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ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
Unidade Planejamento: R. Dr. Cincinato Pinto, 503, Centro, Maceió-AL, CEP 57020-050 

Unidade Gestão: R. Barão de Penedo, 293, Centro, Maceió-AL, CEP 57020-340 
Fone: (82) 3315-1811 - CNPJ: 12.200.184/0001-12 

 
 

PORTARIA Nº 11.967, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 
 
 
Aprova o “Relatório Anual de Gestão de 2017” da Secretaria de 
Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio – SEPLAG. 

 
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO, no uso de suas atribuições, e 
considerando o que consta do Processo Administrativo nº 1700-8923/2017; 

 
 RESOLVE: 

 
Art. 1o  Fica aprovado, na forma do Anexo Único, o “Relatório Anual de Gestão de 2017” da Secretaria de Estado do 

Planejamento, Gestão e Patrimônio – SEPLAG. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO, em Maceió, 28 de dezembro de 

2017, 201º da Emancipação Política e 129º da República. 
 
 
 
 

FABRÍCIO MARQUES SANTOS 
Secretário de Estado 

 
 

PORTARIA Nº 11.967, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

ANEXO ÚNICO 
 

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DE 2017 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
 

Atendendo ao disposto no art. 114, III, da Constituição do Estado, apresentamos o Relatório Anual de Gestão de 2017 da pasta que 
contém os principais resultados realizados pela Secretaria ao longo do exercício de 2017. Entretanto, é necessário realizar alguns 
adendos antes de explicitá-los no documento que segue.  

 
Criada em 2015, a partir da união da Secretaria de Gestão Pública – Segesp com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento – 
Seplande, a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio – Seplag é a responsável pela coordenação do processo de 
Planejamento e Gestão para o desenvolvimento do Estado de Alagoas, coordenando o ciclo de planejamento do Poder Executivo e 
promovendo ações de fomento à política de gestão de pessoas, ao patrimônio público e à prestação de serviços à sociedade.  
 
É certo afirmar que o ano de 2017 foi incomum e adverso, em razão, principalmente, das crises políticas e econômicas que 
acometeram o País, com reflexos sobre Alagoas. Porém, com planejamento e organização, a Seplag enfrentou as dificuldades e os 
desafios assegurando o alcance dos resultados pretendidos para o ano.  
 
Ademais, atentos às diretrizes que norteiam o Governo do Estado, e de acordo com o que estabelece o art. 5º da Lei Delegada nº 47, 
de 10 de agosto de 2015, a Seplag manter-se-á mobilizada para que, nos próximos anos, possamos alcançar resultados ainda 
melhores, sempre baseados nos pilares do governo do Exmo. Sr. Governador Renan Filho, que são: Transparência, Ética e 
Proximidade.  
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2. RESULTADOS ALCANÇADOS NA ÁREA DE GESTÃO INTERNA 
 

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

SETOR RESULTADOS ALCANÇADOS 

Superintendência Administrativa – SAD 
 

 Auditoria nos Almoxarifados da Seplag e Fundo de Desenvolvimento 
Humano, resultando em uma conformidade de 97,58%; 

 Encontro de Fornecedor com grau de satisfação dos mesmos, em relação a 
SEPLAG, de 91%; 

 Realização de palestra sobre Análise e Gerenciamento de Risco no Ambiente 
de trabalho, proporcionando a todos os servidores da Seplag um momento de 
aprendizagem e bem estar; 

 Realização de palestra sobre Ergonomia Aplicada, proporcionando a todos os 
servidores da Seplag um momento de descontração e bem estar; 

 Ampliação do sistema de câmera de segurança na unidade Barão de Penedo, 
proporcionando aos servidores e visitantes uma maior confiabilidade e 
segurança; 

 Realização de campanha para a conscientização do uso de papel, resultando 
em, aproximadamente, 75% do que era destinado à reciclagem. 

Superintendência de Planejamento, Orçamento, 
Finanças e Contabilidade - SPOF 

 Atualização do Patrimônio Contábil; 
 Auditoria Interna 2º Semestre; 
 Auditoria Interna Contábil Patrimonial por Amostragem; 
 Auditoria Interna por Amostragem; 
 Coordenação do Grupo de Estudo e Trabalho de Gestão Patrimonial e 

Contábil do Estado de Alagoas. 

Superintendência de Valorização de Pessoas - SVP 

 205 processos instruídos a partir de Julho/2017 iniciou-se o Controle de 
Entrada de Processos; 

 331 solicitações de férias atendidas; 
 68,83% de informatização das pastas funcionais dos servidores, o que 

corresponde à 170 pastas do total de 247 pastas divididos entre: efetivos 
ativos - em processo de aposentadoria e comissionados ativos; 

 Investimento de R$ 48.950,76 (quarenta e oito mil novecentos e cinquenta 
reais e setenta e seis centavos) em capacitações para servidores (incluindo 
inscrição, passagens e diárias) sendo 14 servidores de 08 setores foram 
capacitados em cursos externos;  

 07 Palestras do Projeto Ações de Valor – Capacitações MC Multiplicador do 
Conhecimento; 

 11 Momentos de Integração para recepção de novos estagiários, bolsistas e 
servidores; 

 32 Processos Seletivos para estagiários e servidores; 
 27 Eventos Realizados incluindo as Campanhas Educativas.   

Superintendência de Tecnologia da Informação - STI 

 Substituição de todos os computadores da Unidade de Perícia Médica e de 
algumas máquinas das Unidades Planejamento e Gestão; 

 Criação de painel de Business Intelligence de Dados de Impressões da 
SEPLAG; 

 Instalação e configuração de servidores físicos: 01 servidor de gerência dos 
Blades, Storage e sala segura, 03 servidores de firewall, 03 servidores 
XenServer; 

 Instalação e configuração de servidores virtuais e serviços de Instalação 
definitiva para o SEI; 

 Gestão Técnica do Sistema de Processo Eletrônico do Estado - Sistema 
Informação Eletrônico; 

 Criação de 01 Módulo para o Portal do Orçamento, 06 Módulos no Sistema 
Capacitação AL, 08 Módulos no Sistema Eventos AL e 02 Módulos no 
Sistema de Gestão da Qualidade; 

 Desenvolvimento de 03 Sistemas: Ambiente Simulado para Capacitação de 
Técnicos em Orçamento Público, Site do Núcleo de Desenvolvimento de 
Sistemas, Sistema para conversão de arquivos de retorno enviados pela 
CAIXA com informações de empréstimos consignados para o formato de 
planilhas eletrônicas. 

