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105 
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11.3 Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pelas Normas Bra-

sileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC TSP 11,12 e 13 (DOU 

31/10/18), incluindo as notas explicativas, e a qualificação do contador responsável 
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GLOSSARIO 

 

 

CONCEITO 

 

Macroprocesso: É um conjunto de processos executados de forma ordenada, em uma ou mais uni-

dades, para a realização de objetivos e metas de uma organização. 

 

Processo: Processo é um conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transforma in-

sumos (entradas) em serviços/produtos (saídas) com valor agregado para atender necessidades do 

cliente. 

 

Processo Finalístico: Ligados à essência do funcionamento da organização caracteriza a atuação da 

organização e recebe apoio de outros processos internos, resultando no produto ou serviço que é re-

cebido por um cliente externo. 

 

Processo de Apoio: Produz resultado imperceptível para os clientes externos, mas é essencial para a 

gestão efetiva da organização, garantindo o suporte adequado aos processos finalísticos. 

 

Cliente: É a pessoa / área que se destina o resultado do trabalho. Aquele (aquilo) que receberá o que 

foi gerado pelo processo. 

 

Relatório de Gestão: é documento com o fim de demonstrar, esclarecer e justificar os resultados 

alcançados frente aos objetivos estabelecidos no exercício a que estes se referem. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este Relatório de Gestão, relativo ao ano de 2021, integra a prestação de contas desta UJ 

Gabinete do Governador – GABGOV, apresenta a síntese dos recursos das ações empreendidas, no 

objetivo de ter cumprido com suas atividades, bem como demonstrar a utilização dos recursos 

orçamentários e financeiros colocados à sua  disposição no referido exercício. 

 Exibirá a sociedade e aos Órgãos estaduais de controle Interno e controle Externo – Con-

troladoria Geral do Estado do Amapá-CGE e Tribunal de Contas do Estado do Amapá-TCE, um 

panorama acerca de sua gestão, incluindo aspectos pertinentes aos programas e ações desenvolvidos, 

obedecendo as exigências legais e regimentais, em conformidade com o parágrafo único do art. 70 da 

Constituição Federal de 1988, aos termos do art. 111, § 1º e 112, da Constituição do Estado do Amapá, 

da Lei Complementar nº 010, pelo art. 26, XX, de 20 de setembro de 1995, bem como o disposto no 

art. 2º, da Resolução Normativa nº176/2017-TCE/AP de 20 de setembro de 2017. 

O exercício de 2021 representou o segundo ano de execução do quadriênio referente ao PPA-

2020/2023 instituído conforme o disposto no artigo 175, inciso I, §§ 1º,2º e 3º, Lei nº2.474, de 07 de 

janeiro de 2020, da constituição Estadual e do planejamento estratégico da unidade. 

O Relatório Geral está estruturado em secções, conforme a ordem estabelecida na Decisão 

Normativa de nº 018/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Amapá TCE/AP , de 19 de novembro 

de 2021, publicada no DOE-TCE/AP nº1190 de 24 de novembro de 2021; recebeu orientações con-

forme a Portaria nº011/2022 de 17 de fevereiro de 2022 publicado no DOE nº 7609 de 17 de fevereiro 

de 2022, que instituiu a equipe para prestar orientações técnicas emanadas da Controladoria Geral do 

Estado -CGE; Decisão Normativa nº 020/2022-TCE/AP de 03 de maio de 2022 publicada no DOE 

nº1286/2022  de 03 de maio de 2022 que estabeleceu a prorrogação  no prazo de prestação de contas 

de gestão para o dia 31 de maio 2022. 

 As ações realizadas pela estrutura administrativa do Gabinete do Governador serão detalha-

das no corpo deste relatório em 12 (Doze) capítulos, apresentando as informações exigidas na estru-

tura do Anexo III- Parte Geral da DN n° 018/2021 - TCE/AP, à exceção das previstas nos itens (3.3; 

5.5; 5.6; 10.2; 10.6, 11.3, 11.4, 11.5; e 11.6), que estão identificados com a expressão “NÃO SE 

APLICAM À NATUREZA DESTA UJ”, sendo realizado a justificativa quando necessário.  

Alguns itens da DN nº018/2021-TCE/AP, apesar de se aplicarem à UJ, NÃO HÁ CONTE-

ÚDO A SER DECLARADO no exercício de 2021. São eles: 

5.1: Sem ocorrências de Reconhecimento de Passivos por insuficiência de créditos ou recur-

sos;  

5.3: Esta unidade não celebrou nenhum tipo de transferência mediante Convênio, Contrato 

de Repasse, Contrato de Gestão, Termo de Parceria, Termo de Cooperação, Termo de Compromisso 

ou outros acordos, ajustes, ou instrumentos congêneres; 

7.2: Esta UJ não faz utilização de imóveis (prédios) locados;  

Em 2020, o mundo viveu um ano atípico devido ao surgimento da Pandemia proveniente do 

vírus Covid-19, assim, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 11 de março de 

2020. No Amapá não foi diferente, uma das primeiras medidas adotadas foi a elaboração do Decreto 
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nº 1375, de 17 de março de 2020, que declarou Situação de Emergência em todo o território do Estado 

do Amapá. 

O Enfrentamento das consequências da pandemia perdurou durante todo o restante do ano 

de 2021. Foi nesse cenário de absoluta anormalidade que o Gabinete do Governador desenvolveu 

suas atividades em 2021, contudo, diferente do ano de 2020, com a liberação da vacinação contra Co-

vid-19 no mundo e no Brasil iniciada no dia 17 de janeiro de 2021, o controle e redução das compli-

cações de saúde pública, proveniente do surto da Pandemia, começou seu declínio, proporcionando 

um retorno gradual das atividades presenciais em todas as esferas da sociedade, a despeito de todas 

as dificuldades enfrentadas no ano de 2020 e para fazer frente a elas da melhor maneira possível, no 

ano de 2021 os servidores desta UJ com o retorno presencial gradual, procurou cumprir suas  obriga-

ções e deveres contribuindo, assim, para o bom desempenho das atividades do Governo do Estado do 

Amapá como um todo, prestando serviços de qualidade à população amapaense.  

O Gabinete do Governador utiliza as ferramentas de transparência na gestão, desenvolvidas 

no âmbito do poder público estadual, o que possibilita mais celeridade e melhor controle na condução 

dos seus processos, bem como permite o melhor acompanhamento pela sociedade da sua execução 

orçamentária e financeira. Em cumprimento ao princípio da Transparência, este relatório de gestão 

será disponibilizado no endereço eletrônico https://www.portal.ap.gov.br/ http://www.transparen-

cia.ap.gov.br/ 
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A INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO 

1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DO GABINETE DO GOVERNADOR. 

1.1 Identificação da unidade jurisdicionada, contendo: Poder e órgão de vinculação ou 

supervisão; nome completo; denominação abreviada; código LOA; situação operacional; 

natureza jurídica; principal atividade; telefones de contato, endereço postal; endereço 

eletrônico; página(s) na internet; normas de criação; normas relacionadas à gestão e estrutura; 

manuais e publicações relacionadas às atividades da unidade; códigos e nomes das unidades 

gestoras no Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira (SIAFE, ou 

equivalente). 

A UJ é identificada na Administração Pública da seguinte forma: 

 

QUADRO 01 – PODER E ORGÃO DE VÍNCULAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA 

PODER EXECUTIVO 

ÓRGÃO DE VINCULAÇÃO OU SUPERVISÃO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

NOME COMPLETO GABINETE DO GOVERNADOR 

CÓDIGO LOA 000055–DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 

DENOMINAÇÃO ABREVIADA GABGOV 

SITUAÇÃO OPERACIONAL ATIVA 

NATUREZA JURÍDICA ÓRGÃO PÚBLICO 

CNJP 00.394.577/0001-25 

PRINCIPAL ATIVIDADE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL 

TELEFONES DE CONTATO (96) 2101-8401 / 2101-8407 

ENDEREÇO POSTAL RUA GENERAL RONDON, 259–CENTRO -CEP:69.901-000 

MACAPÁ – AP. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO http//www.amapa.gov.br 

CÓDIGO E NOME DA UNIDADE GESTORA 

NO SISTEMA SIPLAG 

060101 – GABINETE DO GOVERNADOR 

Fonte: CGDO/ADINS/NAF- GABGOV 
 

QUADRO 02 – NORMAS RELACIONADAS À UNIDADE JURISDICIONADA 

Lei 0338 de 16 de abril de 1997 – Dispõem sobre a organização do poder Executivo do Estado do Amapá e dá outras 

providências. 

Decreto nº 5246 31 de outubro de 1997- Aprova o Regulamento do Gabinete Civil. 

Lei de criação do Gabinete do Governador – Lei nº 0811, de 20 de fevereiro de 2004 / Dispõe sobre a Organização do 

Poder Executivo, seu modelo de gestão e Cria as Secretarias Especiais, de Estado, extraordinárias, Órgãos Estratégicos, 

Vinculados e Colegiados. Art. nº 22 Finalidade. 

Lei nº 1.246, de 10 de julho de 2008, altera o que dispunha no art. 22 da Lei nº 0811 de 20 de fevereiro de 2004, sobre 

a organização do Poder Executivo do Estado do Amapá. 

Lei nº 1.558, de 09 de setembro de 2011, dispõe sobre a extinção no âmbito do poder executivo, das Secretarias 

Especiais de Desenvolvimento Setoriais, altera dispositivos da Lei nº 0811 de 20 de Fevereiro 2004. 

 

Lei nº 1.769, de 30/09/2013 – Define nova finalidade ao Órgão GABGOV alterando a  redação do art. nº 22 da Lei 

Estadual  nº 0811 de 20.02.2004. 
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Lei nº 1.774, de 17 de outubro de 2013 - Altera a Lei nº 0811, de 20 de fevereiro de  2004, , cria a Secretaria de Governo 

do Estado do Amapá (SEGOV), a Secretaria das Relações Institucionais do Estado do Amapá (SERIN), a Secretaria 

de Estado da Fazenda, a Controladoria - Geral do Estado do Amapá e dá outras providências. 
 

Decreto nº 2648 de 19 de maio de 2015 – Institui a Gerencia do Projeto “Integração”, subordinada ao Gabinete do 

Governador. 

Lei nº 1964 de 22 de dezembro de 2015 - Altera o Art. nº 22 da Lei nº 0811 de 20 de fevereiro de 2004 dando nova 

Redação à Finalidade do Orgão GABGOV, e extingue a SERIN e SEGOV. 

 

Lei nº 1972, de 30 de dezembro de 2015, Ficam acrescidos ao Anexo da Lei n º 0811, de 20 de fevereiro de 2004, 03 

(três) cargos de direção e assessoramento superior de provimento em comissão, código CDS-4 (Decreto nº 4119 de 

14.11.2016). 

Decreto nº 0857 de 14 de março de 2017 Institui a Gerencia do Projeto “Apoio Técnico e Administrativo” subordi-

nada ao Gabinete do Governador. 

Decreto nº 0759, de 21 de março de 2018, DOE nº 6645 de 21.03.2018, Circulação 26.03.2018, Extingue Cargo de 

Direção e Assessoramento criado pela Lei nº 1879 de 28.04.2015, alocando-o no Gabinete do Governador. 

Decreto nº 3437, de 04 de setembro de 2018, vinculou à contar de 07.08.2018 até 31.12.2018 à Vice Governadoria ao 

Gabinete do Governador. 

