas aquisições e/ou obras realizadas com recursos de 
operações de crédito, convênios, emendas parlamentares e outras fontes 
distintas do Tesouro Estadual; 

II - nas obras de construção e reformas relacionadas aos 
seguintes setores prioritários: 
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a) Na educação, em especial as escolas de tempo integral e as de 

gestão compartilhada; 

b) Na saúde, em relação às unidades com intervenções em 
andamento e/ou paralisadas; 

c) Na segurança pública, quanto aos empreendimentos 
decorrentes de convênios federais, limitando-se ao custeio da contrapartida; 

Art. 5º Os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual 

deverão encaminhar ao Comitê, no prazo de trinta dias, um plano de redução 
de despesas contemplando medidas com as seguintes metas: 

I - 10% (dez por cento) das despesas com cargos em comissão e 
funções de confiança;  

II - 20% (vinte por cento) das despesas com servidores 
temporários; 

III - 25% (vinte e cinco por cento) das despesas com passagens 
aéreas, diárias, combustíveis, locação de veículos, energia elétrica, água e 
telefonia; 

IV - 25% (vinte e cinco por cento) das despesas decorrentes de 
contratos de prestação de serviços, especialmente os de natureza continuada. 

Art. 6º Os órgãos e entidades responsáveis pela execução de 

obras ou de serviços de engenharia deverão encaminhar ao Comitê, no prazo 
de trinta dias contados da publicação do presente Decreto, relatório 
informando a descrição da obra, valor contratual, prazo de execução, fonte de 
recursos, valor empenhado e pago. 

Art. 7º O Decreto de programação orçamentária e financeira 

anual deverá fixar critérios de contingenciamento das despesas relativas ao 
grupo “Outras Despesas Correntes”, contemplando, no mínimo, as metas 
anunciadas no art. 5º e seus incisos.  

Art. 8º As Unidades Gestoras deverão, no prazo de trinta dias, 

efetuar o levantamento das despesas realizadas sem emissão de empenho/ 
com insuficiência de dotação orçamentária nos exercícios anteriores, 
encaminhando o resultado ao Comitê de Controle e de Qualificação do Gasto 
Público. 

Parágrafo único. A Controladoria Geral do Estado coordenará o 
levantamento a ser realizado no âmbito das Unidades Gestoras e orientará os 
dirigentes na adoção das providências com vista à apuração dos valores, sem 
prejuízo de eventuais responsabilizações. 

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 

Governador 

 

* Republicado por haver saído com incorreções no DOE nº 6831, de 02/01/19 
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