
 
 

 
ESTADO DE ALAGOAS 

 

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – CPOF – ATA Nº: 011 

 Página 1 de 6 

 

 

No dia 18 do mês de junho do ano de 2007, às 16 horas, no Palácio República 

dos Palmares, Município de Maceió, Estado de Alagoas, no Salão de Despacho, reuniu-

se o Comitê de Programação Orçamentária e Financeira – CPOF, este, no intuito de 

deliberar sobre os assuntos referentes ao tema desta reunião.  

Estiveram presentes a Reuniões do CPOF as pessoas de: 

Vânia Maria Cavalcante Veloso (Secretária Adjunta da SEPLAN e 

Coordenadora do CPOF); Bartolomeu Bueno de Oliveira (Assessor Econômico – 

SEPLAN); Georgina Amália do Nascimento (Coordenação Geral - CGOP – SEPLAN); 

Mychelle Marie Saleme de Moraes (DAF – SEARHP); Ismenia Lessa de Lima 

(Subsecretária – SEARHP); Luis Augusto Santos Lúcio (Diretor de Finanças – 

SEFAZ); Antônio Guedes de Caldas (DAF – Gabinete Civil); Sr. Antônio Costa e Sr. 

João Guimarães, (IPASEAL – SAÚDE).   

Foi passada lista de presença, que após de devidamente assinada fará parte desta 

ata.  

1. Dos Trabalhos: 

Foram discutidos os respectivos tópicos:  

 Alteração orçamentária no valor de R$750.000,00 de interesse do 

IPASEAL – SAÚDE; 

 Situação dos custeios do patrimônio imobiliário do Estado; 

 Elaboração da programação financeira para o terceiro trimestre de 2007; 

 Reajuste de 30% na cota de custeio da Secretaria de Estado da Defesa 

Social; 

 CEPAL; 

 Horas Extras; 
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2. Das Informações, Argumentação e Decisões: 

 
A reunião do Comitê de Programação Orçamentária e Financeira – CPOF, 

foi marcada para às 15 horas e 30 minutos, na Sala de Imprensa Ary Cipola, 

contudo, iniciada às 16 horas, no Salão de Despacho, com abertura da reunião pela 

Presidenta do Comitê, a srª. Vânia Maria Veloso – SEPLAN, cumprimentando a 

todos da equipe e apresentando no decorrer do encontro os pontos de discussão 

importantes; repassando a palavra ao Sr. Bartolomeu Bueno(SEPLAN) relator do 

processo, que proferiu a leitura da minuta de parecer, abordando sobre a alteração 

orçamentária no valor de R$750.000,00 (Setecentos mil Reais), de interesse do 

IPASEAL – Saúde, cuja proposta devidamente analisada, teve como destaque a 

questão do contrato junto a empresa Vital, abrangendo 11 (onze) postos de 

vigilância dentre os itens de custeio do IPASEAL-SAÚDE, dos quais apenas 03 

destes, são de responsabilidade direta do referido órgão, sendo sugerido que o 

mesmo deverá providenciar a redução deste contrato, repassando formalmente os 

demais postos de vigilância aos verdadeiros responsáveis proprietários destes 

imóveis, e  verificando-se um real crédito suplementar necessário a ser concedido de 

R$150.000,00 (Cento e Cinqüenta mil Reais) e não de R$ 750 mil reais como 

solicitado na proposta de suplementação.  