Lei nº 2585, de 27 de Agosto de 2021, extingue cargos comissionados da estrutura Executiva sendo: Secretário 

Executivo, Motorista de Coordenadoria e  Responsável por Atividade Nível II. Aloca na estrutura básica do Governo 

do Estado 01 (um) Cargo de Direção e Assessoramento de provimento em Comissão de Secretário Adjunto, Subsídio  

CDS4 – Através do Decreto nº3296 de 09 de setembro de 2021. 

Decreto nº 3291 de 9 setembro de 2021, determina alocação de 5 (cinco) cargos de direção e assessoramento de 

Provimento em comissão de assessor especial, código CDS4, criado pela Lei nº2.585 de 27 de Agosto de 2021. 

 

Fonte: CGDO/ADINS/NAF- GABGOV 
 

1.2 Finalidade e Competências Institucionais do Gabinete do Governador definidas na 

Constituição Federal, em leis infraconstitucionais, decretos e demais normas regulamentares e 

regimentais, identificando cada instância normativa. 

O Gabinete do Governador é um órgão público que compõe a estrutura do Poder Executivo 

do Governo do Estado do Amapá. Integra o Eixo Estratégico de Gestão e Finanças da Administração 

Direta, assim descrito no PPA-AP e tem como missão conceber, implantar, avaliar e atuar 

corretivamente na política pública, nos planos, nos programas, nos projetos e nas ações de governo. 

A UJ não possui unidades consolidadas e nem agregadas.   

O Gabinete de Segurança Institucional - GSI, não se trata de uma unidade consolidada, mas 

compõem-se na estrutura administrativa do Gabinete do Governador como Gabinete Militar, 

desenvolvendo o Programa de Ação de Gerenciamento Administrativo nas atividades de segurança 

pessoal e institucional do Governador, familiares, autoridades e segurança patrimonial do GABGOV 

Segundo o que dispõe o art.19, Capítulo III, seção I; II e III da lei n.0811/2004, alterada pela 

Lei.1964/2015 de 22 de dezembro de 2015, art. 6, descrição da Finalidade desta UJ: 

 

“Altera o Art.22 O Gabinete do Governador tem por finalidade de assegurar 

a logística e os meios necessários para o pleno exercício das funções do Chefe 

do Poder Executivo e assisti-lo no desempenho das suas atribuições, bem 

como, monitorar, avaliar e assessorar nas políticas públicas, no planejamento 
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das ações e no acompanhamento dos programas desenvolvidos pelas 

instituições para a consolidação da articulação política intergovernamental, 

auxiliar na coordenação e no acompanhamento da articulação política com 

as instituições federais, estaduais, municipais e a sociedade civil e, ainda, 

prestar apoio administrativo, financeiro e orçamentário às Secretarias 

Extraordinárias.” 

Art.23 O Gabinete de Segurança Institucional compete zelar pela segurança  

institucional do Governo, coordenar as relações do Chefe do governo com as 

autoridades militares, a segurança pessoal do Governador e do Vice-

Governador, de seus familiares, do Palácio, da Residência Oficial, do controle 

do serviço de transporte e outras atividades afins. 
Art.24 A Assessoria Especial do Governador tem por missão, quando 

solicitado, prestar assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo em 

assuntos técnicos ou temas nos quais tenha interesse”. 

 

O Gabinete do Governador com sede e foro na Cidade de Macapá, capital do Estado do 

Amapá, tem como base legal a Lei nº 0811, de 20 de fevereiro de 2004 alterada pela Lei nº 1964 de 

22 de dezembro de 2015 , e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 5246 de 31 de outubro de 1997, 

relativos à denominação, competências , finalidades e a estrutura Organizacional e de Cargos. É 

portanto um orgão legalmente revestido de competência para elaboração de contratos, convênios e 

demais atos concernentes aos órgãos da Adminstração Pública Direta.   

 

1.3 Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das competências e das 

atribuições das áreas, departamentos, seções, etc. Que compõem os níveis estratégico e tático da 

estrutura organizacional do GABGOV, assim como a identificação dos principais processos 

pelos quais cada uma dessas subdivisões são responsáveis, os principais produtos deles 

decorrentes, indicando os nomes dos titulares de áreas estratégicas e os respectivos cargos que 

ocupam no período referido pelo relatório de gestão. 
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Coordenadoria de Articulação Regional 

Gerência de Projeto Integração 

 

ASSUNTOS JURÍDICOS 

Chefe de Gabinete Adjunto III 

Coordenadoria de Fiscalização 

Monitoramento e Avaliação da Gestão Estadual 

Gerência de Projeto Apoio Técnico Administrativo 

 

1.3.1 Descrição sucinta de Atribuições das áreas que compõem os níveis estratégicos do 

GABGOV. 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Ao Chefe de Gabinete compete assistir ao Chefe do Executivo na execução de suas atribui-

ções, organizando a agenda do Governador, instruindo processos, elaborando documentos oficiais, 

promovendo articulações institucionais e acompanhando as ações e programas de governo.  

Às Chefias de Gabinete Adjuntas I, II e III; competem assessoramento direto ao Chefe de 

Gabinete. Cada chefia adjunta Coordena um segmento setorial do GABGOV, com seus respectivos 

coordenadores, supervisores e chefes de unidades, assim distribuídas, conforme processo de 

regulamentação ainda em curso, trabalho em conjunto com a SEPLAN. 

À Coordenadoria de Cerimonial e Relações Públicas compete planejar, coordenar e exe-

cutar o cerimonial e relações públicas dos eventos oficiais estratégicos do Gabinete do Governador 

no interesse do Governo do Estado do Amapá. 

À Coordenadoria de Programas e Ações Estratégicas compete coordenar, assessorar e 

acompanhar o monitoramento e avaliação do planejamento regional e participativo das ações estraté-

gicas de Governo. 

À Assessoria de Desenvolvimento Institucional compete coordenar e consolidar o 

planejamento, a elaboração da proposta orçamentária, o controle orçamentário, promover o 

desenvolvimento de competência e habilidade das pessoas e da modernização da gestão. 

Ao Núcleo Administrativo Financeiro compete programar, coordenar, supervisionar, 

orientar e controlar a execução das atividades setoriais nas áreas de pessoal, comunicações 

administrativas, material, patrimônio, serviços gerais, transportes, finanças, contratos e convênios, de 

acordo com as normas estabelecidas pelo sistema. 

Ao Núcleo de Administração da Residência compete o gerenciamento e assessoramento 

da Residência Oficial de Governo. 

À Comissão Permanente de Licitação compete manter atualizado o cadastro de 

fornecedores, enviar procedimentos licitatórios para fins de homologação do gestor do órgão e manter 

a relação processual com a Central de Licitações e Contratos, instalada na PGE, a qual executa as 

fases externas dos procedimentos licitatórios do Gabinete do Governador. 

À Assessoria Especial do Governador tem por missão, quando solicitado, prestar 

assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo em assuntos técnicos ou temas nos quais o 

mesmo tenha interesse. 
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À Gerência de Projeto Controle Interno Orgânico e Institucional tem o objetivo de  

adotar medidas de obtenção, proteção, controle e salvaguarda de informações voltadas à manutenção 

do Estado Democrático de Direito e que possam auxiliar o Governador e Vice- Governador do Estado. 

 

GESTÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS 

À Coordenadoria de Gestão e Documentos Oficiais compete executar, coordenar e con-

trolar a elaboração e tramitação de documentos e atos oficiais do governador em consonância com os 

órgãos e entidades da administração direta e indireta.  

 

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

À Coordenadoria de Articulação Institucional compete coordenar, assessorar e acompa-

nhar a afirmação de políticas públicas do Governo estadual e as demais áreas de articulação Federa-

tiva, Legislativa e Regional. 

À Gerência de Projeto Integração tem a finalidade de atuar para articulação e integração 

das políticas públicas do Executivo Estadual nos municípios, com vistas a promover o seu 

desenvolvimento. 

 

ASSUNTOS JURÍDICOS 

À Coordenadoria de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação da Gestão Estadual  

Compete Fiscalizar, monitorar, avaliar e assessorar no acompanhamento dos Programas de-

senvolvidos pelos órgãos da Administração Pública e contribuir com a Procuradoria Geral do Estado 

– PGE e Controladoria Geral do Estado – CGE no monitoramento da Gestão Estadual. 

À Gerência de Apoio Técnico e Administrativo tem o objetivo de estabelecer ações con-

jugadas no sentido de elaboração de relatórios e planilhas consolidadas, a fim de subsidiar decisões 

de Governo. 

 

1.3.2 Descrição da Estrutura Organizacional  

O Gabinete do Governador atualmente funciona com a seguinte estrutura organizacional: 

Alteração na Lei nº 1.972, de 30 de dezembro de 2015- DOE nº 6104 de 22 de dez de 2015, Decreto 

n° 0759 de 21.03.2018.  

QUADRO 03 - DENOMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DE NÍVEL SUPE-

RIOR E INTERMEDIÁRIO 

EXERCÍCIO 2021 

 Nº UNIDADE ORGÂNICA CARGO CÓDIGO QNT. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

GABINETE 

Chefe de Gabinete CDS-5 01 

 Secretário do Governador CDS-3 03 

 Secretário Executivo do Chefe de Gabinete CDI-2 01 

 Secretário Adjunto  CDS-4 01 

 Chefe Adjunto de Gabinete CDS-4 03 

 Assessor Especial do Governador CDS-4 08 

 Secretário Executivo do Chefe Adjunto CDI-2 02 

 Motorista do Gabinete CDI-2 02 

 Assessor Técnico Nível III CDS-3 04 

 Assessor Técnico Nível II CDS-2 04 
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 Assessor Técnico Nível I CDS-1 02 

 
2 

Assessoria de Desenvolvimento  

Institucional 

Assessor de Desenvolvimento Institucional CDS-2 01 

 Assessor Técnico Nível I CDS-1 02 

 
3 

Comissão Permanente de  

Licitação 

Presidente CDS-2 01 

 
 

4 

Coordenadoria de Gestão de  

Documentos Oficiais 

Coordenador CDS-3 01 

 Assessor Técnico Nível II CDS-2 06 

 Responsável por Atividade Nível III CDI-3 02 

 
5 

Núcleo de Administração da 

Residência Oficial 

Gerente de Núcleo CDS-2 01 

 5.1 Unidade de Administração Chefe de Unidade CDS-1 01 

 5.2 Unidade de Relações Públicas Chefe de Unidade CDS-1 01 

  

6 

Coordenadoria de Cerimonial e  

Relações Públicas 

Coordenador CDS-3 01 

 Responsável por Atividade Nível III CDI-3 02 

 
6.1 

Núcleo de Produção e Organização 

de Eventos 

Gerente de Núcleo CDS-2 01 

 6.1.1 Unidade de Eventos Chefe de Unidade CDS-1 01 

 6.2 Núcleo de Relações Públicas Gerente de Núcleo CDS-2 01 

 6.2.1 Unidade de Atendimento Chefe de Unidade CDS-1 01 

 
 

7 

Coordenadoria de Articulação  

Institucional 

Coordenador CDS-3 01 

 Assessor Técnico Nível II CDS-2 15 

 Assessor Técnico Nível I CDS-1 15 

 
8 

Coordenadoria de Articulação 

Federativa 

Coordenador CDS-3 01 

 Responsável Técnico Nível II – Federa CDS-2 02 

 
9 

Coordenadoria de Articulação  

Legislativa 

Coordenador CDS-3 01 

 Responsável Técnico Nível II – Legisl. CDS-2 02 

 
10 

Coordenadoria de Articulação  

Regional 

Coordenador CDS-3 01 

 Responsável Técnico Nível II–Region. CDS-2 15 

 
11 

Coordenadoria de Programas e 

Ações Estratégicas 

Coordenador CDS-3 01 

 

11.1 

Núcleo de Monitoramento e  

Avaliação do Planejamento  

Regional e Participativo 

Gerente de Núcleo CDS-2 01 

 Responsável Técnico Nível I CDS-1 01 

 
11.2 

Núcleo de Coordenação da  

Participação Popular e Cidadão 

Gerente de Núcleo CDS-2 01 

 Responsável Técnico Nível I CDS-1 01 

 
11.3 

Núcleo de Acompanhamento e 

Ações estratégicas 

Gerente de Núcleo CDS-2 01 

 Responsável Técnico Nível I CDS-1 01 

 
 

12 

Coordenadoria de Fiscalização, 

Monitoramento e Avaliação da  
Gestão Estadual. 