Assessoria de Governança  

 Elaboração do cálculo de 11 notas do critério Qualidade na Gestão para 25 
entidades, entre elas: secretarias de estado e órgãos vinculados; 

 Monitoramento de 30 ações estratégicas da Seplag e órgãos vinculados; 
 Acompanhamento das avaliações do secretário; 
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 Apoio na organização dos Seminários de Gestão do Patrimônio, Estatuto da 
Metrópole e Planejamento em Saúde; 

 Realização de 5 reuniões bimestrais com as entidades vinculadas para 
apresentação dos resultados e informações do plano 2017; 

 Organização do Governo Presente junto a Assessoria de Comunicação, com a 
ação SEPLAG NA ESCOLA, treinando em média 260 adolescentes/dia do 
ensino fundamental e médio nos temas de Informação, Planejamento e 
Orçamento. 

 Coordenação da equipe de visitas sociais para o recadastramento da conta 
salário dos beneficiários acamados do Alagoas Previdência, realizando a 
média de 1.000 visitas em Abril e Maio. 

Assessoria Executiva da Transparência – AET  

 206 pedidos de informações, via sistema e-SIC; 
 194 manifestações à Ouvidoria; 
 Cumprimento de todos os prazos estabelecidos na Lei 12.527/2011 e do 

Decreto Estadual 26.320/2013; 
 11 Relatórios Estatísticos do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC e 11 da 

Ouvidoria, publicados no 2º dia útil do mês, em conformidade com os 
indicadores estabelecidos pela Controladoria Geral do Estado - CGE; 

 5 Reuniões realizadas do Grupo de Operacionalização do Serviço de 
Informação ao Cidadão SIC e da Ouvidoria; 

 11 Reuniões realizadas nas Unidades da SEPLAG, para alinhamento e 
informes relacionados aos serviços ofertados pela Assessoria Executiva da 
Transparência - AET; 

 Criação de cordel da Transparência, disponível no link: 
https://issuu.com/seplagal/docs/_cordel_da_transpar__ncia_-.compre; 

 Criação de paródia da Transparência – Lançamento em evento da 
Controladoria Geral do Estado, no dia 06/12.  
Reconhecimento da Controladoria Geral do Estado à Seplag pelos serviços 
prestados com excelência; 

Assessoria de Comunicação 

 100% de aproveitamento pela mídia das matérias enviadas pela 
Ascom/Seplag; (Dados até o 3º trimestre de 2017); 

 245 matérias publicadas no site seplag.al.gov.br; (Dados até o dia 
04/12/2017); 

 600.497 visitas ao site da Seplag; (Dados até 04 de dezembro de 2017); 
 Desenvolvimento do Manual de Comunicação da Escola de Governo; 
 Desenvolvimento do Manual de Comunicação do Já! 
 Facebook e Instagram da Seplag em 2017 (Dados até 04 de dezembro): 

· Facebook – 5.433 fãs, com 861.613 pessoas alcançadas, 1.669 
compartilhamentos, 17.630 reações e 36.317 interações.  
  

· Instagram – 2.795 seguidores, com 296 publicações, 24.943 
curtidas em postagens e 828 comentários em postagens. 

 554 peças gráficas produzidas, equivalente a R$ 282.855,52 economizados 
pela Seplag. 

 

 

 

 

3. RESULTADOS ALCANÇADOS NA ÁREA DE GESTÃO FINALÍSTICA 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

SETOR RESULTADOS ALCANÇADOS 
  

Superintendência de Planejamento e Políticas 
Públicas – SUPLAN 

1. Revisão do Plano Plurianual 2016-2019 
1.1. Elaboração do Cronograma de Atividades  
1.2. Elaboração do Manual de Revisão do PPA  
1.3. Avaliação do Conjunto de Programas definidos no escopo do processo de 

Revisão  
1.4. Mobilização dos Órgãos da Administração Pública Estadual 
1.5. Implantação do SIAFE-AL - Planejamento 
1.6. Realização de Oficinas Setoriais com Órgãos da Administração Pública  
1.7. Assessoria aos Órgãos da Administração Pública Estadual 
1.8. Revisão do Diagnóstico da Situação Socioeconômica e dos Cenários 

Prospectivos 
1.9. Avaliação dos Estudos e Projeções Macro Fiscais  
1.10. Inserção das informações qualitativas e quantitativas no SIAFE-AL  
1.11. Análise, Ajuste e Validação das informações inseridas. 
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1.12. Elaboração dos Documentos Legais  
1.13. Encaminhamento do Projeto de Lei ao Gabinete Civil. 

ENTREGA: Plano Plurianual 2016 – 2019 Revisado 
 

2. Disseminação do Planejamento Governamental 
2.1. Articulação com a SEDUC e escolha de Escolas de tempo integral pelas GERE 

para realização das oficinas; 
2.2. Realização das oficinas nas 13 Gerências de ensino, totalizando 438 alunos 

formados “Embaixadores do Planejamento”. 
2.3. Distribuição de cartilhas “Entendendo o PPA Participativo”. 

 
ENTREGA: Disseminação do Planejamento em 13 Escolas da Rede Estadual. 

 
3. Implementação do Monitoramento e Avaliação de Programas do PPA 

3.1. Monitoramento mensal das informações físicas e financeiras das ações do PPA 
nos órgãos da administração direta e indireta, totalizando 52 órgãos; 

3.2. Realização de reuniões e acompanhamento com técnicos sobre a forma de 
monitoramento utilizada pela SUPLAN; 

       
ENTREGA: Acompanhamento dos fluxos financeiros e físicos de 52 órgãos da 
Administração direta e indireta do Estado.   
 

4. Capacitação de Técnicos Municipais em Planejamento Público 
4.1. Planejamento das Atividades / Articulação com a AMA 
4.2. Elaboração dos Módulos para Capacitação 
4.3. Realização de Capacitação por Região do Planejamento em duas cidades 

distintas: Maceió e Santana do Ipanema. Realização de reuniões pontuais e 
assessoramento a municípios. 

4.4. Formulação do Relatório Geral de Capacitação dos Técnicos Municipais 
 
ENTREGA: Capacitação de 84 técnicos de 41 municípios alagoanos 
 

5. Início das discussões sobre o Projeto de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI 
da Região Metropolitana de Maceió com a realização de Seminário no mês de 
outubro com a presença de técnicos do governo do Estado e outras instituições 
pontuais para o desenvolvimento do Plano. 
 

