
 Reunião de planejamento debate LOA, LDO e PPA com diretores e chefes de divisões  da SEMGEP 

A partir da reunião, diretores e 
chefes de divisões esclareceram as 
dúvidas que tinham em relação ao 

funcionamento do orçamento 
municipal, da realização de 

despesas e fizeram um 
levantamento de todas as 

necessidades prioritárias de 
aquisição de materiais, 

equipamentos e recursos humanos

A Secretaria Municipal de 
Gestão de Pessoas - Semgep 
reuniu pela primeira vez todo o seu 
quadro de diretores e chefes de 
divisões para planejar a execução 
da Lei Orçamentária Anual (LOA) 
de 2013 e iniciar a elaboração da 
proposta da Secretaria para a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
para o exercício de 2014 o Plano 
Plurianual (PPA) para o período de 
2014 a 2017. Essa reunião contou 
com a presença do Secretário da 
Semgep, Rogério Cruz, e foi 
conduzida pelo Assessor-Chefe de 
Planejamento, Qualidade e 
Controle da Secretaria, Rafael 
Meirelles.

O Secretário de Gestão de 
Pessoas da Prefeitura de Goiânia, 
Rogério Cruz, foi quem fez a 
abertura da reunião destacando a 
importância do poder da ajuda 
mútua e o respeito que cada 
servidor público devem ter com o

próximo dentro do ambiente de 
trabalho. Segundo ele, todos os 
servidores da Semgep devem 
trabalhar sabendo que cada 
membro da Secretaria é 
importante e indispensável para o 
sucesso e conclusão das tarefas 
realizadas pela administração pú-
blica.“Os objetivos são comuns e 
as metas coletivas são 
desenvolvidas para irem além 
daquilo que foi pré-determinado. 
O trabalho em equipe possibilita 
trocar conhecimentos e agilidade 
no cumprimento de metas e 
objetivos compartilhados. Na soci-
edade em que vivemos, o trabalho 
em equipe é muito importante, 
pois cada um precisa da ajuda do 
outro”, comentou o Secretário da 
Semgep.

O Assessor-Chefe de Plane-
jamento, Qualidade e Controle da 

Secretaria, Rafael Meire-
lles, explicou que, a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
compreende o orçamento 
de todos os órgãos da 
Administração Municipal 
que discrimina a receita e 
a despesa a serem 
realizadas dentro do 
exercício financeiro. “O 
orçamento previsto para a 
Secretaria, relativo ao 
exercício de 2013,deverá 
ser executado de acordo 
com as diretrizes gerais, 
objetivos, prioridades e 
metas estabelecidas na 
LOA, LDO e PPA, nos 
termos do art. 165, da 
Constituição Federal, da 
Lei Complementar Federal 
nº 101, de 04 de maio de 

de 2000, e do art. 136, da 
Lei Orgânica do Município de 
Goiânia,” ressaltou o Asses-
sor-Chefe de Planejamento 
da SEMGEP.

No caso da elaboração 
da proposta da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e do Plano Plurianual 
(PPA) da SEMGEP, Rafael 
Meirelles esclareceu que a 
primeira abrange na 
definição das metas e 
prioridades da Secretaria e 
orientará na elaboração da 
proposta para a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) de 
2014, a segunda tem por 
finalidade determinar as 
ações, as metas e as 
prioridades da pasta ao longo 
de 4 anos. “O Plano 
Plurianual é o instrumento de 
orientação estratégica do 
planejamento governamental 
de médio prazo, previsto no 
artigo 165 da Constituição 
Federal. Nesse PPA vamos 
propor as ações e programas 
a serem executados em 
consonância com o Plano de 
Governo Municipal e que 
serão prioridades no âmbito 
da Secretaria durante o 
período de 2014 a 2017,” 
pontuou o Assessor-Chefe.
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