 

Coordenador 

 

CDS-3 

 

01 

 

12.1 

Núcleo de Fiscalização,  

Monitoramento e Avaliação da  
Gestão Estratégica e Controle. 

Gerente de Núcleo CDS-2 01 

 Responsável Técnico Nível I CDS-1 01 

 

12.2 

Núcleo de Fiscalização,  

Monitoramento e Avaliação da  
Defesa Social 

Gerente de Núcleo CDS-2 01 

 Responsável Técnico Nível I CDS-1 01 

 

 

12.3 

Núcleo de Fiscalização,  

Monit. e Avaliação do Meio  

Ambiente, Ordena Territorial e  

Ciência e Tecnologia. 

Gerente de Núcleo CDS-2 01 

  

Responsável Técnico Nível I 

 

 

 

 

 

CDS-1 

01 
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12.4 

Núcleo de Fiscalização,  

Monitoramento e Avaliação do  

Desenvolvimento Econômico  

Sustentável. 

Gerente de Núcleo CDS-2 01 

 Responsável Técnico Nível I CDS-1 01 

 

12.5 

Núcleo de Fiscalização,  

Monitoramento e Avaliação da 

Educação, Cultura e Desporto. 

Gerente de Núcleo CDS-2 01 

 Responsável Técnico Nível I CDS-1 01 

 

12.6 

Núcleo de Fiscalização,  

Monitoramento e Avaliação da  

Saúde e Inclusão Social e Direitos. 

Gerente de Núcleo CDS-2 01 

 Responsável Técnico Nível I CDS-1 01 

 

12.7 

Núcleo de Fiscalização,  

Monitoramento e Avaliação da 

Infra-estrutura. 

Gerente de Núcleo CDS-2 01 

 Responsável Técnico Nível I CDS-1 01 

 
13 Núcleo Administrativo Financeiro 

Gerente de Núcleo CDS-2 01 

 Responsável por Atividade Nível II CDI-2 02 

 

 

 

 

13.1 

 

 

 

Unidade de Administração 

Chefe de Unidade CDS-1 01 

 Responsável por Atividade Nível III  

Comunicações Administrativas 

CDI-3 01 

 Responsável por Atividade Nível II CDI-2 02 

 Responsável por Atividade Nível III  

Material e Patrimônio 

CDI-3 01 

 Responsável por Atividade Nível III  

Serviços Gerais e Transportes 

CDI-3 01 

 
13.2 Unidade de Finanças 

Chefe de Unidade CDS-1 01 

 Responsável por Atividade Nível II CDI-2 01 

 
13.3 Unidade de Pessoal 

Chefe de Unidade CDS-1 01 

 Responsável por Atividade Nível II CDI-2 01 

       Total 142 
Fonte: ADINS -CGDO/GABGOV – Lei nº0811 20 de fevereiro de 2004. Lei nº 2585 27de agosto de 2021, decreto 3291 de 09 de setembro de 2021, 

decreto 3296 de 09 de setembro de 2021.Altera a Lei 1.964 de Dezembro de 2015. 

 

QUADRO 04 - OUTROS EM COMISSÃO 

Item UNIDADE ORGÂNICA DOCUMENTO CRIAÇÃO 

01 Gerência de Projetos e Integração Decreto nº 2648 – 19.05.15 

02 Gerência de Apoio Técnico e Administrativo Decreto nº 0857 – 14.03.17 

03 Gerente de Proj. e Controle Inter. Orgânico e Institucio-

nal. 

Decreto nº 0032 – 03.01.19 

Fonte: CGDO – GABGOV Lei Nº1972 de 30 de dezembro de 2015, altera a Lei Nº 0811 de 20 fev. de 2004. DOE Nº 6109 de 30/12/2015. 

 

1.3.3 Descrição dos Níveis Estratégicos e Táticos da Estrutura Organizacional e seus titulares. 

 

QUADRO 05 - TITULARES DE ÁREAS ESTRATÉGICAS E DE APOIO. 

TITULARES DE AREA ESTRATÉGICAS 

ORDEM UNIDADE ORGÂNICA DENOMINAÇÃO DO 

CARGO 

NOME OCUPANTE 

CARGO 

 

1 

 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

Chefe de Gabinete 
 

Marcelo Ignacio da Roza 

2 

 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

Secretário (a). Adjunto 

Ana Célia Chaves Brasil 

(A partir 

09.09.2021/D.nº3297) 
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3 

 

 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

 

Chefe de Gabinete Ad-

junto 

Carlos Luís Pereira Mar-

ques, Tânia Mª do Socorro 

B. Miranda Sousa, Renilda 

Nascimento da Costa. 

 

4 

 

COORDENADORIA DE 

ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Coordenador 

 

Sandryna Guedes  Cher-

mont 
 

5 
COORDENADORIA DE 

ARTICULAÇÃO FEDERATIVA 

 

Coordenador 
Andrey Chagas de An-

drade 
 

6 
COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO LEGIS-

LATIVA 

 

Coordenador 
Ronivaldo dos Santos 

Gonçalves 
 

7 
COORDENADORIA DE 

ARTICULAÇÃO REGIONAL 

Coordenador Luã de Oliveira e Silva 

 

8 

COORDENADORIA DE PROGRAMAS E AÇÕES 
ESTRATÉGICAS 

 

Coordenador 
 

Eliana Silva de Souza 
 

 

 

9 

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO, MONI-

TORAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO ES-

TADUAL 

 
 

 

Coordenador 

 
Rita de Cassia Duarte de 

Freitas 

 

10 

COORDENADORIA DE CERIMONIAL E RELA-

ÇÕES PÚBLICAS 
 
 

Coordenador 

 
 

Érica Guedes de Sousa 

 

TITULARES DE ÁREA DE APOIO 

ORDEM UNIDADE ORGÂNICA DENOMINAÇÃO DO 

CARGO 

NOME OCUPANTE 

CARGO 

11 ASSESS ESPEC DO GOVERNADOR Chefe da Assessoria Syntia Machado dos  San-

tos Lamarão 

12 ASSESSORIA DE 

DESENVOLV. INSTITUCIONAL 
Assessor de Desenvolvi-

mento. 

Institucional 

 
Carina Lilian Viana 

13 COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

 

Presidente 

 

Hermógenes Costa Neto 

14 COORDENADORIA DE GESTÃO 

DE DOCUMENTOS OFICIAIS 

Coordenador Helio do Carmo Duarte de 

Almeida 

15 GERÊNCIA DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRA-

TIVO 

Gerente Narly Gonçalves dos San-

tos Aiezza 

 

16 

NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO 

DA RESIDÊNCIA OFICIAL 

Gerente de Núcleo Rafael  Martins Pantoja 

 

17 

NUCLEO ADMINISTRATIVO E 

FINANCEIRO 

Gerente de Núcleo  
Aline Fernanda de Sena 

Jucá 
 

    Fonte: UNIDADE DE PESSOAL – GABGOV 
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1.4 Macroprocessos finalísticos da unidade jurisdicionada, com a indicação dos principais 

produtos e serviços que tais processos devem oferecer aos cidadãos-usuários ou clientes. 

Em conformidade com o PPA 2020-2023 e em decorrência de sua natureza de atuação, onde 

a UJ está inserida no Eixo Desenvolvimento da Gestão e Finanças, o Gabinete do Governador  de-

sempenha a função do cumprimento à agenda oficial de governo; Monitora, avalia e assessora nas 

políticas públicas; Consolida a articulação política intergovernamental; tramita e fundamenta proces-

sos de tomada de decisão do Governador do Estado; Assessora  na articulação política com as insti-

tuições federais, estaduais, municipais e a sociedade civil.  

As Atividades funcionais no ano de 2021 foram melhorando em decorrência do retorno pre-

sencial, devido às limitações que houveram no ano de 2020 em virtude da Pandemia, eventos físicos, 

efetivação de projetos antes planejados de inaugurações e eventos sociais em parcerias com outros 

órgãos, bem como outros, foram realizados neste ano de 2021, com acesso presencial restrito de pes-

soas de acordo com a capacidade permitida em ambientes fechados, seguindo os protocolos de segu-

rança, evidenciando a permanência do cenário digital que tem-se mostrado  um dos principais meios 

de comunicação no que se refere ao curto prazo para tomadas de decisões e aproximação do distan-

ciamento entre as partes envolvidas. 

 

1.5 Principais macroprocessos de Apoio ao exercício das competências e finalidades do Gabinete 

do Governador. 

Para apoiar a execução e cumprimento dos macroprocessos finalísticos, a UJ utiliza um 

macroprocesso de apoio chamado de “Manutenção Administrativa”. 

Este processo de Manutenção Administrativa tem como objetivo promover interna e 

externamente os insumos necessários para atingir o Macroprocesso Finalístico, objetivando o bom 

desempenho da gestão governamental e o atendimento às demandas da sociedade. 

 

Principais Atividades abrangidas pelo Macroprocesso de apoio e seus objetivos: 

✓ Articulação Política (Ações de eventos).  

✓ Recursos Financeiros (Planejamento estratégico, orçamento e alocação);  

✓ Aquisições e Contratos (Bens e serviços)  

✓ Documentação de Processos (Leis e Decretos) 

✓ Patrimônio e Segurança;  

✓ Recursos Humanos (Contratação e capacitação, Gestão do Conhecimento, Comunicação 

Interna) 

QUADRO 06 – MACROPROCESSOS DE APOIO 

 

MACROPROCESSOS DESCRIÇÃO 
PRODUTOS E 

SERVIÇOS 

PRINCIPAIS 

CLIENTES 

SUBUNIDADES 

RESPONSÁVEIS 
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Gestão Orçamentária e 

Financeira 

A gerência Adminis-

trativa está subordi-

nada ao Gabinete e 

tem por competência: 

programar, coorde-

nar, supervisionar, 

orientar e controlar a 

execução das ativida-

des setoriais 

Gestão da Execu-

ção Orçamentária 

e Financeira/ 

Unidade Mantida 

Unidades Setoriais 

Núcleo Administra-

tivo Financeiro 

. 

 

Fonte: ADINS-GABGOV 

 

 

1.6 Principais Parceiros (externos à unidade jurisdicionada, da administração pública ou da 

iniciativa privada) relacionados à atividade-fim do GABGOV 

De maneira especial, esta UJ mantém relações de parceria com os órgãos da gestão 

estratégica, de controle, de coordenação setorial e de apoio à gestão do Governo do Estado, através 

das Coordenadorias de Programas e Ações Estratégicas, de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação  

da Gestão Estadual, sempre buscando favorecer o bom assessoramento nas políticas públicas 

estaduais e a concretização das ações desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo.  