6. Início das discussões para a construção de uma base de dados e indicadores para 
subsidiar o Ciclo de Planejamento 

 
7. Início das discussões acerca do Plano de Desenvolvimento do Baixo São Francisco. 

 
 

Superintendência de Orçamento Público – 
SOP 

 Elaboração de 1 Manual de Elaboração da LDO 2018; 
 Elaboração de 1 Manual de Elaboração da LOA 2018; 
 Elaboração de 437 Planos Orçamentários; 
 Capacitação de 102 técnicos para a elaboração do orçamento no SIAFE; 
 Capacitação de 20 técnicos para a execução orçamentária no SIAFE; 
 Capacitação de 56 técnicos para a elaboração de relatórios no FLEXVISION; 
 Criação de software de ambiente simulado para a capacitação de técnicos em 

orçamento público; 
 Capacitação de 41 técnicos municipais sobre conceitos relacionados à Lei 

Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
 5 vídeos didáticas sobre o orçamento público publicados no Youtube e no 

Portal do Orçamento; 
 Publicação da LDO facilitada no Portal da Seplag; 
 Elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes e submissão ao Legislativo 

conforme prazo constitucional; 
 Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual e submissão ao Legislativo 

conforme prazo constitucional; 
 Realização de reunião técnica com todos os órgãos para a elaboração do 

orçamento; 
 Elaboração de 3 Relatórios de Execução Orçamentária; 
 Elaboração de 10 Relatórios de Solicitações de Créditos Adicionais (mensais); 
 Publicação de 302 créditos adicionais; 
 Publicação de 37 Portarias de Alteração de Modalidade; 
 Criação de 1 Portaria para disciplinar e justificar a solicitação de créditos; 
 Emissão de 37 pareceres não relacionado a crédito adicional; 
 Acompanhamento do limite de solicitação de créditos suplementares (12,9% 

utilizado – até 05/12). 

Superintendência de Produção da Informação 
e do Conhecimento – SINC 

 Aproximadamente, 250.000 acessos ao Portal de Dados Abertos Alagoas em 
Dados e Informações, de todos os Estados do Brasil e de 102 países de todos os 
continentes; 

 Aproximadamente, 90.000 arquivos baixados no Portal de Dados Abertos 
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Alagoas em Dados e Informações; 
 Aproximadamente 300 novos arquivos disponibilizados no Portal de Dados 

Abertos Alagoas em Dados e Informações; 
 Alcance do 2º lugar no Índice de Transparência de Portais de Dados Abertos 

Governamentais no Brasil, desenvolvido pela pesquisa de doutorado de 
Rodrigo Klein (PUC-RS); 

 Aproximadamente, 20 palestras realizadas sobre Dados e Informações de 
Alagoas e seus municípios em eventos do setor acadêmico, setor produtivo e 
governamental; 

 Organização e apresentação da Exposição Alagoas 200 Anos em Mapas, em 
homenagem ao Bicentenário de Alagoas e ao Geógrafo Ivan Fernandes Lima, 
recebendo a visita de aproximadamente 50 mil pessoas na Bienal do Livro 
2017; 

 Organização inicial da base de dados e informações sobre as Grotas de Maceió, 
no âmbito do Programa Vida Nova nas Grotas; 

 Confecção e difusão do Índice de Preço ao Consumidor – IPC de Maceió entre 
janeiro a dezembro de 2016; 

 Elaboração de 9 Pesquisas do comportamento da Inflação em Datas Especiais: 
Material Escolar, Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Festas 
Juninas, Dia dos 
Pais, Dia das Crianças e Natal; 

 Confecção e disseminação de 35 Notas Técnicas sobre temas como a 
agropecuária, indústria, comércio, turismo, dentre outros; 

 Cálculo e divulgação dos resultados do Produto Interno Bruto do Estado de 
Alagoas e dos 102 municípios alagoanos para o ano de 2015; 

 Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica para implantação de Sistema de 
Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação de Alagoas, em parceria com a 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e inovação – SECTI; 

 Lançamento do Guia de Serviços do Governo de Alagoas, no dia 31 de Janeiro 
de 2017, em evento oficial com a presença de 350 pessoas e palestra sobre 
Governo Digital, proferida pelo secretário de Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Marcelo Pagotti; 

 Implantação do Guia de Serviços em 36 órgãos e entidades do Governo de 
Alagoas, com a catalogação de 646 serviços e 831 unidades de atendimento do 
Governo, mediante a realização de 54 atividades de integração de técnicos do 
Governo, mobilizando mais de 1.200 pessoas; 

 Realização do evento: Rumo ao Governo Digital, que reuniu as experiências de 
Governo Digital de Alagoas e do Rio Grande do Sul; 

 Aproximadamente 120.000 acessos ao Guia de Serviços do Governo de 
Alagoas, de todos os Estados do Brasil; 

 Conquista do 1º lugar - categoria Modernização da Gestão - no VIII Concurso 
de Ações Inovadoras do Governo de Alagoas, com o projeto Guia de Serviços 
do Estado de Alagoas; 

 Apresentação como case nacional de inovação em Gestão Pública, com o 
Projeto Guia de Serviços, na III Semana de Inovação do Governo Federal, 
organizado pelo Ministério do Planejamento e pela Escola Nacional de 
Administração Pública; 

 Contratação de serviços e inicialização dos trabalhos do Projeto Plataforma 
Analítica Seplag, que visa dotar a instituição de um modelo conceitual e 
tecnológico para o desenvolvimento de painéis de informações para a tomada 
de decisão estratégica e gerencial; 

 Desenvolvimento de metodologia para acompanhamento do desempenho de 
Alagoas no Ranking de Competitividade dos Estados. 

Superintendência de Modernização e Gestão 
da Qualidade – SUMOGE 

Ações para os clientes internos (Seplag): 
 01 auditoria Interna realizada, baseadas nos critérios da ABNT NBR ISO 

9001:2008; 
 01 auditoria Interna realizada, baseada nos critérios da ABNT NBR ISO 

9001:2015; 
 22 servidores da Seplag capacitados no Treinamento de Interpretação da NBR 

ISO 9001:2015; 
 07 Servidores capacitados no Treinamento de Auditor Interno da Qualidade na 

NBR ISO 9001:2015; 
 02 auditorias do Programa 5S nas unidades da Seplag;  
 16 novos auditores do Programa 5s treinados e capacitados (servidores da 

Seplag); 
 Lançamento Interno do Sistema Eletrônico de Informações – SEI!; 
 30 Servidores da Seplag capacitados em Modelagem de Processo; 
 Implantação da Gestão de Risco concretizada; 
 Planejamento Estratégico baseado no CANVAS; 
 04 reuniões do comitê da qualidade para manutenção do SGQ e adequação para 

nova versão da NBR ISO 9001:2015; 
 Modernização e manutenção do SGQ-Online para monitoramento das ações do 