A Srª Ismênia Lessa e Srª Michelle Marie, (SEARHP) também 

questionaram a situação dos custeios do patrimônio imobiliário do Estado, a 

exemplo do prédio do IPASEAL e ARSAL que encontram-se em situação pendente, 

sendo sugerido pela Srª Georgina Amália (SEPLAN)  um acompanhamento 

efetivo do ‘Ajuste Fiscal’, ou uma comissão própria para o Patrimônio, no qual cada 

órgão passe a assumir suas despesas patrimoniais, ratificando o que já havia sido 

exposto pelo Sr. Bartolomeu Bueno quando propôs que o ‘Núcleo de Ajuste Fiscal 

do Estado’ é que deveria averiguar essa situação mapeando as receitas e gastos, e 

não a Secretaria de Administração. Também foi lembrado na reunião, que o 

Patrimônio terá uma superintendência na nova estrutura do governo podendo ter 

dotação orçamentária. O Sr. João Guimarães (IPASEAL - SAÚDE) reforçou a 

importância de regularizar em cartório (registrar) as moradias do centro comunitário  
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para os compradores, já que a prefeitura não tem condições de assumir tal feito. Para 

a Srª Georgina Amália (SEPLAN), quem estava acompanhando este processo não 

levou conhecimento da área financeira o que culminou num problema a ser 

equacionado, citando o exemplo do Produban.  O Sr. Antônio Costa (IPASEAL – 

SAÚDE) informou que parte dos 11 postos de vigilância que tem suas despesas 

assumidas pelo IPASEAL – SAÚDE, foi concedida a Prefeitura de Maceió, 

dependendo apenas da aceitação ou não do prefeito, para a implantação dos postos 

de saúde, podendo ser custeados através de um ato governamental ou cessão formal 

com ônus para o Estado. Lembrando ainda pela Srª Gerorgina (SEPLAN) que, 

“sem nenhum ato legal, não poderia um ente, assumir os encargos de outro”. A Srª 

Ismênia Lessa (SEARHP) se comprometeu em averiguar junto a gerência do 

Patrimônio Imobiliário toda questão pendente de tal situação, bem como, averiguar 

junto ao Drº Adriano Soares (Secretário de Administração, Recursos Humanos e 

Patrimônio), a questão do termo de cessão mais o ônus, se realmente é devido a 

Administração. 

A Srª Vânia Veloso, (SEPLAN) destacou as duas situações emergenciais de 

‘pagamento’ e ‘ajuste fiscal’, tendo sido sugerido pela Srª Georgina Amália 

(SEPLAN), fazer de imediato a suplementação que atenda aos três meses até que 

sejam resolvidas as pendências citadas. 

Num segundo momento da reunião, cerca de 16 horas e 45 minutos, e sem a 

participação dos Senhores Antônio Costa e João Guimarães, ambos do IPASEAL 

– SAÚDE,  foi abordado dentre alguns assuntos pendentes sobre a ‘Elaboração da 

Programação Financeira do 3º trimestre de 2007’. Na ocasião, o Sr. Luis Augusto 

Lúcio (SEFAZ) discordou da inclusão da solicitação de reajuste de 30% a mais na 

cota de custeio da Secretaria de Estado da Defesa Social, sendo sugerido 

unanimemente que haja um detalhamento plausível das necessidades deste órgão 

para justificativa de tal reajuste. 

Em seguida a Srª Vânia Veloso fez uma breve explanação sobre a situação 

da CEPAL (Companhia de Empreendimentos, Intermediação e Parcerias de 

Alagoas), que atualmente vem cobrando valores abaixo do preço de mercado para as  
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publicações do Diário Oficial do Estado, sugerindo assim, que se aumente o valor 

cobrado para que seja possível arcar com todos os ônus, já que a receita atual não os  

paga; Todos acordaram num reajuste no pagamento dos valores cobrados pela 

CEPAL.  

