
RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 002, DE MARÇO DE 2013

Os SECRETÁRIOS DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL E DA 
FAZENDA,  no  uso  das  atribuições  legais  contidas  no  Art.6º  da  Lei  Estadual  nº  13.986,  de  30  de 
dezembro de 2002 e com base nas Portarias Interministeriais nº 163, de 04 de maio de 2001, nº 325, de 27  
de agosto  de 2001, nº 448, de 13 de setembro de 2002, nº 688, de 14 de outubro de 2005, nº 02, de 19 de 
agosto de 2010, nº 01, de 20 de junho de 2011, nº 05, de 08 de dezembro de 2011, nº 01, de 13 de julho de  
2012 e na Resolução Conjunta nº 01, de 17 de janeiro de 2013,

                                                                                                                             RESOLVEM:

I - Criar no Anexo III da Resolução Conjunta nº 001, de 17 de janeiro de 2013, os seguintes subelementos  
de despesa :

18.03   Bolsa Auxílio

Ajuda financeira concedida a servidores e estudantes para desenvolvimento de projetos de 
extensão, curso de especialização, mestrado e doutorado.

30.36   Aquisição de Material para Manutenção, Conservação de Estradas e Vias

Registra  o  valor  das  despesas  com materiais  para  reparos,  recuperações  e  adaptações  de 
estradas, ferrovias, rodovias e aeroportos.

36.13   Serviços Artísticos e Culturais

Registra as despesas com músicos, cantores, pintores, desenhistas, coreógrafos, fotógrafos,  
escultores, produtores, diretores e afins.

36.51   Bolsa Auxílio a Atletas

Registra o valor das despesas com bolsa auxílio financeiro a atletas  participantes dos eventos  
esportivos ou de programas desenvolvidos no Estado.

39.10   Serviços de Confecção de Placas

Registra  o  valor  das  despesas  com serviços  de confecção de placas  para  veículos,  placas 
indicativas para setores e seções, material reflexivo para sinalização de estradas, plaquetas  
para tombamentos de equipamentos e materiais permanentes, crachás e outros.

39.30   Serviços de Comunicação em Geral

Registra  o  valor  das  despesas  com  comunicação,  rádiodifusão  e  produção  audiovisual 
prestados por pessoa jurídica, tais como: correios e outros;  serviços técnicos de captação,  
gravação, transmissão e distribuição de sinal  de TV: serviços de audio, incluindo gravação, 
sonorização e locução.

39.61   Serviços Artísticos e Culturais

Registra  as  despesas  com  serviços  prestados   por  pessoa   jurídica  referente  a  músicos,  
cantores, pintores, desenhistas, coreógrafos, escultores, produtores, diretores e afins.

41.21   Contribuições para Órgãos e Entidades Federais

Despesas de Contribuição a Órgãos e Entidades pertencentes à União.

41.22   Contribuições aos Fundos Municipais de Assistência Social

Contribuições aos Fundos Municipais de Assistência Social.



42.03   Auxílios aos Fundos Municipais de Saúde

Auxílio destinado a atender despesas de investimentos e inversões financeiras dos Fundos 
Municipais de Saúde.

42 04   Auxílios aos Fundos Municipais de Assistência Social

Auxílio destinado a atender despesas de investimentos e inversões financeiras dos Fundos 
Municipais de Assistência Social.

47.09   Outros Impostos, Taxas e Contribuições

Registra  despesas  com  o  pagamento  de  impostos  ,  taxas  e  contribuições,  inclusive  de 
Associações , Federações, Conselhos e afins. 

47.10   Obrigações Patronais

Registra  o  valor  das  despesas  referentes  a  obrigações  patronais  incidentes  pela 
contratação de prestador de serviço.

II  -  Corrigir  no  Anexo  III  da  Resolução  Conjunta  nº  01,  de  17  de  Janeiro  de  2013,  os  seguintes 
subelementos de despesa:

16.18  Gratificação  pelo  Exercício  de  Encargos  de  Membro  de  Banca  Examinadora  de  
Concurso – GEEBE

Despesas com pagamento de gratificação de Banca Examinadora de concursos e promoções,  
avaliações psicológicas e testes seletivos. 

39.39   Serviços de Publicidade Legal

Registra o valor das despesas  com  serviços de  publicidade legal,  que  se  realiza em 
obediência  a  prescrição  de  leis,  decretos  ,  portarias,  instruções,  estatutos,  regimentos  ou 
regulamentos internos dos órgãos e entidades do Poder Público Estadual.

39.90   Vigilância Ostensiva/Monitorada

Registra o valor das despesas com serviços de vigilância e segurança de  repartições públicas,  
de autoridades (nos casos em que o contrato não especifique o quantitativo físico do pessoal a 
ser utilizado) e despesas com monitoramento eletrônico.

37.20    Condomínios

Passará para o subelemento 36.52  Condomínios 

46.01    Auxílio Alimentação

Despesas  com auxílio-alimentação  pago  em forma  de  pecúnia,  de  bilhete  ou  de  cartão  
magnético, diretamente aos militares e servidores ou empregados da Administração Pública 
Direta e Indireta. 

III - Excluir no Anexo III da referida Resolução o seguinte subelemento de despesa:
 

30.34   Lubrificantes e Assemelhados.

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de 
janeiro de 2013.

CASSIO TANIGUCHI
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral

LUIZ CARLOS JORGE HAULY
Secretário de Estado da Fazenda


