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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA – CPOF – ATA Nº: 014 

 

Aos vinte e um dias do mês de Agosto do ano de 2007, às Dezesseis horas e cinco 
minutos, na Sala de Imprensa Ari Cipolla, 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: 

Antonio Carlos Sampaio Quintiliano (Secretário Adjunto da SEPLAN e 
Coordenador do CPOF); Bartolomeu Bueno de Oliveira (Assessor Econômico – SEPLAN); 
Luiz Augusto Santos Lúcio de Melo (Diretor de Finanças – SEFAZ); Antônio Guedes de 
Caldas (Coordenador Geral – Gabinete Civil); Mychelle Marie Saleme de Moraes 
(Coordenadora Setorial – SEGESP); Ismênia Lessa de Lima (Secretária Adjunta de Gestão 
Administrativa e Patrimonial – SEGESP); Maria Amélia Rodas de C. Gama (Técnico de 
Planejamento – IZP); Marcos Medeiros (Contador – IZP); Francisco Beltrão (Presidente – 
AGESA); Nai Alves de Freitas ( Diretor Administrativo e Financeiro – SEPLAN/PNAGE); 
Maria Tereza Gomes de Souza Mendes (Diretora de Contabilidade – SEFAZ). 

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

1. Dos Trabalhos: 

Foram discutidos os respectivos tópicos:  

 Maiores esclarecimentos quanto ao procedimento da contratação de veículos com o 
Estado. (Participação do Sr. Francisco Beltrão – Presidente / AGESA); 

 
 Análise da solicitação do IZP (Processo 1900-1619/2007) –  Participação da Srª Maria 

Amélia e Sr. Marcos Medeiros (IZP) ; 
 

  Questão do Patrimônio dos órgãos extintos (Participação da Srª Maria Tereza Gomes 
de Souza Mendes – Diretora de Contabilidade/SEFAZ); 

 
 Solicitação de Links de Internet - ADEAL – Agência de Defesa e Inspeção 

Agropecuária do Estado de Alagoas; 
 

 UNEAL – Universidade Estadual de Alagoas: Solicitação do aumento dos repasses 
financeiros para R$ 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais); 

 
 Solicitação da cota de custeio no valor de R$ 1.766,48 (hum mil, setecentos e sessenta 

e seis Reais e quarenta e oito centavos), para arcar com evento do I ENCONTRO 
SOBRE MANGUEZAIS, já ocorrido em 26 de Julho no município de Jequiá da 
Praia; (Processo 1900-1585/2007); 
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2. Das Informações, argumentações e decisões: 

A reunião do Comitê de Programação Orçamentária e Financeira – CPOF, foi 
marcada para as 15 horas e 30 minutos, no local e hora apontados em Pauta, contudo, 
iniciada às 16 horas e 05 minutos, com abertura presidida pelo Coordenador do Comitê, o 
Sr. Antonio Carlos Sampaio Quintiliano – (Secretário Adjunto da SEPLAN), que após 
apresentação, deu andamento a discussão dos temas sugeridos em Pauta, repassando a 
palavra ao Sr. Francisco Beltrão (Presidente/AGESA), que iniciou as explanações a 
cerca das contratações de veículos para o Estado, atualmente contando com 270 carros, 
classificados em 5 categorias distintas e repassados às Secretarias de acordo com a 
demanda solicitada. Lembrou ainda que os preços estipulados, são valores equânimes para 
todo o Estado, não ocorrendo mais valores diferenciados como em outrora, reforçando a 
idéia de que a locação é bem menos onerosa, estando a AGESA num trabalho contínuo 
para ampliar o processo de locação enquanto o Estado não tiver condições de possuir 
veículos próprios. Citou ainda como exemplo o Governo do Estado de Sergipe que possui 
sua frota locada, tendo isso como uma facilidade, pois seria de extrema dificuldade para o 
Estado cuidar da questão patrimonial dos veículos diante das exigências que faz-se mister. 

Daí a solicitação aos órgãos das demandas necessárias a fim de que seja realizada licitação 
única e num segundo passo fazer registro de preços entre os veículos. 

Questionado quanto aos critérios de distribuição destes veículos aos órgãos, o Senhor 
Francisco Beltrão, colocou que deveria ser de acordo com a real necessidade e 
justificativa de solicitação, havendo atualmente proposta do levantamento de uma 
demanda futura que venha atender as estruturas em conformidade com a nova Lei 
Delegada, para que então seja realizada a distribuição correta dos veículos. 

Sob a mediação do Sr. Antonio Carlos Sampaio Quintiliano – (Secretário 
Adjunto da SEPLAN), foi sugerido, dentre as explanações dos membros presentes, para 
que através do Senhor Francisco Beltrão (AGESA), seja elaborado um levantamento 
detalhado de cada Unidade, averiguando as demandas de forma mais rigorosa num estudo 
a ser apresentado antecipadamente para análise deste Comitê na próxima reunião. 

