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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA – CPOF – ATA Nº: 015 

 

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de 2007, às quinze horas e trinta 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: 

Vânia Maria Cavalcante Veloso (Superintendente de Orçamento Público – 
SEPLAN); 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); Otoni Lima 
Bezerra (SEFAZ); Virgínio Loureiro (Secretário de Estado do Turismo); Danielle Novis 
(Secretária Adjunta – SETUR) e Deolinda Andrade (Coordenadora SETUR). 

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

1. Da pauta Prevista: 

Foram discutidos os respectivos assuntos, incluindo algumas pendências da 

reunião anterior:  

 SECRETARIA DE TURISMO: Aumento da Cota Financeira de Custeio; 

 SERVEAL: Solicitação de Crédito Especial; (Pendência pauta anterior) 

 CORPO DE BOMBEIROS: Crédito Suplementar - Parecer do relator; 
(Pendência pauta anterior) 

 ADHU: Solicitação da alteração na cota para o mês de Julho/2007; (Pendência 
pauta anterior) 

 ITEC: Solicitação de investimento em Hardware no valor de R$ 1.400,000,00; 
(Pendência pauta anterior) 

 ITEC: Crédito suplementar  (Processo 1900-1267/2007, anexos:1607 e 1154) - 
Aquisição de Software, pagamento dos serviços de vigilância e limpeza, consórcio ALANET; 
(Pendência pauta anterior) 

 SECRETARIA DA MULHER: Crédito suplementar sem cobertura 
orçamentária; 

 PGE: Solicitação de Crédito Suplementar no valor de R$204.000,00; 
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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 inicialmente, com abertura 
coordenada pela ‘Superintendente de Orçamento Público’ da SEPLAN, Srª Vânia Veloso, 
justificando aos membros presentes, sobre a impossibilidade de comparecimento do Sr. 
Antonio Carlos Sampaio Quintiliano (Secretário Adjunto da SEPLAN e Coordenador 
oficial deste Comitê.   

A discussão da ata anterior, ocorrerá na próxima reunião do CPOF, prevista para o dia 
18 de Setembro de 2007, contando com a presença do Sr. Antonio Carlos (SEPLAN), para 
que se registre após aprovação, por todos os presentes.  

Foi colocado como primeiro assunto da pauta, a solicitação da SETUR, com breve 
explanação pelo Sr. Virgínio Loureiro (Secretário de Estado - SETUR), relatando sobre a 
importância do trabalho de captação de eventos que vem sendo desenvolvido pela Secretaria 
de Estado do Turismo, principalmente nos segmentos mais visados, tendo como uma das 
metas, reverter o quadro do Centro de Convenções de Maceió, no intuito de torná-lo auto-
sustentável, uma vez que, atualmente vem oferecendo oportunidades de caráter apenas local, 
não gerando suficiente sustentabilidade, daí a necessidade em se abordar sobre a questão dos 
contratos relativos à Segurança e Limpeza do Centro de Convenções de Maceió, que eram 
custeados pela ‘Secretaria de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio’ (Atual 
SEGESP), na qual o Centro acima era vinculado. Na oportunidade a Srª Mychelle Marie 
(SEGESP), informou que as despesas mencionadas com o Centro, eram custeadas através de 
solicitação de cota extra e devidamente autorizada pela Procuradoria Geral do Estado. Diante 
das mudanças ocorridas pelo novo Governo, o Sr. Virgínio Loureiro (SETUR), lembrou que 
não houve previsão dos valores referentes aos dois contratos no custeio da SETUR, e que os 
serviços já executados não foram empenhados diante do tempo inábil no mês de 
Dezembro/2006, tendo a SETUR cobertura orçamentária, mas não financeira, o que levou a 
análise por este comitê, da solicitação do aumento da cota financeira de custeio no valor de 
R$ 51.345,84 (Cinqüenta e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro 
centavos). 

Dentre as sugestões colocadas e diante da necessidade de que o Centro precisa assumir 
uma postura comercial e pro-ativa, o Sr. Virgínio Loureiro (SETUR) sugeriu a criação de 
uma gestão própria interna e a rediscussão relacionada a novos contratos em função de novos 
parâmetros.  A Srª Mychelle  Marie (SEGESP), sugeriu a revisão na lei de criação do Centro 
de Convenções que está vinculado a CEPAL, que por sua vez está ligado à Secretaria de 
Estado do Planejamento e do Orçamento, tendo como gestor a Secretaria de Estado do 
Turismo. O Sr. Antônio Guedes de Caldas (Gabinete Civil) informou que tal situação 
questionada acima, deu-se como solução devido à inexistência de Personalidade Jurídica do 
centro. A Srª Vânia Veloso (Orçamento – SEPLAN), direcionou os encaminhamentos 
necessários, ficando a SEFAZ, a informar quanto à solicitação da Cota, para definição e 
deliberação, devidamente respaldada conforme parecer do Relator, Sr. Antônio Guedes de 
Caldas (Gabinete Civil) na próxima reunião deste CPOF. 

As pendências da reunião anterior a este encontro do CPOF, estão registradas ao final 
desta ata (vide tópico nº3). 
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 Os Processos advindos da Secretaria de Estado da Mulher e PGE, respectivamente 
constantes na Pauta referente a esta reunião, serão abordados no próximo encontro do CPOF, 
para orientação do Sr. Luiz Augusto Santos Lúcio de Melo (Diretor de Finanças – SEFAZ), 
quanto aos encaminhamentos corretos para devido procedimento. 

3. Decisões ao final desta reunião: 

 SERVEAL: Encaminhar a SEFAZ, para informar quanto a Cobertura 
Financeira, e criação do elemento de despesa; 

 CORPO DE BOMBEIROS: Encaminhar a SEFAZ, para informar origem da 
cota solicitada. 

  ADHU: Srª Mychelle Marie (SEGESP), irá confirmar se houve procedimento 
licitatório, e se a referida despesa já fora realizada quanto ao sugerido no 
processo de solicitação da alteração na cota; 

 Os processos referentes à solicitação de investimento em Hardware , Software 
e renovação do contrato do consórcio ALANET, (todos do ITEC), serão 
encaminhados a Srª Ismênia Lessa, que disponibilizará profissionais 
especializados da SEGESP, para análise da parte Técnica da solicitação destes 
processos. 

 Dar encaminhamento, ao processo de solicitação de pagamento dos serviços de 
vigilância e limpeza do ITEC no valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil 
reais);  

OBS.: desanexar do processo ALANET (1900-1267/2007) 

 Processos de Horas extras, encaminhar a SEFAZ para ver a possibilidade de 
autorização, retornando caso necessário, a SEGESP para refazer cálculos 
considerados indevidos. 

 

Finalizadas as explanações sobre os assuntos aqui apresentados, A Srª Vânia Veloso 
(Orçamento – SEPLAN), finalizou os trabalhos precisamente às 17 horas, convocando os 
membros oficiais do CPOF a comparecerem no próximo dia 11 (onze) de setembro no mesmo 
horário e local, para reunião extraordinária deste comitê, na finalidade de apresentação da 
proposta preliminar do PPA (Plano Plurianual 2008-2011) e Lei Orçamentária do Estado 
para 2008 aos membros do CPOF, que poderão caso necessário, reavaliar ajustes técnicos, 
antes do encaminhamento definitivo à Assembléia Legislativa que deverá ser até o dia 15 
(quinze) do corrente mês. 

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), 04 de Setembro de 2007 

 
 

Verônica Maria Paes de Albuquerque 
Técnico de Recursos Humanos 

Matrícula 863.549-8 

 


