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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA – CPOF – ATA Nº: 012 

 
Aos onze dias do mês de julho do ano de 2007, às Dezesseis horas e cinco 

minutos, na Sala de Reuniões do Gabinete da Secretaria de Estado do Planejamento e do 

Orçamento - SEPLAN, Município de Maceió, Estado de Alagoas, 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: 

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 de Orçamento - 

CGOP – SEPLAN); Tereza Cristina Moreira Silva (Assessora Técnica da 

Coordenação Geral de Orçamento – CGOP - SEPLAN); Ismênia Lessa de Lima 

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

SEFAZ); Antônio Guedes de Caldas (DAF – Gabinete Civil); Maria Stella Soares 

Lima ( Coordenadora SEARHP); Aníbal Barros de Oliveira(Diretor Administrativo  e 

Financeiro da SEINFRA).   

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

ata.  

1. Dos Trabalhos: 

Foram discutidos os respectivos tópicos:  

I. Solicitação da Secretaria de Estado da Infra-estrutura (SEINFRA) para aumento 
da dotação orçamentária no valor de R$ 207.000,00 (Duzentos e sete mil Reais); 

 
II. Solicitação de alteração da cota no valor de R$ 58.300,00 (Cinqüenta e oito mil  e 

trezentos Reais) para o mês de Julho, para a Agência Alagoana de Habitação e 
Urbanismo – AGAHU; 

 
III. Créditos Suplementares; 

 
IV. Limite de Pessoal; 

 
V. Lei Delegada; 

VI. Orçamento 2008; 
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2. Das Informações, argumentações e decisões: 

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

foi marcada para às 15 horas e 30 minutos, no local e hora apontados anteriormente, 

em Pauta, contudo, iniciada às 16 horas e 05 minutos, com abertura elaborada pela 

Presidenta do Comitê, a Srª. Vânia Maria Cavalcante – SEPLAN, repassando a 

Ata nº 009 para assinatura dos membros presentes do CPOF, e lembrando sobre a 

pendência em relação a leitura e discussão das Atas de nº 010 e 011 já encaminhadas 

aos membros oficiais do Comitê, via e-mail. 

Seguindo a Pauta sugerida, foi discutida como pendência da reunião anterior, 

a questão do patrimônio imobiliário do Ipaseal-Saúde, na qual a Srª Stella 

(Superintendência do Patrimônio do Estado – SEARHP), explanou sobre os bens 

do IPASEAL que passaram a integrar o Patrimônio do Estado de Alagoas, havendo 

a necessidade em fazer a regularização da documentação de transferência destes 

imóveis, uma vez que, o IPASEAL não tem condições de arcar com os oito imóveis 

que não lhe são devidos conforme exposto na Ata anterior referente a reunião de 18 

de Junho de 2007. O Srº Lúcio (SEFAZ), questionou quanto a importância em se 

estipular um prazo para se formalizar e se constituir uma comissão que agilize o 

processo de repasse dos imóveis ao Patrimônio do Estado. A Srª Vânia Veloso 

(SEPLAN) sugeriu à Superintendência do Patrimônio, para que se tente resolver de 

uma maneira mais articulada junto ao Ipaseal-Saúde (Sr. João Guimarães), 

providências que possam ser tomadas a curto e médio prazo até que se constitua a 

comissão responsável. 

Com relação às horas-extras, a Srª Vânia Veloso (SEPLAN) abordou sobre 

o parecer favorável da PGE quanto as três solicitações individuais inerentes à 

despesas do exercício anterior, aonde foi sugerido pelo Srº Lúcio (SEFAZ) e 

acordado por todos os presentes, que o Órgão solicitante se pronuncie quanto a 

dotação orçamentária, em seguida encaminhando o processo à SEARHP (SEGESP) 

para devida implantação. A Srª Georgina (SEPLAN) lembrou ainda que não cabe 

Estudo de Impacto para despesas relacionadas as horas extras referentes ao exercício 

anterior, e que está formalizando os processos devidamente com dados técnicos  
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sobre a impossibilidade em se conceder tais solicitações, que na realidade vem 

caracterizando complemento salarial. 

Após as exposições da Srª. Vânia Maria Veloso (SEPLAN), foi passada a 

palavra ao Sr. Aníbal (SEINFRA), que explanou sobre a solicitação da Secretaria 

de Estado da Infra-Estrutura (SEINFRA) para aumento de sua dotação orçamentária 

no valor de R$207.000,00 (Duzentos e sete mil Reais), sendo discutido 

minuciosamente cada detalhamento contido no documento do quadro de despesa 

apresentado pelo convidado supra-citado. O Sr. Bartolomeu Bueno (SEPLAN), 

reforçou sobre o posicionamento do CPOF, no que se refere às solicitações de 

suplementação dos Órgãos, devendo haver uma averiguação da real função 

desempenhada pelos mesmos. O Sr. Aníbal (SEINFRA) enfatizou as condições de 

estrutura inadequada, havendo uma necessidade imediata de modernização dos 

equipamentos disponíveis, no referido órgão. A Srª Vânia Veloso (SEPLAN) 

designou o Sr. Lúcio (SEFAZ), como relator do processo que trata da solicitação de 

reajuste na dotação orçamentária da SEINFRA, comparecendo no dia 16 de julho à 

referida Secretaria para maiores esclarecimentos junto ao Sr. Aníbal (Diretor 

Administrativo e Financeiro). 