Destacam-se, entre os órgãos parceiros,Vice-Governadoria, Procuradoria Geral do Estado  

PGE, Controladoria Geral do Estado - CGE, Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN, 

Secretaria de Estado da Administração- SEAD, Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, Secretaria 

de Estado da Comunicação - SECOM, Centro de Gestão da Tecnologia da Informação do Estado 

PRODAP, Escola de Administração Pública - EAP e Secretaria de Extraordinária do Governo em 

Brasília - SEAB. 

São também parceiros importantes e fundamentais do Gabinete do Governador os órgãos de 

outras esferas do poder público (Poderes Legislativo e Judiciário) em seus diferentes níveis, sejam 

municipais, estaduais ou federais, e, ainda, os órgãos de controle em todos os níveis, sendo de 

atribuição das Coordenadorias de Articulação Federativa, de Articulação Legislativa e de Articulação 

Regional a condução de tais relacionamentos. 

As parcerias desta UJ estendem-se aos diferentes segmentos da sociedade civil organizada, 

sendo as mesmas conduzidas pelas Coordenadorias de Articulação Institucional, de Articulação 

Regional, Gerência do Projeto Integração e Assessoria Especial do Governador. 

 

QUADRO 07 – PRINCIPAIS PARCEIROS 

 

Item ORGÃO PARCEIRO PARCERIA 

1 VICE GOVERNADORIA Gestão de Políticas Públicas 

2 SEPLAN Política do Planejamento orçamentário; liberação de cotas orçamentárias acom-

panhamento de ações e programas do Executivo estadual. 

3 SEFAZ Política financeira e contábil, acompanhamento das ações e programas do exe-

cutivo estadual. 
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4 SEAD Contratos corporativos (energia, correio, telefonia, combustível), gestão de pes-

soas e gestão patrimonial. Relacionamento com entidades  representativas dos 

servidores  públicos. 

5 CGE Processos de auditoria e correição. Acompanhamento das ações e programas 

do executivo estadual. 

6 PGE  Análise jurídica de processos judiciais e administrativos; realização das licita-

ções pela Central de Licitações e Contratos. 

7 PRODAP Suporte na área de tecnologia de informação e comunicação; acompanhamento 

das ações e programas do executivo estadual. 

8 SECOM Cobertura e divulgação das ações de governo; acompanhamento das ações e 

programas do executivo estadual.  

9 EAP Capacitação de servidores 

Fonte: GABGOV 
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DESENVOLVIMENTO 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES. 

2.1 Informações sobre o planejamento estratégico da unidade;  

a) Período de abrangência do plano estratégico; 

2020 à 2023 

b) Demonstração da vinculação do plano estratégico da unidade com suas competências 

constitucionais, legais ou normativas; 

O GABGOV ainda não possui Planejamento Estratégico finalizado, a UJ definiu como ins-

trumento norteador do seu planejamento anual às ações prioritárias de execução do Plano Plurianual 

– PPA do quadriênio 2020/2023. No qual estabelece os programas que serão executados durante os 

quatro anos de sua vigência, visando entregar bens, serviços, oportunidades de qualidade e perspec-

tivas aos amapaenses. Dessa forma, foram seguidas as normas constitucionais, tais como: Lei Orça-

mentária Anual (LOA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Plano Plurianual (PPA). 

Contudo, nestes termos o Gabinete do Governador estabeleceu como meta principal no ano 

2021 estudos e a viabilidade de elaboração do seu Planejamento Estratégico Institucional, ferramenta 

no qual será possível construir planos e metas anuais das ações administrativas, de pessoas e ações 

de cunho interno e externo, de forma mais estratégica e eficiente, que possibilite mensurar de forma 

qualitativa e quantitativa os resultados alcançados ou não. Uma meta principal que não conseguiu de 

forma positiva ser iniciada no primeiro semestre, em virtude da pandemia do Covid-19, que forçou a 

paralização dos trabalhos presenciais, extremamente importantes para o desenvolvimento das ações 

de inclusões e revisões de metas, que devem ser sempre alinhadas aos objetivos institucionais do 

GABGOV. 

No segundo semestre os trabalhos iniciados com o propósito de continuar a viabilidade de 

Modernização do GABGOV com a implementação do Planejamento Estratégico e criação do novo 

regulamento interno contou com o apoio de todos os servidores e um trabalho minucioso da Comissão 

antes formada conforme portaria vide ANEXO I – PORTARIA DE INSTITUÇÃO DO COMITÊ 

DE MODERNIZAÇÃO GABGOV. O Objetivo é melhorar a comunicação interna e externa, dar 

um direcionamento para todos os envolvidos nas atividades administrativas da UJ, estimulando a 

delegação de responsabilidades e ações assertivas. Com ele será possível promover uma sensibiliza-

ção coletiva, agilizando a tomada de decisão com objetivo de potencializar as ações para atingir as 

metas estabelecidas. 
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FIGURA 03 – MAPA ESTRATÉGICO – GABGOV 

 
Fonte : Anexo V do referencial de Orientação Estratégica, Fase 3 do Manual de Consultoria Organizacional em Modernização Administrativa do 

Gabinete do Governo do Estado do Amapá, Ano 2017,pg18. 

 

c) Demonstração da vinculação do plano estratégico da UJ com o Plano Plurianual 

(PPA), identificando os Programas, os Objetivos, as Iniciativas e as Ações em relação 

ao Plano Plurianual vigente em que estejam inseridas ações de responsabilidade da 

unidade; 

O PPA “Caminhos para o Desenvolvimento do Amapá”, considerou os cenários 

macroeconômicos sob a ótica nacional e estadual dos cinco (05) grandes eixos; Empreendedorismo 

para o Eixo Econômico, Universalização para o Eixo Social, Integração para o Eixo da Infraestrutura, 

Proteção para o Eixo Defesa Social e a Efetividade para o Eixo Gestão e Finanças no qual esta UJ 

está inserida. 

A efetividade no Eixo Gestão e Finanças significa a verificação contínua, reafirmando não 

apenas o compromisso com a busca pelo equilíbrio das contas públicas através da modernização da 

máquina pública, mas também a implantação de um modelo de Governo Digital, tomada de decisão 

com base em indicadores, a implantação de uma gestão por processos voltada para resultados, enfim, 

à procura persistente pela melhor aplicação dos recursos públicos arrecadados, traduzidos em boas e 

efetivas entregas à sociedade amapaense. 

A descrição do programa PPA/2020-2023 está assim descrito: 

Objetivo: Coordenar ações estratégicas de governo para o desenvolvimento, inovação e 

apoio tecnológico da gestão pública, com inclusão social mediante a manutenção e implantação de 

medidas que objetivam integrar ações, e medidas que objetivam integrar ações, e simplificação dos 

processos na adminitração pública. 

Público Alvo: Governo, Gestores, Servidores Públicos e População como um todo. 
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Justificativa: As aquisições serão com materiais de expediente, consumo, permanente e 

serviços de terceiros para dar condições de trabalho aos gestores e servidores para um atendimento 

junto a população. 

A Demonstração da vinculação do plano estratégico da UJ com o Plano Plurianual (PPA) do 

Gabinete do Governador, estão assim descritos: 

QUADRO 08 – IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA E OBJETIVO DO PPA 2020 – 2023 

EXERCÍCIO: 2021 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓDIGO : 0040 

TÍTULO : Gestão Estratégica de Governo 

NOME FANTASIA  

ÓRGÃO : 06 Gabinete do Governador 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06101 GABINETE DO GOVERNADOR 

DADOS GERAIS 

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico 

MULTISETORIAL : Sim 

PROGRAMA: 0005 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO  

EIXO : Desenvolvimento da Gestão e Finanças 

PLANO PLURIANUAL 2020/2023 

AÇÕES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

2293- MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE 

SEGURANÇA PESSOAL E INSTITUCIONAL - GSI 

Manter a operacionalização das atividades de Segurança 

Institucional do Gabinete Civil, resguardar a integridade 

física do Governador, de seus Familiares, de Autoridades 

Oficiais e de servidores que desempenham atividades no 

Palácio do Governo. 

2294 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - GABIGOV 

Gerir os serviços administrativos visando o 

funcionamento da Unidades Públicas e Administrativas 

do Gabinete do Governador e das Demais Unidades 

Vinculadas, a fim de garantir o desenvolvimento de 

ações e metas do Governo; Modernizar a Gestão Pública; 

estabelecer e fazer cumprir as Decisões Político -

Aministrativa do Governo. 

Fonte: https://siplag.ap.gov.br/Siplag2/faces/login.jsp?_afrLoop=16963383274237048&_afrWindowMode=0&Adf-Window-Id=w0  
 

QUADRO 09 – DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA PPA 2020/2023 

EXERCÍCIO 2021 

 
Fonte:https://siplag.ap.gov.br/SiafeAP/faces/flexvision/flexvisionMain.jsp  



38 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

GABINETE DO GOVERNADOR - GABGOV 

 

 

 

d) Se a unidade jurisdicionada estiver inserida no contexto de planejamento estratégico 

maior (de um órgão ou Secretaria, por exemplo), demonstração dos objetivos 

estratégicos, dos processos e dos produtos desse planejamento estratégico aos quais se 

vincula. 

Este item não se aplica à Unidade, pois o GABGOV não está inserido no contexto de 

Planejamento Estratégico de outro Órgão e/ou Secretaria. Apesar de possuir despesas  próprias que 

estão inseridas sob a responsabilidade da SEAD, a UJ possui autonomia administrativa e financeira, 

para a condução de seus planos e ações. 

e) Principais objetivos estratégicos traçados para a unidade no exercício de referência do 

relatório de gestão. 

Em linhas gerais, o planejamento estratégico do GABGOV para o ano de 2021 descrito no 

Item 2.1 quetão b), tem como principais objetivos as seguintes diretrizes: 

 

• Assegurar a transparência das ações e dos resultados governamentais; 

• Buscar a melhoria contínua na prestação de serviços à sociedade; 

• Otimização do ambiente de trabalho com bom desenvolvimento das ações internas. 

• Gerenciar a relação institucional com a sociedade civil; 

• Contribuir para a execução eficaz do PPA e Plano de Governo; 

• Aprimorar o relacionamento com as esferas pública e privada 

 

Destacamos também que um dos objetivos no exercício de 2021 foi a continuação das etapas 

de implementação do projeto de Modernização na Estrutura Organizacional do GABGOV e criação 

do novo Regulamento Interno. 

f) Principais ações planejadas para que a unidade pudesse atingir, no exercício de 

referência, os objetivos estratégicos estabelecidos. 

Considerando que o ano de 2021 foi um ano de risco com restrições presenciais em decor-

rência da prevenção ao crescimento das novas Variantes advindas do Vírus Covid-19, a UJ seguindo 

os protocolos e orientações de segurança adotou ações estratégicas para conduzir os trabalhos, deter-

minou a redução na carga horária trabalhada, adotando escala de revezamento com redução de pessoal 

por setor e a prática do Teletrabalho.  

