
NOVA ESTRUTURA DA 
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO



ORGANOGRAMA ANTERIOR



ORGANOGRAMA ATUAL



Principais Competências

� coordenar o Planejamento, Acompanhamento e Monitoramento

das ações de governo e o Orçamento Público, em articulação com os

órgãos setoriais integrantes do Sistema Estadual de Planejamento;

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO

� coordenar a definição de diretrizes estratégicas, em articulação

com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica, para orientar a

formulação das políticas públicas em nível setorial e do

planejamento territorial do Estado, com foco no alcance de

resultados;



Principais Competências

� definir normas e metodologias para orientar os órgãos e entidades da

Administração Estadual na elaboração e gestão dos instrumentos de

planejamento: Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO

(LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Programação Operativa Anual

(POA);

� definir normas e metodologias para orientar os órgãos e entidades da

Administração Estadual na execução e alterações orçamentárias para

realização do acompanhamento e controle das despesas do Orçamento

Estadual;



Principais Competências

� proceder às estimativas de receita e despesa, com base nos cenários

macroeconômicos, fixando parâmetros para a elaboração dos

instrumentos de planejamento;

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO

� coordenar a elaboração e gestão dos instrumentos de planejamento;

� coordenar o processo de planejamento participativo e regionalizado;

� coordenar a avaliação e revisão do PPA;

� coordenar o monitoramento dos programas de governo e dos projetos

prioritários;



Principais Competências

� assessorar o Cogerf no acompanhamento e controle da execução

financeira das ações de governo;

� identificar necessidade e viabilizar capacitações relativas aos processos

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO

da Coordenadoria;

� orientar as secretarias na estruturação e funcionamento das unidades

de planejamento; e

� coordenar a gestão dos sistemas corporativos de planejamento e

orçamento.



Equipe

� Coordenadores: Naiana Corrêa (Orçamento), Marcos Vasconcellos

(Monitoramento) e Marcos Santos (Planejamento)

� Articuladores: Dominique Gomes (Territorial), Eliane Hissa

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO

� Articuladores: Dominique Gomes (Territorial), Eliane Hissa

(Acompanhamento e Monitoramento), Avilton Júnior (Rede de

Planejamento), Ailson Severo (Orçamento); George Kilmer

(Sistemas)

� Ramais: 3101 4524 / 4525 / 4531 (Coordenadores) e 3101 4496 /

4536 / 4539 (Articuladores)



Principais Competências

� promover a realização de estudos e pesquisas concernentes ao

desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do planejamento

governamental;

CÉLULA DE PLANEJAMENTO

governamental;

� orientar os órgãos e as entidades da Administração Pública na

formulação dos programas de governo;

� orientar os órgãos e as entidades da Administração Pública na

elaboração do PPA;



Principais Competências

� sistematizar informações socioeconômicas regionais, visando

subsidiar o planejamento participativo do Estado;

� aplicar metodologia de participação da sociedade para

CÉLULA DE PLANEJAMENTO

� aplicar metodologia de participação da sociedade para

subsidiar o planejamento governamental, com a indicação de

prioridades regionais; e

� orientar os órgãos e as entidades da Administração Pública na

revisão do PPA.



Equipe

� Orientadora: Cristiane Caxilé

� Equipe Técnica: Sandra Souza, Renata Viana, Freire Júnior,

Francisco Menezes, Sandra Braga, Vera Marluza, Lúcia Gurjão,

CÉLULA DE PLANEJAMENTO

Francisco Menezes, Sandra Braga, Vera Marluza, Lúcia Gurjão,

Adelaíde Braga, Lúcia do Carmo e Francisca Maria

�Ramais: 3101 7852 / 4521 / 4513 / 4718



Principais Produtos

� Projeto de Lei do Plano Plurianual

� Projeto de Lei da Revisão do PPA

CÉLULA DE PLANEJAMENTO



Principais Competências

� assessorar as secretarias para estabelecer a relação entre os

resultados e indicadores setoriais e os programas, considerando

os objetivos, metas e iniciativas estratégicos;