Quanto a solicitação da Agência Alagoana de Habitação e Urbanismo – 

AGAHU, de alteração da cota no valor de R$58.300,00 (Cinqüenta e oito mil e 

trezentos Reais) para o mês de Julho, os presentes optaram por não acatar a 

suplementação num primeiro momento, convidando representação do órgão para 

que possa prestar maiores esclarecimentos. A Srª Ismênia Lessa (SEARHP), 

sugeriu que o CPOF, reitere que qualquer órgão da Administração do Estado, 

apresente antes de dar início a qualquer feito que venha requestar suplementação, ao 

CPOF, para devida deliberação; Sendo sugerido pela Srª Vânia Veloso (SEPLAN), 

que a Srª Ismênia Lessa (SEARHP), averigue sobre os contratos de locação de 

veículos da AGESA e sua real definição de limites de veículos distribuídos por 

órgão, evitando-se solicitações sem justificativas. 

A Srª Georgina (SEPLAN), ressaltou sobre a necessidade em se fazer 

Crédito Especial dos processos, e encaminhá-los à Assembléia Legislativa do 

Estado, iniciando a partir do dia 12 de julho a transformação de todos os processos  
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em projetos de lei e encaminhando-os à PGE, pois até o momento não houve 

apreciação da LOA. 

Foi solicitado pela Srª Georgina (SEPLAN) ao Conselho, e devidamente 

acatado pela Srª Vânia Veloso (SEPLAN), autorização em efetuar o Crédito 

Suplementar para cobrir a programação financeira sem que haja necessidade de se 

levar todos os processos ao Comitê, apenas aqueles que excederem a programação 

acima referenciada. 

O Srº Guedes (GAB.CIVIL), abordou sobre a situação da LOTEAL, 

havendo a urgência em se designar um ‘Ordenador de Despesas’ que possa assinar a 

folha de pagamento referente aos meses de Junho e julho dos servidores. 

Finalizando os temas em Pauta, a Srª Georgina (SEPLAN), informou sobre 

a Reunião Técnica do Orçamento 2008, a ser realizada no dia 23 de Julho de 2007, 

de 08hs às 14hs no Auditório Sílvio Viana da Escola Fazendária (Jacarecica), 

solicitando a Srª Ismênia Lessa (SEARHP) para que elabore uma projeção de 

pessoal até Dezembro de 2007 e até 2011, e ao Sr. Lúcio (SEFAZ), projeção 

financeira até junho de 2008. 

Os demais órgãos serão convidados oficialmente, conforme articulação com 

a Chefia de Gabinete desta SEPLAN. 

3. Decisões ao final desta reunião: 

.3.1. A Srª Maria Stella (Superintendência de Patrimônio – SEGESP), irá se 
posicionar quanto a formalização da comissão responsável pela 
regularização do repasse dos imóveis do IPASEAL – SAÚDE ao Patrimônio 
do Estado; 

 

.3.2. O Órgão solicitante de horas extras, deverá se pronunciar quanto a sua 
dotação orçamentária, em seguida encaminhar o processo à SEARHP 
(SEGESP) para devida implantação; 

 

.3.3. Srº Lúcio (SEFAZ), foi designado como relator do processo que trata da 
solicitação de reajuste na dotação orçamentária da SEINFRA, 
comparecendo no dia 16 de julho a referida Secretaria para maiores 
esclarecimentos junto ao Sr. Aníbal (Diretor Administrativo e Financeiro); 
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.3.4. Quanto a Solicitação do AGAHU, ficou acordado que o CPOF irá definir 
uma resolução para que nenhum ordenador de despesa passe a autorizar 
pagamentos sem que haja dotação orçamentária e respaldo dentro da lei 
4.320; 

 

.3.5. A Srª Ismênia ficou encarregada em averiguar junto a AGESA, contratos 
de locação de veículos; 

 

.3.6. Exonerar, através de um único Decreto todos os servidores da LOTEAL, e 
nomear um servidor (que poderá ser do Ajuste Fiscal), designado para 
resolver as pendências se responsabilizando pela liquidação do referido 
órgão. 

 

A Srª. Vânia Maria Cavalcante Veloso – SEPLAN preferiu não remarcar de 

imediato a próxima reunião do CPOF, por conta dos trabalhos e oficinas que estão 

sendo realizados, sugerindo uma reunião extraordinária assim que necessária. Para 

caráter de informação aos membros do CPOF, as pendências relacionadas às Atas nº 

010 e 011 deverão ser lidas e apreciadas para devida assinatura de todos os membros na 

próxima reunião. 

Finalizadas as explanações sobre os assuntos aqui apresentados, foram 

encerrados os trabalhos precisamente às 18horas. 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), 11 de Julho de 2007 

 
 

Verônica Maria Paes de Albuquerque 
Matrícula 863.549-8 

 

 

 

 

 