Adotou as seguintes medidas e ações planejadas: 

 

✓ Integração de processos com a Secretaria de Estado da Comunicação, para ampla divulgação 

das ações desenvolvidas pela UJ em canais de comunicação do Governo do Estado e nos 

veículos de comunicação externos; 

✓ Aquisição de novos equipamentos para os ambientes de reuniões da UJ, como Sala de Reuni-

ões do Palácio, Sala de Reuniões do Gabinete do Governador e Salão de Eventos do Palácio; 

✓ Melhoria nos processos de integração setorial da UJ, visando melhoria do fluxo e controle de 

documentos e processos que tramitam no Sistema de Processos de Documentos - PRODOC; 

✓ Realização de reforma, com apoio da Secretaria de Estado da Infra- Estrutura – SEINF, das 
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instalações do Palácio do Setentrião, com redistribuição de espaços entre setores integrantes 

da UJ; 

✓ Adoção de trabalho remoto e de horários especiais de trabalho presencial durante o período 

de pandemia; 

✓ Apoio à Secretarias Extraordinárias da Representação do Estado do Amapá em Brasília – 

SEAB, para desenvolvimento e implantação do Sistema de Acompanhamento de Convênios 

– SIACONV, implantado em 2022, para controle da execução de convênios do Poder Execu-

tivo do Estado do Amapá com o Governo Federal; 

✓ Apoio à Secretaria de Estado da Administração no processo de liberação de uso do Sistema 

Eletrônico de Informações – SEI pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). 

 

2.2 Informações sobre as estratégias adotadas pela unidade para atingir os objetivos 

estratégicos do exercício de referência do relatório de gestão, especialmente sobre: 

 

a) Avaliação dos riscos que poderiam impedir ou prejudicar o cumprimento dos objetivos 

estratégicos do exercício de referência das contas; 

A insuficiência de recurso orçamentário para o ordenamento das despesas administrativas, 

no sentido de honrar em tempo hábil com os fornecedores de contratos firmados dentro do exercício, 

sendo necessária a suplementação. 

 

b) Revisão de macroprocessos internos da unidade, caso tenha sido necessária; 

No ano de 2021 não foram realizadas nenhuma mudança de macroprocessos internos 

 

c) Adequações nas estruturas de pessoal, tecnológica, imobiliária, etc., caso tenham sido 

necessárias ao desenvolvimento dos objetivos estratégicos; 

A melhoria da estrutura tecnológica iniciada em 2020 também permitiu a implantação do 

Sistema de Processos de Documentos (PRODOC) no Gabinete do Governador no exercício de 2021, 

com a consequente gestão virtual dos documentos e processos, garantiu mais agilidade e segurança 

na administração desta UJ. 

Cabe destacar que a requisição feita à SEINF de uma nova reforma ao imóvel do GABGOV, 

construído em 1986 e que havia recebido uma significativa reforma há mais de 10 (dez) anos, foi 

atendida, iniciada no mês de abril de 2021com previsão do término no segundo semestre de 2022. 

Reforma esta que irá proporcionar melhoria na infraestrutura e consequente conforto aos servidores 

ali lotados. 

 

d) Estratégias de divulgação interna dos objetivos traçados e dos resultados alcançados; 

Em âmbito interno quanto aos resultados alcançados, sua divulgação se materializa por meio 

da disseminação das informações consolidadas entre os setores, através de Reuniões com comissão 

de Planejamento estratégico, de elaboração de Relatório de atividades, prestação de contas servindo 

de base também para a elaboração do Relatório Anual de Gestão. Enquanto que no âmbito externo a 

UJ fomenta suas redes Sociais em caráter informativo, além de compartilhar dados e informações 
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com a sociedade em geral através do site oficial, cumprindo com a transparência de sua gestão à 

sociedade.  

No que diz respeito a apresentação dos resultados alcançados do planejamento do PPA no 

exercício 2021, sua divulgação se dá por meio de relatórios consolidados no prazo estipulado e lan-

çado no SIPLAG. 

 

e) Outras estratégias consideradas relevantes pelos gestores da unidade para o atingimento 

dos objetivos estratégicos. 

Como já exposto anteriormente as circunstâncias negativas de isolamento parcial e redução 

de carga horária dos servidores, possibilitou o início da reforma predial em 2021, como estratégia de 

melhoramento do seu espaço físico, sobre as atividades internas foram adotadas práticas como o te-

letrabalho para servidores afastados devido pertencer ao grupo de risco, reuniões virtuais entre os 

chefes de unidade com demais técnicos da UJ, para execução ou avaliações das atividades essenciais 

ao bom Funcionamento desta UJ. 

 

2.3 Demonstração da execução do plano de metas ou de ações para o exercício; 

a) Resultado das ações planejadas, explicando em que medida as ações foram executadas. 

O Objetivo da Gestão Estratégica de Governo (0040) é coordenar ações estratégicas de 

governo para o desenvolvimento, inovação e apoio tecnológico da gestão pública, com inclusão social 

mediante a manutenção e implantação de medidas que objetivam integrar ações, e simplificação dos 

processos na administração pública. 

 

QUADRO 10 – RESULTADO % DAS AÇÕES 

EXERCÍCIO 2021 

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 

EXECUTADO CRÉDITO % EXECUÇÃO 

4.691.670,00 5.891.611,00 5.770,140,99 121.470,01 97,94% 

Fonte: SIAFE/2021 

 

As ações estratégicas coordenadas de governo desenvolvidas por este GABGOV no ano de 

2021, estão alinhados no objetivo do desenvolvimento, inovação e apoio tecnológico da gestão 

pública, com inclusão social mediante a manutenção e implementação de medidas que objetivam 

integrar ações e simplificação dos processos na Administração Pública. 

b) Dentro do cenário de efetividade para o Eixo Gestão e Finanças, destacamos as seguintes 

ações desenvolvidas por esta UJ no exercício 2021: 

QUADRO 11 - DEMONSTRAÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS 

EXERCÍCIO 2021 

JANEIRO 

ITEM AÇÃO COORDENADA 

01 
Sanção da Lei sobre a utilização do cordão de Girassol 
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02 
Minha primeira Empresa 

03 
Coordenação Fórum dos Prefeitos em Macapá 

04 
Reunião com Gestores Estaduais e Municipais sobre Vacinação no Estado 

05 
Entrega do escritório do RURAP no Laranjal do Jari 

06 
Distribuição das vacinas do Covid-19 aos MUNICÍPIOS 

07 
Videoconferência com Ministro da economia e SUFRAMA 

08 
Capacitação dos 30 profissionais da saúde para vacinação do Covid-19 

09 
Reunião com BNDS sobre Rodovia Itaubal 

10 
Reunião com MP sobre plano Diretor da Saúde 

11 
Coletiva Imprensa sobre Covid-19 

FEVEREIRO 

ITEM AÇÃO COORDENADA 

12 
Reunião com SVS e Prefeitos sobre Covid-19 

13 
Videoconferência com embaixador da China 

14 
Posse da Presidência da AMAEAP 

15 
Lançamento do tesouro Verde Santander 

16 
Videoconferência com TRE/AP. 

17 
Reunião com Prefeitos retorno as aulas, vacinação e fiscalização 

18 
Videoconferência Fórum dos Governadores da Amazônia Legal 

19 
Videoconferência com Agencia Amapá e Governo Guiana Francesa 

20 
Videoconferência com Prefeitos e COESP 

21 
Videoconferência Lançamento Plataforma BIO-PLATEUX 

MARÇO 

ITEM AÇÃO COORDENADA 

22 
Assinatura do protocolo de intenções com o Basa 

23 
Posse dos novos Procuradores do Estado do Amapá 

24 
Revitalização e inauguração espaço de vivência Raimunda Ramos aos movimentos sociais volta-

dos às causas femininas no Amapá. 

25 
Reunião de emergência comitê medico e Defesa Civil 

26 
Reunião referente as ações de enfrentamento de colapso Covid - 19 
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27 
Reunião com o setor empreendedor enfrentamento pandemia 

28 
Live amapá em lockdown - pandemia Covid-19 

29 
Videoconferência governadores da Amazônia legal 

30 
Live combate aos impactos negativos da pandemia e inclusão de medidas de apoio a juventude 

31 
Reunião com a FECOMERCIO e sindicatos enfrentamento pandemia 

32 
Reunião de alinhamento para estratégia de fomento do setor primário 

33 
Reunião Comitê Gestor enfrentamento da pandemia do Covid-19 Fórum Nacional dos Governa-

dores 

34 
Live apresentação medidas econômicas e tributarias de apoio aos amapaenses na pandemia 

35 
Videoconferência com Prefeitos sobre novo Decreto Covid-19 

ABRIL 

ITEM AÇÃO COORDENADA 

36 
Sanção lei complementar e PLO - Medidas sócio econômicas 

37 
Sanção lei de criação Policial Penal do estado 

38 
Videoconferência COESP e Comitê Médico 

39 
Videoconferência nivelamento decreto medidas de proteção e enfrentamento ao Covid-19 

40 
Live lançamento Amapá Jovem 

41 
Videoconferência com o BNDS 

42 
Live medidas de proteção e apoio as empresas 

43 
Videoconferência Governadores Amazônia Legal e embaixadores do EUA 

44 
Live apresentação do sistema de gestão ambiental 

45 
Assinatura decreto Refis e IPVA 

46 
Videoconferência desmatamento desenvolvimento sustentável e agricultura 

47 
Posse novos defensores públicos do estado 

48 
Assinatura projeto lei turismo e eventos 

49 
Reunião apresentação do Telesaude 

50 
Entrega prédio da polícia cientifica de Santana 

51 
Live resultados do lockdown e reabertura atividades econômicas 

52 
Lançamento programa comida em casa 

53 
Reunião com setor da segurança pública 
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MAIO 

ITEM AÇÃO COORDENADA 

54 
Entrega de cestas básicas para educandos da Casa da Hospitalidade em Santana 

55 
Reunião com prefeitos e região metropolitana retorno de atividades 

56 
Entrega de cestas básicas programa comida em casa 

57 
Videoconferência lançamento CARD assinatura Decreto Marco legal/Meio ambiente e Agricul-

tura 
58 

Reunião com o setor de artesanato 

59 
Cerimônia de entrega de cheques FUNGETUR 

60 
Videoconferência com prefeitos Decretos para o PPI 

JUNHO 

ITEM AÇÃO COORDENADA 

61 
Entrega de Cestas básicas Comida em Casa 

62 
Reunião com segmento de Turismo/assinatura Decreto Fundo de Aval 

63 
Reunião do COESP e COMITE MEDICO – Covid- 19 

64 
Reunião do Fórum dos Governadores 

65 
Entrega Delegacia de Mazagão 

66 
Apresentação do Plano Estadual de Políticas Publicas 

67 
Entrega Núcleo de acolhimento LGBTQIA+ 

68 
Receptivo visita Presidente do BNDES e equipe 

69 
Receptivo Presidente do BNDES e equipe 

70 
Videoconferência presidente BNDS e Conselho da SUFRAMA/CAS 

JULHO 

ITEM AÇÃO COORDENADA 

71 
Entrega do 1º Batalhão da Polícia Militar AP. 

72 
Reunião anuncio cadastro de reserva do concurso Agentes Penitenciários 

73 
Entrega do CIOSP Zona Norte MACAPABA. 

74 
Entrega do BPRE Zona Oeste 

75 
Posse da nova diretoria da Agencia Amapá e FCRIA 
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76 
Videoconferência alinhamento p/novo decreto pandemia 

77 
Videoconferência alinhamento p/novo decreto pandemia 

78 
Lançamento chamada pública para o PPI 

79 
Reunião c/organização panamericana de saúde-OPAS 

80 
Videoconferência sobre cobertura vacinal dos municípios 

81 
Videoconferência ministro da saúde 

82 
Videoconferência com o COESP e Comitê Medico 

83 
Encontro da Secretaria Nacional da Juventude 

84 
Entrega do Batalhão do Corpo de Bombeiros da Zona Oeste 

85 
Inauguração do Super Fácil Laranjal do Jari 

86 
Formalização de convenio de limpeza e lançamento do PPI em Vitoria Do Jari 

87 
Entrega do batalhão da Policia Militar do bairro Cidade Nova 

 