Planejamento estratégico da Seplag; 
 Finalista com duas ações no VIII Concurso de Ações Inovadoras. 
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Ações para os clientes externos (órgãos): 

 01 Auditoria Interna baseada na NBR ISO 9001:2008 realizada na SEDETUR 
para preparar o órgão para auditoria externa. 

 01 Auditoria Interna baseada na NBR ISO 9001:2008 realizada na CGE para 
preparar o órgão para auditoria externa. 

 01 Auditoria Interna realizada na SEPREV para avaliar a adequação do SGQ na 
NBR ISO 9001:2008; 

 Implantação do Programa 5S na PGE, CBMAL, SEINFRA e PM; 
 03 Fóruns para os Comitês da Qualidade do Poder Executivo;  
 283 servidores de 26 órgãos dos Poder Executivo foram capacitados em 06 

Módulos da Ação de Disseminação da 2ª Turma que foi iniciada em julho de 
2016; 

 22 Servidores do Estado de Alagoas capacitados no Treinamento de Auditor 
Interno da Qualidade na Norma ISO 9001:2008; 

 11 Servidores do Estado de Alagoas capacitados no Treinamento de Auditor 
Interno da Qualidade na NBR ISO 9001:2015; 

 63 Servidores do Estado de Alagoas capacitados no Treinamento de Indicadores 
da Qualidade; 

 82 Servidores capacitados no Treinamento de auditor do Programa (servidores 
dos 26 órgãos do Poder executivo); 

 Mediação na elaboração do Planejamento Estratégico da Prefeitura de Murici; 
 Mediação na elaboração do Planejamento Estratégico da Prefeitura de Delmiro 

Gouveia; 
 Sensibilização dos Órgãos vinculados a Seplag na elaboração do planejamento 

estratégico. 

Superintendência de Atendimento ao Cidadão 
– Já! – SAC 

 Total de Atendimentos realizados nas centrais Já!: 655.911 (Dados 
contabilizados até novembro de 2017 | sem contar os totens); 

 Média de cidadãos atendidos mensalmente nas centrais Já!: 59.628 (Dados 
contabilizados até novembro de 2017 | totens não contabilizados); 

 Atendimentos na central Já! Maceió Shopping: 250.666 (Dados contabilizados 
até novembro de 2017 | totens não contabilizados); 

 Atendimentos na central Já! Shopping Farol: 152.826 (Dados contabilizados até 
novembro de 2017 | totens não contabilizados); 

 Atendimentos na central Já! Shopping Pátio Maceió: 108.630 (Dados 
contabilizados até novembro de 2017 | totens não contabilizados); 

 Atendimentos na central Já! Arapiraca: 58.409 (Dados contabilizados até 
novembro de 2017); 

 Atendimentos na central Já! São Mguel: 54.462 (Dados contabilizados até 
novembro de 2017 | totens não contabilizados); 

 Atendimentos na central Já! Maribondo: 11.306 (Dados contabilizados até 
novembro de 2017 | totens não contabilizados); 

 Atendimentos na central Já! Penedo: 10.043 (Dados contabilizados até 
novembro de 2017); 

 Atendimentos na central Já! Porto Calvo: 9.569 (Dados contabilizados até 
novembro de 2017). 
 

 Articulações - Cooperação com órgãos parceiros – já integrados às centrais Já!: 
 Sala do Empreendedor (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE 
MACEIÓ) – JÁ! Maceió Shopping em julho de 2017; 
 Emissão de CTPS e processos de Seguro Desemprego (SRTE) – JÁ! 
Maceió Shopping em agosto de 2017; 
 Cadastro para Emprego e Processos de Seguro Desemprego (SINE) – 
JÁ! Porto Calvo em setembro de 2017; 
 Documentos devolvidos pelos Correios (DETRAN) – JÁ! Maceió 
Shopping em setembro de 2017; 
 JUCEAL Express (JUNTA COMERCIAL AL) – JÁ! Maceió 
Shopping em setembro de 2017; 
 Registro de Boletins de Ocorrência (POLÍCIA CIVIL) - JÁ! Maceió 
Shopping em outubro de 2017; 
 Assinatura do termo de cooperação técnica (Polícia Federal), em 
outubro de 2017. 
 Prova, Habilitação, Veículos e Vistoria (DETRAN) – JÁ! Porto 
Calvo em novembro de 2017; 
 ELETROBRAS – JÁ! PENEDO em novembro de 2017; 
 Assinatura do termo de cooperação técnica com o (Tribunal Regional 
Eleitoral – TRE), em novembro de 2017; 
 Incremento do quadro de serviços gerais, 1 (um) servidor para 
serviços gerais, disponibilizado pela (SRTE)– JÁ! Maceió Shopping. 
 

 Ações Estratégicas: 
 Pesquisa de Satisfação com usuários Ciclo 2016/2017, em março de 
2017. 
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 Benfeitorias nas unidades: 
 Já! Maceió Shopping: 
PISO PRINCIPAL: Alteração do layout do balcão de triagem, criação de 
2 gabinetes para documentos Detran Devolvidos e SRTE. Adição de 14 
Guichês, ampliando a oferta de atendimento para 46 estações, em agosto 
de 2017; 
MEZANINO: Criação de 1 gabinete para a Sala do Empreendedor, em 
agosto de 2017. Criação de ilha de atendimento, no centro do pavimento, 
para comportar mais 4 guichês, ampliando a oferta de atendimento para 
14 estações, em outubro de 2017; Ampliação da área destinada ao 
atendimento da Polícia Federal, com adição de 2 guichês, para o 
atendimento da Polícia Civil, em novembro de 2017. 
 Já! Porto Calvo: 
Adequação do Salão de Atendimento para entrada do SINE Porto Calvo 
com mais 4 guichês, em julho de 2017; 
Adequação do salão de atendimento para entrada do Detran. Inclusão da 
sala de provas, em outubro de 2017. 
 Já! São Miguel: 
Alteração no layout para reposicionamento do Instituto de Identificação e 
do balcão de triagem, em outubro de 2017. 
 Já! Penedo: 
Obra de reforço estrutural no pilar e coberta, em outubro de 2017; 
Alteração no layout para adequação à entrada dos serviços da Eletrobras 
(Foram removidas divisórias para ampliação da sala de espera e 
reposicionado o balcão de triagem e recepção), em novembro de 2017; 
 Já! Arapiraca: 
Pintura de todo o salão de atendimento, revisão e substituição da 
iluminação, reparos hidráulicos, reposicionamento de guichês e reparos 
na climatização, em novembro de 2017. 
 