Concluída a discussão do tema acima referenciado em torno de 16 horas e 50 
minutos, e sem mais a presença do Senhor Francisco Beltrão (AGESA), iniciou-se as 
explanações sobre a solicitação do IZP, contando com a participação da Srª Amélia 
Gama (IZP) que expôs a situação emergencial na qual se encontra o Instituto em questão, 
devido à redução de sua cota de custeio mensal de R$120.000,00(Cento e vinte mil Reais) 
para apenas R$38.000,00 (Trinta e Oito Mil reais), acarretando no acúmulo de dívidas de 
contas a pagar num valor de R$213.000,00 (Duzentos e Treze mil reais), que engloba 
despesas com ‘diárias’ e ‘passagens aéreas’ destinadas a servidores efetivos do referido 
órgão. O Sr. Lúcio (SEFAZ) lembrou que, após discussão, análise e acordo com o IZP, 
houve negociação da redução de custeio para R$ 46.000,00 (Quarenta e Seis mil reais) e 
que, apesar dos 20% de redução sobre o valor acima referenciado, o Instituto Zumbi dos 
Palmares tem condições de desenvolver sua receita própria. 

A Srª Amélia (IZP), informou que o IZP possui um projeto de trabalho detalhado 
já para ser inserido no PPA, constando os equipamentos necessários, tendo sido sugerido 
por este Comitê uma reavaliação deste projeto, contendo estudo completo sobre seus 
passivos.  
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Quanto a Dívida com o INSS, o Srº Antonio Carlos (SEPLAN), sugeriu a 
tentativa de uma negociação de débito, numa possibilidade de parcelamento, de maneira 
que o Instituto apresente meios de alavancar seus trabalhos para resolver tal situação. 

Dando início aos assuntos contidos na Pauta N.014 que ainda não haviam sido 
abordados, o Senhor Antonio Carlos (SEPLAN), passou a palavra a Srª Maria Tereza, 
(SEFAZ) que tratou sobre a situação do patrimônio dos órgãos extintos (antigas 
Secretarias), sugerindo encaminhar processo a Controladoria Geral do Estado para 
orientação e possível auditoria, uma vez que tal questão, envolve  pendências de saldo 
bancário e patrimonial. 

Em relação a Solicitação de Links de Internet nos 05 Postos onde funcionam as 
barreiras fixas da Defesa Agropecuária da ADEAL (Agência de Defesa e Inspeção 
Agropecuária do Estado de Alagoas), o Senhor Lúcio (SEFAZ), se encarregará de se 
comunicar com um técnico de informática da SEFAZ, para averiguar a possibilidade de 
autorização, da junção dos serviços solicitados aos Postos de Fiscalização da SEFAZ. 

Diante da solicitação da UNEAL (Universidade Estadual de Alagoas), do aumento 
dos repasses financeiros para R$230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais), foi 
informado que a diferença solicitada não impacta no orçamento do Estado, já que a 
UNEAL está inserida nos 25% da cota destinada a Educação do Estado. 

O último item analisado pelo CPOF foi inerente a solicitação da cota de custeio no 
valor de R$1.766,48 (Hum mil, setecentos e sessenta e seis Reais e quarenta e oito 
centavos), para arcar com evento do I ENCONTRO SOBRE MANGUEZAIS, já 
ocorrido em 26 de Julho no município de Jequiá da Praia, tendo sido autorizada a 
liberação da cota por este comitê. 

 

3. Decisões ao final desta reunião: 

 O Senhor Francisco Beltrão (AGESA), ficará encarregado de elaborar 
levantamento de demandas existentes com estimativas de necessidades futuras de 
solicitação de veículos por Secretarias de acordo com a nova estrutura do estado, 
apresentando material para apreciação e discussão deste Comitê que se encarregará 
na próxima reunião, de nomear um relator que acompanhe o processo; 

 Quanto à solicitação do IZP sobre a exclusão dos repasses com gastos de aluguel 
de veículos e folha de serviços prestados, (Processo 1900-1619/2007), o comitê 
sugeriu encaminhar os autos a SEFAZ para se pronunciar através de relatório 
detalhado retornando a este Comitê para finalização; 

 o Srº Antonio Carlos (SEPLAN), em concordância com os demais membros, 
sugeriu que a Srª Tereza (SEFAZ) contacte os profissionais contadores de todas 
as secretarias extintas neste governo para analisar a situação do patrimônio de 
imóveis e mobiliário, para seus devidos repasses, trazendo parecer técnico a este 
Comitê, que através de Resolução respaldará o que for acordado entre seus 
membros oficiais; 

 Encaminhar a devolução do Processo da UNEAL, solicitando maior detalhamento 
que justifique o aumento da cota; 
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 Liberação da cota de custeio no valor de R$ 1.766,,48 (hum mil, setecentos e 
sessenta e seis Reais e quarenta e oito centavos), para arcar com evento do I 
ENCONTRO SOBRE MANGUEZAIS, já ocorrido em 26 de Julho no 
município de Jequiá da Praia. 

 
Finalizadas as explanações sobre os assuntos aqui apresentados o Sr. Antonio Carlos 

Sampaio Quintiliano (Secretário Adjunto da SEPLAN) encerrou a reunião do comitê 
precisamente às 18horas e 10 minutos, ficando o assunto sobre a Solicitação de Crédito 
Especial do SERVEAL, como pendência a ser analisada na reunião do CPOF programada 
automaticamente para ser realizada dentre os próximos quinze dias a contar desta data. 
 
 

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), 21 de Agosto de 2007 

 
 

Verônica Maria Paes de Albuquerque 
Técnico de Recursos Humanos 

Matrícula 863.549-8 

 

 
 