88 

 

Live sobre retorno as aulas 
AGOSTO 

ITEM AÇÃO COORDENADA 

89 
Reunião virtual com prefeitos e secretario saúde municipais 

90 
Reunião sobre as terras caídas de BAILIQUE 

91 
1º Fórum de Inovação para o desenvolvimento Rural do Estado do Amapá 

92 
Lançamento do projeto feira do açaí 

93 
Reunião com a Secretaria Nacional De Assistência Social e SIMS 

94 
Reunião com Prefeitos novas medidas de proteção a vida e volta as aulas 

953 
Aula inaugural curso de soldados 2021 PM/AP 

96 
Cerimônia de lançamento prêmio ciências tecnologia e inovação - ROBERIO NOBRE 

97 
Assinatura decreto recursos FUNDEB Instituições Comunitárias 

98 
Conferência prefeito KOUROU /comissão de relações exteriores /ALAP /Associação Prefeitos do 

AP 

99 
Reunião apresentação projeto da Rodovia Duca Serra 

100 
Reunião associação dos garimpeiros do Estado 

101 
229ª reunião ordinária do conselho de administração da SUFRAMA - CAS 

102 
Nomeação e posse dos assistentes administrativos do concurso gestão governamental 
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103 
Lançamento entrega de livros programa criança alfabetizada aos municípios; assinatura Decreto 

do Prêmio Criança Alfabetizada 

104 
Videoconferência audiência pública com Senador Confúcio Moura e coordenador da comissão 

temporária 
105 

Energização da subestação de energia do ramal do CAMAIPI 

106 
Entrega cheques p/empreendedores do programa 1º Empresa 

107 
Solenidade de inauguração da UNACOM 

108 
Apresentação do novo hospital regional de Porto Grande 

SETEMBRO 

ITEM AÇÃO COORDENADA 

109 
Entrega de uma van casa da hospitalidade 

110 
Aula inaugural para aprovados do Amapá Jovem 

111 
Entrega cartão eletrônico programa renda cidadão emergencial 2021 - 08 à 10.09.2021 (03 dias) 

112 
Solenidade de formalização da adesão dos municípios a rede de ouvidorias do amapá 

113 
Reunião com empresas TECONAP S/A 

114 
Cerimônia de lançamento concessões florestais do Amapá e assinatura acordo de cooperação. 

115 
Entrega da delegacia de repressão aos crimes cibernéticos e apoio ao turista 

116 
Posse dos novos procuradores do estado 

117 
Entrega de viaturas para auxiliar no programa lei seca 

118 
Reunião com associações atendidas pelo PPI 

119 
Comemoração dos 1000 dias de Governo Federal 

120 
Reunião para sanção de Lei Ademar Rodrigues Dos Anjos 

OUTUBRO 

ITEM AÇÃO COORDENADA 

121 
I Reunião sobre a contaminação dos peixes 

122 
Solenidade de entrega do Prêmio Ciência, Tecnologia e Inovação 

123 
Evento quebra lacre/abertura carretas cestas Programa ação de Distribuição e alimentos Quilom-

bolas - SEAFRO 

124 
Entrega 18 viaturas/assinatura OS reforma e ampliação do CIODES 

125 
Programação Palestra Outubro Rosa 

126 
Programação Palestra Outubro Rosa 
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127 
Reunião sobre Projeto Rondon 

128 
Agenda-Ministro da Educação e FNDE /Prefeitos do Estado do Amapá 

NOVEMBRO 

ITEM AÇÃO COORDENADA 

129 
Reunião empresa privatização CEA 

130 
Apresentação do Plano da Nova Economia do AP 

131 
Cerimônia de Promoção dos Policiais Militares do Amapá 

132 
Reunião para Providencias de Demanda das Comunidades do Maruanun 

133 
Reunião com Representantes das Comunidades do Mazagão 

134 
Entrega de Cartões Magnéticos e Kits para entidades/SIMS 

135 
Reunião tratativas de parcerias entre os governos 

136 
Entrega da Escola Mario Quirino revitalizada 

137 
Reunião com Tribunal de Justiça e ALAP 

138 
Entrega Kits do Programa Pobreza Menstrual 

139 
Assinatura do termo de Transferência da CEA para o GRUPO EQUATORIAL 

140 
Reunião de alinhamento para as providencias da vinda da Ministra Damaris Alves ao Amapá 

141 
Reunião com lideranças do Anauerapucu 

DEZEMBRO 

ITEM AÇÃO COORDENADA 

142 
Inauguração da pedra fundamental da Casa Da Mulher Brasileira 

143 
Reunião COESP 

144 
Posse da Nova Diretoria da EAP 

145 
Live apresentação novos concurso público no Amapá 

146 
Videoconferência obras Museu 

147 
Entrega do CIOSP Polícia Civil 

148 
Reunião Gestores GEA 

149 
Posse Nova Diretoria da Agencia reguladora de Serviços Públicos 

150 
Reunião com Prefeitos e Vereadores em Pautas prioritárias investimentos para os municípios. 

Fonte: GABGOV 
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Como forma de demonstrar o resultado alcançado das ações planejadas em 2021 no GAB-

GOV, menciona-se no quadro abaixo a concentração das despesas programadas e executadas de forma 

percentual, explicitando em que elementos: 

 

QUADRO 12 – ALCANCE EM % DAS AÇÕES PLANEJADAS EM 2021 

EXERCÍCIO 2021 

0005 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO-EIXO GESTÃO E         FINANÇAS  

2293 
 - MA-

NUTENÇÃO  DE 

ATIVIDADES DE 

SEGURANÇA 

PESSOAL E IN-

STITUCIONAL- 

GSI 

 

 

 

PLANEJADO 

 
Dotação To-

tal 

 

 

 

% 

2294 
- MANUTENÇÃO 

DE SERVIÇOS AD-

MINISTRATIVOS - 

GABI GOV 

 

 

 

PLANEJADO 

 
Dotação Total 

 

 

 

% 

 

 

518.443,00 
 

5.373.168,00 
 

339039 - Outros 

Serviços de   Ter-

ceiros - Pessoa 

Jurídica 

449.510,00 449.509,71 86,70 339039 - Outros 

Serviços de   Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

2.491.894,00  2.422.195,97 45,07   

- - - - 339037 – Locação de 

Mão de Obra 
1.702.003,00 1.701.999,65 31,67  

449052 - Equi-

pamentos e Ma-

terial Perma-

nente  

32.588,00 32.587,92 6,28 449052 - Equi-

pamentos e Material 

Permanente  

313.942,00 313.941,79 5,84  

Fonte: ADINS / GABGOV/ SIAFE-AP 
 

Analise: Demonstração parcial das principais execuções para atender demanda dos setores 

do GABGOV, implementado no exercício, reforço suplementar de recursos financeiros e orçamentá-

rios para prestação de serviços e investimentos em logística, aquisição de equipamentos tecnológicos 

no atendimento às ações estratégicas de Governo. 

 

Ao longo do exercício com a finalidade de cumprir as ações contidas nos programas desta-

camos as atividades realizadas pela Coordenadoria de Cerimonial e Relações Públicas que organiza 

ações de eventos institucionais no interesse da administração estadual, que resultaram em atendi-

mento as políticas públicas do GEA, segue abaixo o Relatório de Atividades 2021 da Coordenadoria 

de Cerimonial     e Relações Públicas do Governo do Estado do Amapá; 

 

QUADRO 13 - AÇÕES DE EVENTOS DO GEA  

EXERCÍCIO: 2021 

DATA MÊS  DESCRIÇÃO DO EVENTO 

05  Eventos: Sanção da Lei sobre a utilização do Cordão de Girassol. 

11 Evento: Entrega da Sala “Minha Primeira Empresa” na Agência Amapá. 

12 Evento: Forum dos Prefeitos. 

12 Evento: Reunião com Gestores Estaduais e Municipais sobre a vacinação. 

14 Evento: Entrega do escritório do RURAP no Laranjal do Jari. 

15 Evento: Videoconferência sobre novo Decreto. 

19 Evento: Abertura da campanha de Vacinação do Covid-19 no estado. 

19 Evento: Distribuição das Vacinas do Covid-19 aos Municípios. 
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19 Evento: Videoconferência com os Prefeitos. 

20 Evento: Videoconferência com SUFRAMA. 

21 
Evento: Capacitação dos 30 Profissionais da Saúde para a Vacinação do  

Covid-19. 

25 Evento: Videoconferência sobre novo decreto. 

27 Evento: Reunião com BNDS sobre rodovia ITAUBAL. 

28 Evento: Reunião com MP sobre plano diretor da Saúde. 

29 Evento: Reunião com BNDS sobre PPI saneamento. 

30 Evento: Reunião com Comunidade de Porto do Céu.  

30 Evento:  Coletivo de imprensa sobre Covid-19 

02  

 

 

 

 

 

 

 

FEVEREIRO / 2021 

Evento: Reunião com SVS e Prefeitos sobre Covid-19 

05 Evento: Videoconferência com embaixador da China. 

05 Evento: Posse da Presidência da AMEAP. 

09 Evento: Lançamento do Tesouro Verde SANTANDER. 

10 Evento: Videoconferência TRE/AP. 

12 
Evento: Reunião com os Prefeitos sobre retorno às aulas, vacinação e fiscaliza-

ção. 

15 Evento: Videoconferência com os prefeitos sobre novo decreto. 

17 Evento: Comemoração dos 77 anos da Polícia Militar. 

17 Evento: Videoconferência Fórum dos Governadores da Amazonia Legal. 

19 Evento: Videoconferência com Agência Amapá e Franceses. 

22 Evento: Videoconferência com Prefeitos e COESP. 

25 Evento: Posse do Procurador DR. Jaime Henrique. 

26 Evento: Videoconferência de Lançamento da Plataforma BIO-PLATEAUX. 

DATA  DESCRIÇÃO DO EVENTO 

01  

 

 

 

 

 

 

 

MARÇO / 2021 

Evento: Missa para receber a imagem de São José. 

04 Evento: Assinatura do protocolo de intenções com BASA. 

05 Evento: Videoconferência da Posse da Presidência do TER/AP 

05 Evento: Posse dos novos Procuradores do Estado do Amapá. 

08 Evento: Homenagem ao dia Internacional da Mulher. 

08 Evento: Inauguração do espaço de vivência Raimunda Ramos. 

09 Evento: Reunião com Lideranças Religiosas. 

09 Evento: SANTANDER Saneamento o Desafio da Infraestrutura no Brasil. 

10 Evento: Reunião de emergência Comitê Médico e Defesa Civil. 

11 Evento: Reunião Referente as ações de Enfretamento de Colapso. 

14 Evento: Reunião com o COESP e Comitê Médico. 

15 Evento: Reunião com Setor Empreendedor 

16 Evento: Atendimento a imprensa sobre o novo Decreto. 

17 Evento: Live Amapá em lockdown. 

17 Evento: Videoconferência com Governadores da Amazonia Legal. 

23 
Evento: Live “Combate aos Impactos Negativos da Pandemia e inclusão de medi-

das de apoio a Juventude”. 

