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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA – CPOF – ATA Nº: 013 

 
Aos sete dias do mês de Agosto do ano de 2007, às quinze horas e cinqüenta 

minutos, na Sala de Imprensa Ary Cipola, Palácio República dos Palmares, 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); Paulo Costa (representando o Sr. Luiz Augusto Santos Lúcio de 
Melo, Diretor de Finanças – SEFAZ); Antônio Guedes de Caldas (Coordenador Geral 
– Gabinete Civil); Mychelle Marie Saleme de Moraes (Assessor Técnico – SEGESP); 
Thiago Ávila (Diretor de Tecnologia – ITEC); Raymundo Fernandes (Diretor de 
Operações – ITEC); Luiz Eugênio Barroca (Diretor - Presidente / ITEC). 

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

ata.  

1. Dos Trabalhos: 

Foram discutidos os respectivos tópicos:  

 Solicitação de investimento em Hardware no valor de R$ 1.400.000,00 (Hum 
Milhão e Quatrocentos mil Reais) ao ITEC, para atender a demanda de suporte 
necessário; 

 Solicitação de Crédito Suplementar no valor de R$ 8.417.395,00 (Oito milhões 
Quatrocentos e Dezessete mil, Trezentos e Noventa e Cinco Reais) para atender 
ao pagamento das despesas com a renovação do consórcio 
ALANET/TELEMAR/UNISYS e outros; (processo nº 1900-1267/2007) 

 Solicitação do Gestor do Projeto Porta Aberta (Proc.:1900-1544/2007), para 
liberação de pagamento das 2ª e 3ª parcelas referentes ao Segundo Termo 
Aditivo do Contrato de nº 002/2004. (Restos a Pagar); 

 Solicitação do IZP, da exclusão dos repasses com gastos de aluguel de veículos 
e folha de serviços prestados; 

 Solicitação do Corpo de Bombeiros de Crédito Suplementar, sem cobertura, no 
valor de R$ 1.500.000,00 (Hum Milhão e Quinhentos Mil Reais); 
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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 15 horas e 50 minutos, com abertura elaborada pela 
Coordenadora do Comitê, a Srª. Vânia Maria Cavalcante – SEPLAN, abordando 
inicialmente sobre a solicitação de investimento no valor de R$ 1.400.000,00 (Hum 
Milhão e Quatrocentos Mil Reais) ao ITEC, repassando a palavra ao Sr. Luiz 
Eugênio Barroca (Diretor-Presidente/ITEC) que fez uma breve explanação sobre a 
situação emergencial e deficiente na qual se encontra o parque tecnológico do 
Instituto de Tecnologia em Informática e Informação, justificando o investimento 
solicitado de R$ 1.400.000,00  (Hum Milhão e Quatrocentos Mil Reais) no intuito 
de atender as demandas, a exemplo do sistema Sigob, Portais Governamentais e 
Correios Eletrônico do Governo do Estado, evitando-se o colapso eminente dos 
sistemas, caso não sejam providenciadas as medidas cabíveis em tempo hábil.       

O Sr. Raymundo Fernandes (Diretor de Operações – ITEC), lembrou que, 
apesar de finalizada a licitação em 2006 de um sistema de clusters que daria suporte 
ao ITEC, o equipamento não chegou a ser comprado; Reforçando tais colocações, o 
Sr. Thiago Ávila (Diretor de Tecnologia – ITEC), apresentou sobre a importância 
dos benefícios de uma infra-estrutura de hardware adequada imprescindível para o 
pleno funcionamento dos portais, além de um serviço adequado dos correios 
eletrônico e agenda integrada permitindo a utilização eficaz destas ferramentas de 
trabalho, aumentando a comunicação interna, numa expectativa inicial de atender 
cerca de hum milhão e meio de cidadãos via internet, citando como exemplo, o 
Governo do Estado do Paraná. Na ocasião, a fim de não gerar expectativa aos 
diretores presentes, a Srª Georgina (SEPLAN) lembrou sobre a limitação de 
empenho, devido aos gastos do Estado que ultrapassam as receitas, o que poderá 
sinalizar um possível empecilho quanto as solicitações de crédito suplementar. 

O Sr Bartolomeu Bueno (SEPLAN), entregou a Programação Financeira 
ao Sr. Paulo Costa (SEFAZ), aguardando retorno para que seja providenciada 
devidamente sua publicação. 

Analisando as pendências da reunião anterior, a Srª Mychelle Marie 
(SEGESP)  comentou quanto a dificuldade na formalização da comissão responsável 
pela regularização do repasse dos imóveis do IPASEAL – SAÚDE ao Patrimônio do 
Estado, na busca de um contador que possua experiência em liquidação e que agilize 
o processo, sendo sugerido pelo Sr. Bartolomeu Bueno (SEPLAN), para que 
através do Sr. Secretário de Estado Adriano Soares (SEGESP) seja contactado o 
Controlador Geral do Estado Alexandre Lages, no intuito de que este designe um 
profissional Contador de seu quadro, para compor a comissão responsável. 