 Ações de Marketing: 
 Palestra de conscientização sobre o Outubro Rosa na central Já! do 
Farol, em outubro de 2017; 
 Conscientização Outubro Rosa nas centrais Já! de Arapiraca, Farol, 
Maceió Shopping e Pátio Maceió, em outubro de 2017; 
 Comemoração de 1 ano da central Já! do Maceió Shopping, em 
outubro de 2017; 
 Conscientização Novembro Azul nas centrais Já! do Farol, Maceió 
Shopping, Pátio Maceió, Porto Calvo e Arapiraca, em novembro de 
2017. 
 

 Articulações - Cooperação com os parceiros - locadores dos imóveis onde 
funcionam as centrais Já!: 

 Desoneração do contrato de ocupação da central Já! do Maceió 
shopping, em outubro de 2017; 
 Outposts da central Já! do Shopping Pátio Maceió cedidos de forma 
gratuita, em novembro de 2017. 

Superintendência de Administração de 
Pessoas – SAP 

 Processos trabalhados na SAP:  

MÊS QUANT. 

JAN. 1.781 
FEV. 1.057 
MAR. 1.293 
ABR. 1.064 
MAIO 1.724 
JUN. 1.957 
JUL. 1.895 
AGO. 2.109 
SET. 2.195 
OUT. 2.230 
NOV. 2.119 

TOTAL 19.424 
 Atendimentos ao servidor: 

MÊS QUANT. 

JAN. 2.036 
FEV. 4.073 
MAR. 3.615 
ABR. 2.908 
MAIO 2.827 
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JUN. 2.340 
JUL. 2.715 
AGO. 2.870 
SET. 2.188 
OUT. 2.416 
NOV. 2.257 

TOTAL 30.245 
Assunto: Senha Portal do Servidor; ficha financeira; demonstrativo de pagamento; 
declaração de imposto de renda; declaração de vínculo; PASEP – cadastro; informação 
sobre tramitação de processo. 

 Atendimentos ao Consignado: 

MÊS QUANT. 

JAN. 696 

FEV. 922 

MAR. 1.050 

ABR. 965 

MAIO 990 

JUN. 851 

JUL. 970 

AGO. 698 

SET. 514 

OUT. 671 

NOV. 635 

TOTAL 8.962 
Assunto: Senha do servidor e informações diversas. 

 Processos relativos à vida funcional dos servidores: 
aposentadoria; averbação/desaverbação; abono de permanência; certidão de TS; 
quinquênio; licença; diligência INSS. 

 Processos Relativos à vida financeira dos servidores: 
Realizar verificação de exação de cálculos de exercício anterior Dec. 4.190/2009; elaborar 
estudos financeiros, impactos financeiros e projeção da folha de pagamento; prestar 
informações para instrução de processos judiciais; implantações de valores de exercício 
anterior.  

 Processamento da Folha de Pagamento do Poder Executivo Estadual (valores 
referentes - remunerações, proventos e pensões): 

Mês VALOR R$ 

JAN. 290.465.393 

FEV. 285.205.413 

MAR. 286.442.714 

ABR. 281.109.826 

MAIO 294.576.291 

JUN. 294.789.108 

JUL. 295.188.744 

AGO. 295.629.876 

SET. 296.641.979 

OUT. 299.640.395 

NOV. 296.085.587 

TOTAL  3.215.775.328 
De jan. a nov./17 foram processadas 11 folhas mensais e 74 folhas complementares. 

 Encargos sociais do Estado:  
SEFIP/GFIP – Recolhimento FGTS e Informações à Previdência Social; RAIS – Relação 
Anual de Informações Sociais; DIRF – Declaração de Imposto de Renda + Retificadoras. 
Algumas das ações desenvolvidas: 

 Estudos e implantação da Revisão Geral Anual no percentual de 6,29%: Lei n.º 
7.892/2017, onde foram contemplados todos os servidores ativos, inativos e 
pensionistas do Executivo; 
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 Reunião com representantes de Recursos Humanos do Estado: com o intuito de 
alinhar questões ligadas à vida funcional dos servidores do Poder Executivo 
alagoano, a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio 
(Seplag), por meio da Superintendência de Administração de Pessoas (SAP), 
promoveu um encontro com as superintendências de Valorização de Pessoas 
dos órgãos e secretarias.  
(Fonte:http://www.seplag.al.gov.br/sala-de-
imprensa/noticias/2017/agosto/seplag-dialoga-com-representantes-de-recursos-
humanos-do-estado/?searchterm=REUNI%C3%83O%20RECURSOS); 

 Monitoramento e Auditoria na Folha de Pagamento: Essa ação gerou reduções 
na folha de pagamento no valor de R$ 12.934.141,00 no ano de 2017. E, para o 
exercício de 2018 uma redução de R$ 26.272.229,00. (Dados até o mês de 
Nov./17). 

Superintendência da Escola de Governo – 
SEG 

Realização dos cursos: 
 Em 2017, a Escola de Governo capacitou no total 1177 servidores em 40 

turmas, sendo elas presenciais e na modalidade à distância:  
 Foram realizados 22 cursos pela Escola de Governo. Esses cursos resultaram 

em: 
 575 servidores capacitados; 
 880h de capacitação; 
 96% alunos se consideraram satisfeitos em relação aos cursos; 
 94,4% dos alunos consideram que o curso contribuiu para o seu 

desenvolvimento profissional. 
 Também foram ofertados cursos por meio de instituições parceiras, sendo: 

 Faculdade de Administração e Negócios - FAN/FGV – capacitados 
211 servidores em 7 cursos ofertados; 

 Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) – capacitados 391 
servidores em 11 turmas do Curso de Aperfeiçoamento na 
Administração Pública, na modalidade EAD. Durante todo o curso a 
Escola de Governo realizou o acompanhamento da assiduidade dos 
alunos. Junto ao IDP e aos servidores/alunos foi realizada a aula 
inaugural do curso e, após a sua finalização, foi realizado evento de 
entrega de certificados. 

 Foram enviados 76 e-mails Marketing com informações sobre os cursos e 
eventos realizados por esta Instituição; 

 Foram realizadas 56 microaulas para seleção de instrutores; 
 Em 2017 foram abertas inscrições para bolsistas, estagiários e terceirizados do 

Poder Executivo de Alagoas participar dos cursos ofertados pela Escola de 
Governo; 

 Foi iniciada parceria com a Secretaria da Fazenda, onde no ano de 2018 a 
Escola de Governo ofertará cursos no prédio da Escola Fazendária. 