23 Evento: Reunião com a FECOMERCIO e Sindicatos.  

24 Evento: Videoconferência com a REAG para tratar sobre o Tesouro Verde.  

24 
Evento: Coletiva de Imprensa sobre combate a Pandemia e ao Vivo na TV 

Amapá. 

25 
Evento: Reunião de Alinhamento para montar estratégias de Fomento para o Se-

tor Primário. 
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26 
Evento: Reunião do Comitê Gestor de enfrentamento da Pandemia do Covid-19 e 

Fórum Nacional dos Governadores. 

30 
Evento: Videoconferência para apresentação de Boletim epidemiológico do Co-

vid-19.  

30 
Evento: Live para apresentar as Medidas Econômicas e Tributárias de apoio aos 

Amapaenses na Pandemia. 

31 Evento: Videoconferência com os Prefeitos Sobre novo Decreto Covid-19. 

DATA MÊS DESCRIÇÃO DO EVENTO 

01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL / 2021 

Evento: Coletiva de Imprensa sobre novo decreto de combate a Pandemia  
Covid-19. 

03 
Evento: Sanção da Lei 01 Complementar e PLO 004 – Medidas Socio Econômi-

cas. 

06 Evento: Videoconferência com COESP e Comitê Médico. 

10 
Evento: Videoconferência para nivelamento do novo decreto com medidas de 

proteção e enfrentamento ao Covid-19. 

14 Evento: Live Medidas de Proteção e Apoio as Empresas. 

14 
Evento: Videoconferência com os Governadores da Amazonia Legal e os Embai-

xadores do EAU. 

15 Evento: Live para apresentação do Sistema de Gestão Ambiental. 

16 Evento: Videoconferência Distribuição de Cestas Básicas. 

18 Evento: Reunião com a FECOMERCIO e Representantes do Macapá Shopping. 

19 
Evento: Reunião com o COESP para a apresentação do Relatório Epidemioló-

gico. 

20 
Evento: Videoconferência sobre o desmatamento, desenvolvimento sustentável e 

agricultura.  

20 Evento: Posse dos Novos Defensores Públicos do Estado. 

21 
Evento: Reunião com 16 Prefeitos e Senador Davi Alcolumbre para Assinatura 

do Termo de adesão do PPI de Saneamento. 

21 Evento: Assinatura do Projeto de Lei para Turismo e Eventos. 

23 Eventos: Reunião para apresentação do telessaúde. 

26 Evento: Entrega do Prédio da Polícia Ciêntifica de SANTANA. 

26 
Evento:  Live Resultados do lockdown & Reabertura das Atividades Econômi-

cas.  

28 Evento: Lançamento do Programa Comida em Casa. 

29 Evento: Reunião com a Equipe do RURAP. 

DATA MÊS DESCRIÇÃO DO EVENTO 

08  

 

 

 

MAIO / 2021 

Evento: Entrega de Cestas Básicas aos Educandos da Casa da Hospitalidade. 

11 Evento: Coletiva de Imprensa TV, Rádio e Site. 

12 Evento: Reunião com os Prefeitos da Região Metropolitana. 

12 Evento: Entrega de Cestas Básicas do Programa Comida em Casa. 

14 Evento: Entrega do12º Batalhão da Polícia Militar em CALÇOENE. 

15 Evento: Reunião com o Setor de Artesanato. 

19 
Evento:  Cerimonia de Adesão das Prefeituras ao Sistema Nacional de Promoção 

à Igualdade Racial- SINAPIR. 

29 Evento: Cerimônia de entrega de Cheques FUNGETUR. 

DATA MÊS DESCRIÇÃO DO EVENTO 

04  

 

 

 

Evento: Entrega de Cestas Básicas Comida em Casa para Igrejas. 

09 Evento: Entrega de Cestas Básicas para Comunidade Zona Norte. 

11 Evento: Entrega de Cestas Básicas Comida em Casa SANTANA. 

14 Evento: Entrega de Cestas Básicas Comida em Casa Mazagão. 
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15  

 

 

JUNHO / 2021 

Evento: Entrega de Cestas Básicas Comida em Casa. 

17 Evento: Entrega de Cestas Básicas Comida em Casa. 

18 
Evento: Reunião com o Seguimento de Turismo, ABRASEL e Assinatura do De-

creto Fundo de Aval. 

21 Evento: Entrega de 4 Veículos para a Instituição. 

21 Evento: Reunião do COESP e Comitê Médico. 

22 Evento: Entrega de 14 Viaturas e 1 Caminhão a Polícia Militar. 

22 Evento: Ação de emissão de 2º Via de Carteira de Identidade do Super Fácil 

22 Evento: Reunião sobre o Fórum dos Governadores. 

26  

 

 

 

 

 

 

JUNHO / 2021 

Evento: Entrega da Delegacia de Mazagão. 

28 
Evento: Cerimônia Pública de apresentação do Plano Estadual de Políticas Públi-

cas LGBTQIA+ 

28 Evento: Entrega da Sala do Núcleo de Acolhimento LGBTQIA+ 

28 
Evento: Ambientação do Palácio para Receptivo do Videoconferência do 

BNDES e Equipe. 

29 Evento: Reunião de Trabalho sobre a Privatização da CEA. 

29 Evento: Reunião com os 16 prefeitos sobre o PPI. 

30 
Evento: Videoconferência com o Presidente do BNDES e Conselho de Adminis-

tração da SUFRAMA/CAS. 

30 
Evento:  Recital de Apresentação dos Projetos da Escola de Música Walkiria 

Lima. 

29 Evento:  Ambientação para o Almoço com o Presidente do BNDES e Poderes. 

29 
Evento:  Ambientação para o Jantar com Presidente do BNDES e Empresários 

Locais. 

21 Evento: Super Fácil 

DATA MÊS DESCRIÇÃO DO EVENTO 

01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULHO / 2021 

Evento: Entrega do 1º Batalhão da Polícia Militar. 

01 
Evento: Reunião para o anúncio do cadastro Reserva do Concurso dos Agentes 

Penitenciários.  

02 Evento: Entrega do CIOSP Zona Norte MACAPABA. 

03 Evento: Entrega do BPRE Zona OESTE. 

03 Evento : Posse da nova diretoria da Agencia Amapá e FCRIA. 

05 Evento: Videoconferência de alinhamento para o Novo Decreto.  

06 Evento: Lançamento da chamada pública para o PPI. 

06 Evento: Reunião com a organização Panamericana e Saúde OPAS. 

08 Evento: Videoconferência sobre a cobertura vacinal dos Municípios. 

09 Evento:  Reunião com o novo superintendente da Polícia Federal. 

12 Evento:  Videoconferência com o Ministro da Saúde. 

13 Evento: Reunião com o Governador e Ministro da Saúde. 

14 Evento: Entrega de comida em Casa. 

14 
Evento: Encontro da Secretaria Nacional da Juventude Emilly Rayanne com os 

jovens de Macapá. 

19 Evento: Videoconferência com o COESP e Comitê Médico. 

20 Evento: Entrega do Batalhão do Corpo de Bombeiros da Zona Oeste. 

21 Evento: Reunião com os novos Tenentes da PM. 

22 Evento: Entrega de cestas comida em casa.  

23 Evento: Inauguração do Super Fácil Laranjal do Jari. 

24 Evento: Formalização do Convênio de Limpeza e Lançamento do PPI. 

27 Evento: Entrega do Batalhão da Polícia Militar do Bairro Cidade Nova. 

29 Evento: Live sobre o Retorno as Aulas. 
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30 Evento: Entregas do Comida em Casa em Tartarugalzinho. 

DATA MÊS DESCRIÇÃO DO EVENTO 

03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO / 2021 

Evento: Reunião Virtual com os Prefeitos e Secretários de Saúde Municipais. 

06 Evento: Reunião com o corpo de Bombeiros SEPLAN e PGE. 

06 Evento: Solenidade de Transmissão de Cargos da Agência Amapá. 

11 Evento: Reunião sobre as Terras Caídas de Bailique. 

12 
Evento:  1º Fórum de Inovação para o Desenvolvimento RURAL do Estado do 

Amapá. 

13 Evento: Lançamento do Projeto Feira do Açaí. 

16 Evento:  Reunião com a Secretária Nacional de Assistência Social e SIMS.  

16 
Evento: Reunião com os Prefeitos sobre novas medidas de proteção à Vida e 

Volta às Aulas. 

17 Evento:  Aula Inaugural do Curso de Soldados 2021. 

17 
Evento: Cerimônia de Lançamento do Prêmio de Ciências, Tecnologia e Inova-

ção Robério Nobre. 

18 
Evento: Assinatura do decreto Recursos do Fundo FUNDEP para instituições Co-

munitárias. 
18 Evento: Assinatura do primeiro conjunto Habitacional de Santana. 

18 
Evento: Conferência com o Prefeito de Kourou Comissão de Relação Exteriores 

ALAP e Associação dos Prefeitos do AP para assinatura de Termo de Coopera-

ção. 

19 Evento: Reunião para apresentação do Projeto da Rodovia Duca Serra. 
23 Evento: II Reunião para apresentação do Projeto da Rodovia Duca Serra. 

24 Evento: Reunião com a Associação dos Garimpeiros do Estado. 

26 
Evento:  299ª Reunião ordinária do Conselho de Administração da SUFRAMA 

CAS. 

26 
Evento:  Nomeação e Posse dos Assistentes Administrativos do Concurso Gestão 

Governamental. 

27 
Evento: Lançamento e entrega dos Livros do Programa Criança Alfabetizada aos 

Municípios e Assinatura do Decreto Prêmio Criança Alfabetizada. 

27 
Evento:  Videoconferência para audiência Pública com Senador Confúcio Moura 

e Coordenador da Comissão Temporária. 

28 Evento:  Energização da Subestação de energia do Ramal do Camaipi. 

28 
Evento: Entrega de Cheques para empreendedores do Programa Primeira Em-

presa. 

29 Evento: Solenidade de Inauguração da UNACOM. 

30 Evento:  Reunião com os Prefeitos e COESP. 

31 Evento: Apresentação do Novo Hospital Regional de Porto Grande. 

DATA MÊS DESCRIÇÃO DO EVENTO 

03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento: Reunião com os Vereadores de Macapá com Marcelo Roza. 
04 Evento: Entrega de uma Van para casa da Hospitalidade. 
06 Evento: Missa em honra a nossa Senhora de Nazaré / CÍRIO 2021. 
06 Evento: Aula Inaugural dos Pré Aprovados do Amapá Jovem. 

08 Evento: Entrega do cartão Eletrônico do Programa Renda cidadão emergencial 

2021. 

08 Evento: Solenidade de Formalização da Adesão dos Municípios à Rede de Ouvi-

dorias do Amapá. 
09 Evento: Reunião com a empresa TECONAP S.A 



52 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

GABINETE DO GOVERNADOR - GABGOV 

 

 

10 
 

 

SETEMBRO / 2021 

Evento: Cerimônia de lançamento de concessões Florestais da Floresta Nacional 

do Amapá e Assinatura de Acordo de Cooperação. 

14 Evento: Entrega da delegacia de repressão aos crimes cibernéticos e apoio ao Tu-

rista.  
20 Evento: SUDAM nos Estados. 
20 Evento: Reunião com os vereadores e Prefeito de Vitória do Jari. 

22 Evento: Reunião com Governador, SETRAP, DETRAN, Dep. Charly Jhones e 

Líderes Ciclistas. 
23 Evento: Posse dos Novos Procuradores do Estado. 
24 Evento: Entrega de 12 Viaturas para Auxiliar no Programa Lei Seca. 