A Srª Ismênia Lessa (SEARHP), abordou sobre a situação de horas 

extraordinárias que são pagas a determinados servidores, a exemplo do ITEC, o qual 

não apresentou até o momento, um plano de trabalho detalhado que demonstre de 

fato a situação emergencial que venha justificar tal vantagem; esclareceu ainda que, 

sobre a última necessidade de horas extras dispensadas a alguns servidores da 

Secretaria de Administração deu-se no período de ‘recadastramento de servidores do 

Estado’, para que fosse agilizado o andamento dos trabalho tendo em vista o grande 

número de atendimento ocorrido na ocasião e prazo determinado de encerramento 

destes, estando a SEARHP inteiramente comprometida com o exemplo de seriedade 

para as demais repartições. Dando continuidade ao tema, a Srª Georgina Amália 

(SEPLAN) acrescentou, que despesas sem estudo do impacto financeiro são 

consideradas nulas e que se o Relatório de Gestão Fiscal já atingiu entre 48 e 49% 

da Receita Corrente Líquida, tem de excluir a vantagem de horas extras, mesmo que 

esteja enquadrada no Decreto, pois há de respeitar a LRF. Em seguida a Srª Vânia 

Veloso (SEPLAN) e todos os presentes acordaram pelo entendimento de que as 

vantagens de horas extras devem respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A Srª Vânia Veloso fez uso da palavra para dar informações aos presentes 

sobre a situação do PPA (2008-2011) e sobre as oficinas que estão sendo realizadas 

com os órgãos do Estado, de suma importância para a construção do plano e do 

alinhamento estratégico que está sendo desenvolvido pelos técnicos da SEPLAN, 

lembrando ainda sobre as oficinas Intersetoriais e Regionais que se iniciarão a partir 

do dia 03 de julho, solicitando que as Secretarias que tiverem alguma coordenação 

de trabalho em qualquer dos 102 municípios, participem das oficinas Regionais, 

bem como nas Intersetoriais aonde serão esclarecidos e discutidos os programas e 

ações que estão interligados entre si. 
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3. Decisões ao final desta reunião: 

 

 Liberação do montante de um crédito suplementar  para atender os três 
primeiros meses, junto aos técnicos do IPASEAL-SAÚDE; 

 
 Posicionamento da SEARHP, junto a gerência do Patrimônio Imobiliário 

esclarecendo toda pendência de tal situação, e averiguar a questão do 
termo de cessão mais o ônus, se é realmente devido a Administração; 

 
 Fazer de imediato a suplementação que atenda ao 3º trimestre de 2007; 

 
 Analisar a viabilidade de aumento no valor cobrado pela CEPAL, nas 

publicações do D.O.E; 
 

 Ficou acordado pela impossibilidade de concessão de horas extras até o 
reajuste do percentual permitido pela LRF. 

 
 

Aprovada a nova periodicidade das reuniões do Comitê de Programação 

Orçamentária e Financeira (CPOF), que passará a ser realizada quinzenalmente, e 

finalizadas as explanações sobre os assuntos aqui apresentados, a Srª Vânia Veloso 

(SEPLAN) agradeceu a presença de todos, convidando-os para o próximo encontro a 

ser realizado no dia 03 de Julho de 2007 (Terça-feira), na Sala de Imprensa Ary Cipola 

(Palácio República dos Palmares), com a seguinte sugestão de pauta: Programação 

Financeira e a questão do Patrimônio Imobiliário do IPASEA-SAÚDE. Deu-se por 

encerrada a 11ª Reunião do Comitê de Programação Orçamentária e Financeira 

(CPOF) às 17 horas e 30 minutos. Eu, Verônica Maria Paes de Albuquerque, Técnica de 

Recursos Humanos, da SEPLAN, lotada na Divisão de Recursos Humanos, lavrei a 

presente ata que será por todos, lida e assinada. 

Maceió(AL), 18 de Junho de 2007 
 
 

 
Verônica Maria Paes de Albuquerque 

Matrícula 863.549-8 
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OBS..: A reunião do CPOF marcada para o dia 03/07/2007, foi remarcada para o dia 

09/07/2007 (Segunda-feira), na sala de imprensa Ary Cipola (Palácio República dos 

Palmares), Maceió-AL, às 15 horas e 30 minutos. Todos os listados para comparecerem 

a reunião do CPOF foram informados via e-mail. 

 


