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CURRÍCULO 
 
 
INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 
Nome: Laércio Antônio do Rio Sagrilo 
Cargo efetivo: Analista-Técnico Administrativo. 
Cargo comissionado ou Função de Confiança: Coordenador-Geral de Ações Estratégicas. 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
PÓS-GRADUAÇÃO 
Curso: Pós Graduação em Controladoria e Finanças Públicas. 
Instituição: Instituto IMP. 
Período de Conclusão: 2015 
 
BACHARELADO 
Curso: Administração com Habilitação em Comércio Exterior. 
Instituição: UNEB 
Período de Conclusão: 2002. 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, na Secretaria Nacional 
de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano – SMDRU.Cargo/função: Coordenador-Geral de Ações 
Estratégicas – CGAE. 
 
Descrição das principais atividades: 

 Planejar e coordenar a execução orçamentária e financeira, na emissão de empenhos, 

descentralização de créditos, liberação e transferências financeiras da Secretaria Nacional de 

Desenvolvimento Regional e Urbano; 

 Traçar metas e elaborar relatórios quanto a utilização dos recursos orçamentários e financeiros da 

secretaria;  

 Acompanhar os processos de programação e execução orçamentária e financeira, de modo a 

possibilitar a avaliação sistemática do emprego dos recursos, de acordo com o planejamento 

realizado no âmbito da Secretaria. 

 
Período: Atual. 
 



Órgão/Entidade/Empresa/Organismo:  
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, na Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento 
Regional e Urbano – SMDRU-DPAE. 
 
Cargo/função:  
Diretor do Departamento de Planejamento Integrado e Ações Estratégicas-substituto. 
 
Descrição das principais atividades: 

 Assessorar o Secretário na definição de diretrizes estratégicas e na implementação das ações de 

competência da Secretaria; 

 Atuar, de forma integrada com a Secretaria-Executiva, nos processos de elaboração, revisão, 

monitoramento e avaliação do planejamento estratégico institucional e dos programas do plano 

plurianual relacionados às atribuições da Secretaria; 

 Monitorar, consolidar e manter atualizadas as informações sobre o desenvolvimento e a execução dos 

projetos sob a responsabilidade da Secretaria; 

 Acompanhar os processos de programação e execução orçamentária e financeira, de modo a 

possibilitar a avaliação sistemática do emprego dos recursos, de acordo com o planejamento realizado 

no âmbito da Secretaria;  

 Monitorar a produção e disponibilização de informações técnicas sob responsabilidade da Secretaria, 

para atender às solicitações internas e externas. 

 
Período: 2021-2022 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo:  
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR, na Secretaria Nacional de Desenvolvimento Regional e 
Urbano – SMDRU-CGRF. 
 
Cargo/função:  
Coordenação-Geral de Gestão de Instrumento de Repasse e Financiamento. 
 
Descrição das principais atividades: 

 Planejar e coordenar a execução orçamentária e financeira, na emissão de empenhos, 

descentralização de créditos, liberação e transferências financeiras da Secretaria Nacional de 

Desenvolvimento Regional e Urbano;  

 Traçar metas e elaborar relatórios quanto a utilização dos recursos orçamentários e financeiros da 

secretaria. 

Período: 2019-2020 
FORMAÇÃO COMPLEMENTAR  
 

 Conhecimentos em microinformática – Pacote Office 

 Curso de Rede Windows NT e Nowell; 

 Curso Plataforma Mais Brasil; 

 Conhecimentos em SIAFI, Painel de Transferências Abertas. 