Programa de ambientação aos novos servidores na administração pública estadual do Poder 
Executivo: 

 O Programa foi pensado como forma de integrar os novos servidores que 
adentraram no Poder Executivo Estadual, de forma que conheçam como 
funciona o serviço público no geral e o que é necessário para o exercício da 
função pública; 

 Foi realizada a reunião de lançamento do Programa de Ambientação de Novos 
Servidores com os gestores de valorização de pessoas; 

 Realização da primeira turma do curso “Noções Gerais do Serviço Público” 
com 39 participantes sendo eles servidores e estagiários. 

 Foi enviado ofício às Secretarias e Órgãos solicitando dados para celebração de 
Termo de Cooperação Técnica, onde 14 secretarias já responderam.    

Levantamento das necessidades de capacitação dos servidores das áreas comuns da 
administração pública: 

 O Levantamento foi aplicado por área de interesse, conforme cursos do catálogo 
de cursos da Egal, e foi disponibilizado no modo on-line; 

 Foi realizado treinamento juntos aos setores de gestão de pessoas para a 
utilização do formulário de LNC on-line; 

 Em reunião, foi apresentado o diagnóstico do LNC aos setores de gestão de 
pessoas, informando os cursos mais solicitados, a área de interesse de maior 
procura, as secretarias que mais irão capacitar em 2018. 

Acervo virtual de estudos de casos dos discentes da Escola de Governo de Alagoas: 
 Foi desenvolvido um projeto com a metodologia, os tipos, as áreas temáticas e 
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estrutura para a criação e utilização de estudos de caso, desenvolvida por 
servidores, alunos e instrutores da Egal, os quais ficarão disponíveis em acervo 
virtual no site www.escoladegoverno.al.gov.br. 

Projeto Político Pedagógico (ppp) da Escola de Governo - ciclo 2017 
 Revisão do Regimento Interno da Escola de Governo; 
 Foi elaborado o Projeto Político Pedagógico (PPP), onde foram definidas as 

diretrizes pedagógicas da Escola de Governo, sendo definidos: 
 Função da Escola de Governo; 
 Perfil do servidor/aluno; 
 Formação pretendida; 
 Visão do processo ensino-aprendizagem e de sala de aula; 
 Relação professor-aluno; 
 Modelo de ensino andragógico; 
 Avaliações de desempenho; 
 Atividades desenvolvidas; 
 Vínculos complementares. 

Mês do Servidor: 
 O projeto do Mês do Servidor contemplou dois eventos: Outorga da Medalha do 

Mérito Silvio Carlos Luna Vianna e VIII Concurso das Ações Inovadoras do 
Poder Executivo; 

 Foi elaborado e publicado o Edital do VIII Concurso de Ações Inovadoras do 
Poder Executivo de Alagoas, o qual foi reformulado e passou a ter cinco ações 
vencedoras em quatro categorias diferentes; 

 Reunião de lançamento dos eventos Mês do Servidor junto aos setores de gestão 
de pessoas; 

 Foi realizado Workshop do Concurso de Ações Inovadoras, onde foi 
apresentado o Edital e realizada palestra sobre a importância da inovação no 
setor público; 

 No Mês do Servidor de 2017, a Escola de Governo de Alagoas, recebeu: 
 87 indicações para a Outorga da Medalha do Mérito Silvio Carlos 

Luna Vianna, sendo 10 servidores agraciados; 
 58 inscrições para o VIII Concurso das Ações Inovadoras do Poder 

Executivo, sendo 20 projetos premiados. 

Política de Descontos:  
 A Escola de Governo fechou parceria com 3 (três) instituições para concessão 

de descontos aos Servidores do Poder Executivo de Alagoas, seus conjugues e 
parentes de até segundo grau: SENAC / SYSTEM / FAN-FGV. 

Biblioteca Professor Luiz Sávio de Almeida: 
 A Biblioteca Professor Luiz Savio de Almeida atualmente possui um acervo de 

mais de 3.000 livros, distribuídos em 8 áreas; 
 Foi criada a identidade visual da Biblioteca; 
 Foi realizado o 1º Encontro de Bibliotecários promovido pela Biblioteca; 
 Realizado encontro para bate papo com Professor Luiz Savio de Almeida 
 Em visita à Imprensa Oficial Graciliano Ramos foi assinado um termo de 

doação de livros para a Biblioteca; 
 Também foram realizadas visitas técnicas às Bibliotecas da UNIT, Cesmac e 

Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos; 
 Foi iniciada a Campanha Doação de Livros Acadêmicos com os servidores, 

alunos, e instrutores da Escola de Governo e arrecadou 205 livros na área de 
administração, contabilidade, direito, informática, entre outros; 

 Em alusão ao dia da biblioteca foi realizada exposição de livros, onde também 
aconteceram doações de livros e revistas; 

 Foi realizado o segundo Sarau Natalino com os servidores da Seplag. 

Encontros com setores de gestão de pessoas: 
 Foram realizados 7 (sete) encontros no ano de 2017: 

 Lançamento do curso de Aperfeiçoamento na Administração Pública 
e lançamento dos cursos da Escola de Governo; 

 Lançamento dos cursos da Faculdade de Administração e Negócios - 
FAN/FGV; 

 Treinamentos do Levantamento de Necessidade de Capacitação; 
 II Encontro Educacional da Escola de Governo; 
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 Lançamento do Projeto do Mês do Servidor; 
 Lançamento do Programa de Ambientação aos Novos Servidores na 

Administração Pública Estadual do Poder Executivo; 
 III Encontro Educacional da Escola de Governo; 

 Realizada pesquisa de satisfação com os setores de gestão de pessoas, onde 
100% dos respondentes estão satisfeitos com os serviços da Escola de Governo 
e recomendam a Escola para os servidores públicos e 100% dos respondentes 
avaliam a Escola como Muito Boa e Boa. 

Divulgação da Escola de Governo: 
 109 peças elaboradas (publicações para redes sociais, e-mails, divulgações, 

ementas de cursos, entre outros), economia de R$ 44,876,00 
 30 matérias publicadas nos sites da Escola e da Seplag vinculadas à Egal  
 Diversas replicações na mídia; 
 Entrevistas na TV e rádios: 

 Bom Dia Alagoas 
 TV Educativa 
 TV Gazeta 
 Programa Escola Viva 
 Programa Oscar de Melo 
 Rádio CBN 
 Rádio Difusora de Alagoas 

 Repercussão nas rádios 
 59 aproveitamentos 
 41 rádios  
 23 cidades alcançadas 

 Rede Social - Facebook 
 Total de fãs na página: 1127 (acréscimo de 514 fãs) 
 Total de pessoas que viram algo sobre a Escola de Governo: 105.734 
 Total de interações: 1.271 
 Curtidas: 915 
 Compartilhamentos: 107 
 Comentários: 21 

 A Escola de Governo de Alagoas foi homenageada pelo Corpo de Bombeiros de 
Alagoas, onde ela recebeu o certificado de Amigo do Bombeiro, título dado 
àqueles que contribuem com as atividades desenvolvidas pela corporação. 