CÉLULA DE MONITORAMENTO 
DE PROGRAMAS

os objetivos, metas e iniciativas estratégicos;

� monitorar, de forma regionalizada, os programas com foco na

execução das metas dos objetivos e das iniciativas;

� aplicar metodologias participativas no monitoramento dos

programas finalísticos de governo;



Principais Competências

� analisar a contribuição dos programas finalísticos de governo

para o alcance dos resultados estratégicos setoriais,

evidenciando a execução das metas dos objetivos e das

CÉLULA DE MONITORAMENTO 
DE PROGRAMAS

evidenciando a execução das metas dos objetivos e das

iniciativas que foram determinantes para o comportamento dos

indicadores; e

� orientar os órgãos e as entidades da Administração Pública na

avaliação do PPA.



Equipe

� Orientadora: Daniele Passos

� Equipe Técnica: Fátima Falcão, Virgínia Dantas e Cristiane

Lorenzetti e Elizabeth Rocha

CÉLULA DE MONITORAMENTO 
DE PROGRAMAS

Lorenzetti e Elizabeth Rocha

� Ramais: 3101 7852 / 4718 / 4513



Principais Produtos

� Relatórios de Monitoramento do PPA

� Relatório de Avaliação do PPA

Mensagem de Governo

CÉLULA DE MONITORAMENTO 
DE PROGRAMAS

� Mensagem de Governo



Principais Competências

� orientar os órgãos e as entidades da Administração Pública na

elaboração do anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes

Orçamentárias;

CÉLULA DE GESTÃO DA 
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamentárias;

� orientar os órgãos e as entidades da Administração Pública na

formulação das propostas orçamentárias;

� subsidiar a Coordenadoria de Planejamento e Gestão no

desenvolvimento e aperfeiçoamento de indicadores fiscais;



Principais Competências

� acompanhar, avaliar e elaborar projeções sobre as receitas

orçamentárias do Estado e sobre o comportamento da despesa

pública e de suas fontes de financiamento;

CÉLULA DE GESTÃO DA 
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

� elaborar estudos e pesquisas de natureza econômica e fiscal com

vistas à formulação de políticas e diretrizes orçamentárias; e

� manter atualizada a classificação das receitas e despesas

orçamentárias, em consonância com os regulamentos e normas

pertinentes.



Equipe

� Orientadora: Mércia Ponte

� Equipe Técnica: Evilásio Peixoto, Aparecida Santos, Wilmar

Bezerra, Ana Gadelha, Gódiva Martins e Nádia Reis

CÉLULA DE GESTÃO DA 
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Bezerra, Ana Gadelha, Gódiva Martins e Nádia Reis

� Ramais: 3101 4542 / 4534



Principais Produtos

� Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes

Orçamentárias (LDO)

� Projeto de Lei Orçamentária Anual

CÉLULA DE GESTÃO DA 
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

� Projeto de Lei Orçamentária Anual

� Relatórios de projeções sobre as receitas e despesas

orçamentárias



Principais Competências

� acompanhar a execução e as alterações orçamentárias do Estado,

orientando e controlando os orçamentos setoriais, visando

racionalizar o processo de alocação e utilização dos recursos

CÉLULA DE GESTÃO DA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

orçamentários;

� elaborar projetos de lei de créditos adicionais especiais e decretos

de créditos adicionais suplementares;

� assessorar, no aspecto normativo e operacional do orçamento, os

órgãos e as entidades da Administração Pública;



Principais Competências

� acompanhar a Execução Orçamentária dos Investimentos da

União de interesse do Estado; e

� acompanhar a aplicação de recursos vinculados às obrigações

CÉLULA DE GESTÃO DA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

� acompanhar a aplicação de recursos vinculados às obrigações

constitucionais e legais.