Ainda quanto às pendências da última reunião do CPOF, A Srª Georgina 
(SEPLAN) e Sr. Bartolomeu Bueno (SEPLAN) sugeriram que o Presidente da 
AGESA (Sr. Francisco Beltrão) seja convidado a participar da próxima reunião do 
comitê para melhor explanar sobre o procedimento da contratação de veículos com o 
Estado, e critérios de distribuição e limites definidos dos mesmos, além de averiguar 
a existência ou não de algum Decreto que trate da impossibilidade da compra de 
mais veículos, conforme sugerido pela Srª. Mychelle Marie (SEGESP). 

Srª. Mychelle Marie (SEGESP), repassou o Quadro da Projeção de 
Despesa de Pessoal até dezembro de 2007, à Srª Georgina, que solicitou da mesma, 
o detalhamento por órgão. 
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3. Decisões ao final desta reunião: 

3.1. Quanto a solicitação de investimento em Hardware no valor de R$ 1.400,000,00 
(Hum Milhão e Quatrocentos mil Reais) ao ITEC, para atender a demanda de 
suporte necessário, após as explanações colocadas nesta reunião, a Srª 
Georgina (SEPLAN), e Sr. Luiz Augusto Lúcio ou Sr. Paulo Costa 
(SEFAZ), ficarão encarregados de verificar os aspectos necessários para uma 
análise mais detalhada quanto ao processo de licitação do sistema de clusters já 
concluído em 2006 (Fazer consulta a AGESA), num levantamento de todas as 
questões que irão subsidiar as informações pertinentes. 

 

3.2. Em relação à solicitação de Crédito Suplementar no valor de                             
(Oito Milhões Quatrocentos e Dezessete mil, Trezentos e Noventa e Cinco 
Reais) para atender ao pagamento das despesas com a renovação do consórcio 
ALANET/TELEMAR/UNISYS, aquisição de Software, compra de 
servidor, no projeto “Implantação de Gestão da informação e Governança 
Eletrônica” e pagamento dos serviços de vigilância e limpeza até dezembro 
para manutenção das atividades do órgão, foi considerado pelo CPOF a 
necessidade de maiores explicações justificando o valor solicitado. 

 

3.3. O processo de solicitação do Gestor do Projeto Porta Aberta (Proc.:1900-
1544/2007), para liberação de pagamento das 2ª e 3ª parcelas referentes ao 
Segundo Termo Aditivo do Contrato de nº 002/2004, deverá ser encaminhado a 
Secretaria de Estado da Fazenda, justificando o pleito. 

 
 

3.4. Os Membros do CPOF, sugeriram convidar para a próxima reunião (através da 
Sr. Mychelle Marie), um representante do IZP, que possa apresentar planilha 
de custos a este comitê, para uma melhor apreciação da solicitação em processo 
sobre a exclusão dos repasses com gastos de aluguel de veículos e folha de 
serviços prestados. 

 

3.5. Em relação à solicitação do Corpo de Bombeiros, o Sr. Guedes (GAB. Civil), 
ficará encarregado de convidar para a próxima reunião, representantes da 
polícia Militar, bem como, Administração e Planejamento, para prestarem 
esclarecimentos quanto à solicitação de Crédito suplementar para cobrir 
despesas com Diárias. 
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4. Decisões das Pendências contidas na Pauta nº 013: 

4.1. Que através do Sr. Secretário de Estado Adriano Soares (SEGESP) seja 
contactado o Controlador Geral do Estado Alexandre Lages, no intuito de que 
este designe um profissional Contador de seu quadro, para compor a comissão 
responsável pela regularização do repasse dos imóveis do IPASEAL – SAÚDE 
ao Patrimônio do Estado. 

 
 
4.2. Que após diálogo com o Presidente da AGESA (Sr. Francisco Beltrão) quanto 

ao procedimento da contratação de veículos com o Estado, seja baixado uma 
resolução pelo CPOF, delimitando gastos com veículos e estabelecendo 
medidas inerentes ao tema em questão.  

 

4.3. Liberação do montante de R$ 38.000,00 (Trinta e Oito Mil Reais), à SEINFRA, 
inerentes a solicitação de aumento na dotação orçamentária.  

 

 

A Srª. Vânia Maria Cavalcante Veloso – SEPLAN finalizou os trabalhos 
repassando as Atas de nº 010, 011 e 012 para devida assinatura dos membros presentes 
que já haviam recebido antecipadamente o material via email.  

Finalizadas as explanações sobre os assuntos aqui apresentados, foram 
encerrados os trabalhos precisamente às 17 Horas e 15 minutos, tendo sido agendado 
para o próximo dia 21 de Agosto do corrente ano, no mesmo local e horário, a reunião 
deste comitê.  

Eu, Verônica Maria Paes de Albuquerque, com o Cargo de Técnico de Recursos 
Humanos, da SEPLAN, lotada na Divisão de Recursos Humanos, lavrei a presente ata 
que será por todos, lida e assinada. 

 
Maceió(AL), 07 de Agosto de 2007 

 
 

Verônica Maria Paes de Albuquerque 
Técnico de Recursos Humanos 

Matrícula 863.549-8 

 

 

 

 

 