Comissão Permanente para Validação dos Cursos de Capacitação para fins de 
Enquadramento – cpvcce 
A Comissão Permanente para Validação de Cursos de Capacitação para fins de 
Enquadramento analisou e despachou 1.308 processos em 2017. 

Superintendência de Gestão Patrimonial – 
SGP 

 Arrecadação de R$201.896.65(duzentos e um mil, oitocentos e noventa e seis 
reais e sessenta e cinco centavos), provenientes de fôros, laudêmio e remição de 
fôro; 

 30 imóveis registrados; 
 460 processos de assuntos diversos analisados; 
 1244 processos de ações de usucapião respondidos; 
 1676 processos concluídos e arquivados; 
 06 lotes de bens inservíveis leiloados, arrecadando R$12.300,00(doze mil e 

trezentos reais); 
 Elaborada minuta do projeto de lei de Gestão Patrimonial de Bens Imóveis; 
 744 documentos, referentes aos imóveis cadastrados no patrimônio do estado, 

digitalizados. 

Superintendência de Perícia Médica e Saúde 
Ocupacional – SPMSO  

 Redução do tempo médio de agendamento de perícias médicas de 8 dias para 3 
dias; 

 Estimativa de 7.374 licenças médicas e readaptações; 
 Realização de 215 exames admissionais de concursados para ingresso no 

serviço público (UNCISAL, SEDUC, POLÍCIA CIVIL E UNEAL); 
 Realização de palestras para o Programa de saúde do servidor sobre: Promoção 

da Saúde Vocal, Promoção da Saúde da Mulher, Promoção da Saúde do 
Hipertenso e Promoção da Saúde do Diabético; 

 Treinamento de 12 servidores para agendamento eletrônico de realizações de 
perícias médicas da administração estadual; 

Em elaboração:  
 Boletim Estatístico Semestral de Perícias Médicas; 
 Manual do Médico Perito; 
 Customização do Sistema de Perícias Médicas. 

Superintendência de Política de Recursos 
Humanos – SUPRH  

Concluídos os estudos das carreiras referentes aos marcos finais no 1º semestre – 2017: 
 Consolidação e entrega do relatório bloco: Sefaz, Seinfra, Semarh, Semudh, 
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Seprev, Seplag, Seduc, Sedetur, CGE, PGE – 28/04/2017 
 Consolidação e entrega do relatório bloco: Adeal, Amgesp, Arsal, Afal, Detran, 

DER, Diteal, Fapeal, IZP, Ideral, Emater, IMA, Imeq, Itec, Serveal, Iteral – 
28/04/2017 

 Consolidação e entrega do relatório bloco: Seagri, Seades, Sete, Secti, Secom, 
Secult, GC,GG, Carhp, Seris – 28/04/2017 

 Elaboração e apresentação final – 12/05/2017 
 Apresentação ao secretário Fabrício Marques Santos – 19/05/2017 

Carreiras atendidas: Adeal, Detran, Uneal; 
Notas técnicas encaminhadas: Uncisal, Fapeal, agentes penitenciários, profissionais de 
nível médio, profissionais de nível elementar. 

Comissão Permanente de Processo 
Administrativo Disciplinar - CPAD 

 Processo administrativo de irregularidade na folha, entrada 75 e saída 73; 
 Processo administrativo de frequência, entrada 69 e saída 49; 
 Processo administrativo de exoneração, entrada 178 e saída 161; 
 Processo administrativo de informação, entrada 7 e saída 5; 
 Processo administrativo de devolução do servidor, entrada 6 e saída 5; 
 Processo administrativo de solicitação, entrada 13 e saída 13; 
 Processo administrativo de requerimento, entrada 7 e saída 6; 
 Processo administrativo de desistência de pedido formulado, entrada 1 e saída 1; 
 Processo administrativo de comunicação, entrada 3 e saída 3; 
 Processo administrativo de vacância, entrada 5 e saída 5; 
 Processo administrativo de decreto designando advogado dativo, entrada 1 e 

saída 1; 
 Processo administrativo de licença para trato de interesse particular, entrada 30 

e saída 25; 
 Processo administrativo de acumulação de cargos, entrada 27 e saída 23; 
 Processo administrativo de aposentadoria voluntária por idade, entrada 791 e 

saída 769; 
 Processo administrativo de aposentadoria por invalidez, entrada 100 e saída 96; 
 Processo administrativo de aposentadoria compulsória, entrada 8 e saída 7; 
 Processo administrativo de aposentadoria proporcional, entrada 24 e saída 24; 
 Processo administrativo de aposentadoria especial, entrada 53 e saída 49; 
 Processo administrativo de abono permanência, entrada 4 e saída 4; 
 Processo administrativo de sublocação de plantão, entrada 10 e saída 01; 
 Processo administrativo de defesa administrativa, entrada 1 e saída 1; 
 Processo administrativo de juntada de processo, entrada 1 e saída 0; 
 Processo administrativo de não retorno da licença para trato de interesse 

particular, entrada 1 e saída 0; 
 Processo administrativo de cópia de processo, entrada 2 e saída 2; 
 Processo administrativo de pagamento, entrada 2 e saída 2; 
 Processo administrativo de aumento de carga horária, entrada 5 e saída 3; 
 Processo administrativo de LAI – Lei de Acesso a Informação, entrada 1 e saída 

1; 
 Processo administrativo de inquérito, entrada 1 e saída 1; 
 Processo administrativo de deseficacização, entrada 3 e saída 3; 
 Processo administrativo de serviços diversos, entrada 1 e saída 1; 
 Processo administrativo de restauração dos autos, entrada 2 e saída 2; 
 Processo administrativo de parecer conclusivo de auditoria da folha, entrada 2 e 

saída 2; 
 Processo administrativo de processo disciplinar, entrada 1 e saída 1; 
 Processo administrativo de documentos, entrada 1 e saída 1; 
 Processo administrativo de sindicância administrativa, entrada 2 e saída 1; 
 Processo administrativo de minuta de regimento interno da CPAD, entrada 1 e 

saída 1; 
 Processo administrativo de sindicância investigativa, entrada 6 e saída 6; 
 Processo administrativo de providencias, entrada 1 e saída 0; 
 Processo administrativo de solicitação de remoção, entrada 2 e saída 1; 
 Processo administrativo de denuncia da ouvidoria, entrada 1 e saída 1; 
 Processo administrativo de pensão, entrada 2 e saída 2; 
 Processo administrativo de abandono de cargo, entrada 1 e saída 1; 
 Processo administrativo de contratação, entrada 2 e saída 1; 
 Processo administrativo de suspensão de exoneração, entrada 2 e saída 2; 
 Processo administrativo de apurar responsabilidade, entrada 1 e saída 1; 
 Processo administrativo de termo, entrada 1 e saída 1; 
 Processo administrativo de encaminhamento, entrada 1 e saída 0; 
 Processo administrativo de ressarcimento, entrada 2 e saída 1; 
 Processo administrativo de pronunciamento, entrada 2 e saída 0; 
 Processo administrativo de desarquivamento de processo, entrada 1 e saída 1; 
 Processo administrativo de averbação de tempo de serviço, entrada 1 e saída 1; 
 Processo administrativo de verbas em caráter transitório, entrada 1 e saída 1; 