Equipe

� Orientador: Fábio Diogo

� Equipe Técnica: Adriana Arraes, Maryland Marinho e Albertina

Bessa

CÉLULA DE GESTÃO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Bessa

� Ramal: 3101 4542



Principais Produtos

� Projetos de lei de créditos adicionais especiais

� Decretos de créditos adicionais suplementares

Relatórios bimestrais e semestrais da Execução Orçamentária

CÉLULA DE GESTÃO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

� Relatórios bimestrais e semestrais da Execução Orçamentária



Principais Competências

� assessorar os órgãos e entidades da Administração Estadual na

utilização das metodologias, na sistematização dos processos e na

operação dos sistemas corporativos de acompanhamento e

CÉLULA DE ACOMPANHAMENTO E 
MONITORAMENTO DE PROJETOS

monitoramento de projetos;

� orientar os órgãos e entidades da Administração Estadual na

elaboração de propostas de projetos finalísticos e na Programação

Operativa Anual relacionada aos projetos finalísticos;



Principais Competências

� acompanhar a execução físico-financeira dos projetos finalísticos;

� monitorar de forma intensiva os projetos prioritários; e

� subsidiar a Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Gestão

CÉLULA DE ACOMPANHAMENTO E 
MONITORAMENTO DE PROJETOS

� subsidiar a Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Gestão

na definição de normas e metodologias para orientar os órgãos e

entidades da Administração Estadual em acompanhamento e

monitoramento de projetos.



Equipe

� Orientador e Articulador: Karine Machado e Nelson Brito

� Equipe Técnica: Arnaldo Lima, Kelly Holanda, Wagner

Fernandes, Luiz Carlyle, José Gonzalez, Oscar Luiz, Francisco

CÉLULA DE ACOMPANHAMENTO E 
MONITORAMENTO DE PROJETOS

Fernandes, Luiz Carlyle, José Gonzalez, Oscar Luiz, Francisco

Parente, Elisabete Aguiar, Nilce Holanda, Fabíola Penna,

Hortência Pinto, Selma Rocha, Sofia Vieira, Ricardo Sobreira e

Núbia Lessa.

� Ramais: 3101 4497 / 4529 / 4530 / 4538 / 4550



Principais Produtos

� Relatórios de Acompanhamento de Projetos

� Relatórios de Monitoramento de Projetos Prioritários

Resoluções e instruções normativas acerca dos projetos MAPP

CÉLULA DE ACOMPANHAMENTO E 
MONITORAMENTO DE PROJETOS

� Resoluções e instruções normativas acerca dos projetos MAPP



Principais Competências

� subsidiar a Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Gestão

na definição de limites orçamentário-financeiros para as atividades

de custeio;

CÉLULA DE GESTÃO 
DE CUSTOS

� orientar os órgãos e entidades da Administração Estadual na

implementação do modelo de gestão do custeio finalístico (MAPP

Gestão);

� orientar os órgãos e entidades da Administração Estadual na

Programação Operativa Anual relacionada às atividades de custeio;



Principais Competências

� acompanhar e monitorar a execução das atividades de custeio;

� assessorar as setoriais na utilização das metodologias, na

sistematização dos processos e na operação dos sistemas

CÉLULA DE GESTÃO 
DE CUSTOS

sistematização dos processos e na operação dos sistemas

corporativos de acompanhamento de atividades de custeio; e

� subsidiar a Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e

Gestão no processo de acompanhamento e controle da execução

financeira, realizada pelo Cogerf.



Equipe

� Orientador: Daniel Charley

� Equipe Técnica: Valéria Monteiro (Cogerf), Régis Benevides

(MAPP Gestão), Márcia Cristino, Socorro Távora, Sílvia Miranda,

CÉLULA DE GESTÃO 
DE CUSTOS

(MAPP Gestão), Márcia Cristino, Socorro Távora, Sílvia Miranda,

Geraldo Antero, Jorge Edmundo, Dimas Filho e Luzanita de

Sousa.

� Ramais: 3101 4527 / 4487



Principais Produtos

� Relatórios de Acompanhamento e Controle das Atividades de

Custeio

� Deliberações do Cogerf

CÉLULA DE GESTÃO 
DE CUSTOS

� Deliberações do Cogerf

� Resoluções e instruções normativas acerca das atividades de

custeio



Obrigado!Obrigado!