Total geral de processos recebidos: 1.472 
Total geral de processos expedidos: 1.368 
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Assessoria de Relações Sindicais 

 Realização de 84 Rodadas de Mesa de Negociação junto aos sindicatos e 
representantes dos servidores públicos, no período de maio a novembro/2017; 

 Elaboração de Notas Técnicas (junto à SUPRH) para encaminhamento de PCCS 
das seguintes carreiras: UNCISAL; AGENTES PENITENCIÁRIOS; 
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO E NÍVEL ELEMENTAR e FAPEAL; 

 Alteração de subsídio enviada à Assembleia Legislativa das seguintes carreiras: 
Polícia Civil e Agentes Penitenciários. 

Comissão de Acumulação de Cargos - CAC 

 Foram analisados 1.750 casos de Acumulação de Cargos, oriundos de denúncia 
na Ouvidoria e cruzamento de dados da folha de pagamento, monitorados pelo 
Ministério Público Estadual. 

 Foram abertos 226 processos de Acumulação de Cargos. 
 Foram convocados 459 servidores para prestarem esclarecimentos sobre as 

acumulações de cargos. 
 Foram arquivados 340 processos. 
 Foram enviados 70 processos para instauração de Processo Administrativo 

Disciplinar. 
 Para análise e conclusão processual foram enviados 1.517 ofícios, diligências e 

memorandos.  
 Encontra-se sobrestados 132 processos com situação “Aguardando Ato de 

Exoneração”. 
 
 

 
 

Maceió, 28 de dezembro de 2017. 
 
 
 

FABRÍCIO MARQUES SANTOS  
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio 

. .

Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA
EVENTOS FUNCIONAIS ATOS E DESPACHOS DO GOVERNADOR

ESTADO  DE  ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3300-2268/2017

O Secretário de Estado da Infraestrutura no uso de suas atribuições regulamentares 
e considerando o julgamento da Comissão Permanente de Licitações – CPL/AL, 
instituída pelo Decreto Governamental nº 51.626 de 17.01.2017, na conformidade 
do Decreto nº 37.984 de 28.01.1999, Despacho Jurídico PGE/PLIC nº 2.865/2017 
e Despacho PGE-PLIC-CD nº 4.024/2017, RESOLVE HOMOLOGAR o proce-
dimento licitatório referente ao Convite nº 14/2017 - T1 – CPL/AL, classificando 
vencedora do certame seletivo a empresa ALP Engenharia e Construções Ltda. 
- EPP, com preço global no valor de R$ 141.457,62 (cento e quarenta e um mil, 
quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

Gabinete do Secretário, 28 de dezembro de 2017.

Humberto Carvalho Junior
SECRETÁRIO DE ESTADO

ESTADO  DE  ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

SÚMULA
QUARTO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 19/2010 - CPL/AL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3300-1232/2015

 Das Partes:  - Estado de Alagoas / SEINFRA
Rua Cincinato Pinto, 348, Centro, Maceió / AL
CNPJ: 12.200.200/0001-77

- Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A.
Praia de Botafogo, 300, 11º andar, Botafogo, Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 10.220.039/0001-78
Do Objeto:  Por força deste instrumento de aditamento, o valor global atual do 

contrato que é de R$ 800.217.856,78 (oitocentos milhões, duzentos e dezessete 
mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos), em decorrência da 
REPACTUAÇÃO de alguns preços de sua Planilha Orçamentária, por orientação 
do Tribunal de Contas da União, sofre uma redução de R$ 62.618.620,05 (sessenta 
e dois milhões, seiscentos e dezoito mil, seiscentos e vinte reais e cinco centavos), 
o equivalente a 7,83% (sete vírgula oitenta e três por cento), passando o seu valor 
global para R$ 737.599.236,73 (setecentos e trinta e sete milhões, quinhentos e 
noventa e nove mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos). Este 
valor, entretanto, diante da necessidade de READEQUAÇÃO da Planilha Orça-
mentária, em face de ajustes no Projeto de Engenharia, recebe um acréscimo de R$ 
47.195.754,87 (quarenta e sete milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e 
cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), passando, consequentemente, 
o valor global do contrato para R$ 784.794.991,60 (setecentos e oitenta e qua-
tro milhões, setecentos e noventa e quatro mil, novecentos e noventa e um reais 
e sessenta centavos), que representa um impacto financeiro na ordem de 6,40% 
(seis vírgula quarenta por cento), que somado ao percentual de 16,52% (dezesseis 
vírgula cinquenta e dois por cento) pertinente ao Primeiro Termo Aditivo perfaz 
um percentual de 22,83% (vinte e dois vírgula oitenta e três por cento). Também, 
diante de uma outra REPACTUAÇÃO, procedida sobre o saldo do contrato, após 
a primeira repactuação e da readequação suprareferidas, saldo este no valor de 
R$ 363.814.042,42 (trezentos e sessenta e três milhões, oitocentos e quatorze mi, 
quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), foi concedido um desconto de 
2,74% (dois vírgula setenta e quatro por cento), o que corresponde ao valor de 
R$ 10.110.161,75 (dez milhões, cento e dez mil, cento e sessenta e um reais e 
setenta e cinco centavos). Com isto, o valor global consolidado passa a ser de R$ 
774.684.829,85 (setecentos e setenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro 
mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) e prorrogação do 
prazo contratual por mais 365 dias consecutivos
 Da Data:   27.12.2017
 Dos Signatários:
                            Humberto Carvalho Júnior - CPF: 046.141.704-98
                            José Omar Saraiva Barreto Filho - CPF: 041.441.964-29
                            Pedro Carneiro Leão - CPF: 025.513.114-38
* AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: Despacho de 22.12.2017