27 Evento: Reunião de Nivelamento para Novo Decreto. 
28 Evento: Reunião com as Associações atendidas pelo PPI. 
29 Evento: Comemoração dos 1000 dias de Governo Federal 

29 Evento: Reunião para sanção de Lei “ADEMAR RODRIGUES DOS ANJOS” 

DATA MÊS DESCRIÇÃO DO EVENTO 

06  

 

 

 

 

 

 

OUTUBRO / 2021 

Evento: I Reunião sobre a contaminação dos peixes. 
07 Evento: II Reunião sobre a contaminação dos peixes. 

13 
Evento: Solenidade de entrega do prêmio de ciência, tecnologia e inovação  

Laurea Roberio Alexo. 

15 Evento: Quebra de Lacre e abertura de carretas com cestas do programa ação de 

distribuição de Quilombolas – SEAFRO. 
15 Evento: Reunião com a Secretaria Maria Goreth da Silva e Sousa 

21 Evento: Entrega de 18 Viaturas e ordem de Serviço da Reforma e ampliação do 

CIODES.  
21 Evento: Programação Outubro Rosa. 
25 Evento: Videoconferência sobre o novo Decreto. 
26 Evento: Reunião sobre o Projeto Rondon. 

28 Evento: Atendimento do Ministro da Educação e FNDE aos prefeitos do Estado 

do Amapá. 
DATA MÊS DESCRIÇÃO DO EVENTO 

04  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRO / 2021 

Evento: Reunião com a Empresa que assumirá a CEA. 
05 Evento: Apresentação do Plano da Nova Economia do Amapá. 
08 Evento: Cerimônia de promoção dos Policiais Militares do Amapá. 

09 Evento: Reunião para providencias das demandas das comunidades do Marua-

num. 
10 Evento: Reunião com representantes das comunidades do Mazagão. 

12 Evento: Entrega de cartões Magnéticos e Kits para entidades /SIMS. 
12 Evento: Reunião de Tratativas para Parcerias entre Poderes. 
17 Evento: Reunião com equipe de Governo. 
18 Evento: Entrega da Escola Mario Quirino. 
19 Evento: Reunião com os Servidores da CEA e CAESA. 
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22 Evento: Reunião com Tribunal de Justiça e ALAP. 
23 Evento: Entrega dos Kits do Programa Pobreza Menstrual. 

23 Evento: Assinatura do Termo de Transferência da CEA para o Grupo Equatorial. 

25 Evento: Reunião de Alinhamento para as Providências da Vinda da Ministra Da-

mares Alves. 
30 Evento: Reunião com Lideranças do Anauerapucú. 

DATA MÊS DESCRIÇÃO DO EVENTO 

02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEZEMBRO / 2021 

Evento: Inauguração da Pedra Fundamental da Casa da Mulher Brasileira. 
06 Evento: Reunião do COESP. 

07 Evento: Reunião para tratativas do uso do PARQUE. 
09 Evento: Reunião com Gestores para os Eventos de Dezembro. 
10 Evento: Posse da nova Diretoria da EAP. 

11 Evento: Videoconferência sobre novas Medidas a Covid-19. 
11 Evento: Natal Solidário São José. 
13 Evento: Anuncio das Medidas para o Fortalecimento da Segurança Pública. 
15 Evento: Retomada das Obras da Duca Serra com Norte Sul. 
16 Evento: Videoconferência sobre as obras do MUSEU. 
16 Evento: Cantata Natalina. 

17 Evento: Live para apresentação dos Novos Concursos Públicos. 
18 Evento: Entrega do CIOSP Polícia Civil. 
18 Evento: Solenidade de entrega dos certificados aos atletas do JEB’S. 

20 Evento: Reunião do COESP para anuncio do Novo Decreto. 

21 
Evento: Cerimônia de celebração do contrato para Universalização dos serviços 

de saneamento no amapá e repasse dos recursos referentes ao direito de prestação 

destes serviços. 

23 Evento: Assinatura do termo de cooperação entre as forças de segurança para 

2022. 
28 Evento: Solenidade de entrega da medalha comandante Anibal Barcellos. 

28 Evento: Assinatura do decreto de comissão do concurso público PM e CBM do 

Amapá. 
29 Evento: Reunião de apresentação de Tráfego da Nova Duca Serra. 

Fonte: Coord. Cerimonial e Relações Públicas – GABGOV 
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QUADRO 14 – ACOMPANHAMENTO EVOLUÇÃO DAS AÇÕES E METAS FINANCEIRAS – PPA 

 

 

 

 
Fonte: SIAFE 

c) Justificativas para a não execução de ações ou não atingimento de metas, se for o caso; 

A execução das ações desta UJ foram realizadas de forma satisfatória, alcançando 97,94% 

do planejado para o exercício de 2021. 

 

d) Impactos dos resultados das ações nos objetivos estratégicos da unidade; 

Os custos envolvidos na realização do Contrato de organização de Eventos e Buffet impor-

taram no total de R$ 1.753.649,40 (Um milhão setecentos e cinquenta e três mil seiscentos e quarenta 

e nove reais e quarenta centavos), atendendo as ações planejadas e imediata as que houveram no ano 

de 2021, com o retorno e cumprimento de eventos, inaugurações, ações antes planejadas no ano de 

2020 e que não foram executadas devido ao isolamento e paralisações administrativas proveniente 

dos riscos causados pelo avanço da Pandemia. 

 

2.4 Informações sobre indicadores utilizados pela unidade jurisdicionada para monitorar e 

avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na 

qualidade dos serviços prestados, identificar necessidades de correções e de mudanças de 

rumos, etc. 

Esta Unidade Jurisdicionada segue os indicadores do planejamento geral do Estado para 

avaliar a gestão. Acompanhamento do alcance das metas, a identificação dos avanços, das melhorias 

e das deficiências encontradas. Realizadas por meio de reuniões periódicas realizadas com os 

servidores ocupantes de cargos estratégicos da sua estrutura organizacional. São feitos 

acompanhamentos das execuções por gerentes de programas e ações no siplag. 

 

2.5 Indicação de sítio eletrônico em que estejam disponibilizadas as peças orçamentárias (Plano 

Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual  - LOA), 

bem como a demonstração da execução das metas e ações em cumprimento às leis 

orçamentarias vigentes, explicitando em que medida as ações foram executadas, os impactos 

dos resultados nos objetivos estratégicos da unidade, bem como as justificativas para a eventual 

não execução de ações ou não atingimento de metas. 





56 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

GABINETE DO GOVERNADOR - GABGOV 

 

 

comitês de avaliações, este atendimento ainda contém entraves na nossa unidade organizacio-

nal,  pois não há no quadro atual da UJ servidores efetivos que possam atuar na execução desta ativi-

dade, em especial na área da Contabilidade, impedindo, de forma imediata o estabelecimento de uma 

equipe formal para o desempenho das atividades relacionadas ao controle interno, porém mediante 

recomendação advinda da CGE-AP no Relatório de Auditoria de Gestão n°.004/2021, de 29 de outu-

bro de 2021 em relação a peça complementar do Relatório de Gestão do exercício 2020, onde ori-

enta  este órgão a proceder analise sobre a criação de assessoria de Controle Interno, por oportuno 

cabe ressaltar que em virtude desta ausência, esta UJ  adota a atuação por designação de uma Comis-

são Especial de Contas, instituída anualmente, visando  emitir  Relatório de avaliação da Prestação 

de Contas Ordinária anual desta UJ, sendo o ato designado pela Portaria nº 016/2022 – GABGOV, 

23 de fevereiro de 2022 , garantindo a validação do Relatório de Gestão do exercício de 2021, e esta 

comissão atua com o apoio sempre que necessário, da CGE-AP, que orienta os órgãos, na elaboração 

e avaliação de seus Relatórios de Gestão e peças complementares. 

 

3.2  Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da UJ, contemplando 

os seguintes elementos; 

Não se aplicam à natureza desta UJ. Como instituição da Administração Direta no qual está 

vinculada a atuação do Sistema Estadual de Controle Interno é Coordenado pela Corregedoria Geral 

do Estado – CGE-AP. 

a) Ambiente de Controle; 

Não se aplicam à natureza desta UJ 

b) Avaliação de risco; 

Não se aplicam à natureza desta UJ 

c) Atividades de Controle; 

Não se aplicam à natureza desta UJ 

d) Informação e Comunicação; 

Não se aplicam à natureza desta UJ 

e) Monitoramento. 

Não se aplicam à natureza desta UJ 

 

3.3 Informações sobre a remuneração/subsídio dos administradores, gestores, membros de 

mesa diretora, membros da diretoria estatutária, do conselho de administração e do conselho 

fiscal, com a identificação nominal, o fundamento legal, valores, inclusive de verbas 

indenizatórias. 

Não se aplicam à natureza desta UJ 

 

3.4 Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição da unidade ou do 

orgão de vinculação da unidade, identificando, inclusive, a base normativa que rege a atividade  

no âmbito da unidade ou do orgão. 

Não se aplicam à natureza desta UJ. 
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No entanto, no ano de 2021 a competência para a Correição das atividades administrativas 

desempenhadas na UJ, foram realizadas pela Corregedoria Geral do Estado – CGE e a Procuradoria 

Geral do Estado do Amapá – PGE por intermédio do seu apoio Técnico-Jurídico, cargo este criado 

pela Lei nº. 1.881 de 28 de abril de 2015, definindo atribuições de prestar assistencia para a 

Administração direta e Indireta do Estado no controle interno da legalidade dos atos administrativos, 

orientar, colabora, examinar e analisar previamente a elaboração de informações, manifestações, e 

atos normativos, observados os entendimentos consolidados e as determinações emanadas da 

Procuradoria-Geral do Estado. 

O decreto nº1562 de 06 de maio de 2021 instituiu a ferramenta digital, sistema e-

Corregedoria, acesso por meio do endereço eletrônico www.ecorregedoria.ap.gov.br mediante prévio 

cadastramento e uso de senha individual intransferível concedida pela coordenadoria de Tecnologia 

da Informação da Controladoria-Geral do Estado, com a finalidade de controle de procedimentos e 

processos correcionais no âmbito dos órgãos e entidades da Administração direta, no qual cada 

secretaria é responsável por criar sua comissão que irá exercer a função de registrar, acompanhar e 

controlar os procedimentos e processos correicionais de acordo com apuração e julgamento de 

infração disciplinar descrito no art.3º. Quanto a criação do tópico em questão encontra-se em estudo 

para viabilidade por esta  UJ. Atualmente as ocorrencias emanadas deste GABGOV, sê necessarias 

são de responsabilidade da SEAD, contudo não houve nenhuma ocorrência no exercício de 2021.  

  

3.5 Informações quanto ao cumprimento da ordem cronológica de pagamentos (art. 5º, Lei nº. 

8666/93), trazendo eventual regulamentação própria sobre a matéria, hipótese na qual deverá 

colacionar a relação de justificativas para pagamento fora da ordem cronológica, contendo: 

informações do credor (razão social e CNPJ), objeto do contrato ou dívida, número da 

Programação de Desembolso (PD), valor, data de pagamento e motivação para pagamento fora 

da ordem cronológica, sendo tais informações obrigatórias para as unidades submetidas à  

instrução Normativa 01/2016 da Controladoria-Geral do Estado. 

Cumprimento da IN nº01/2016.
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QUADRO 17 – CONSULTA CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS 

EXERCÍCIO 2021 

 



59 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

GABINETE DO GOVERNADOR - GABGOV 

 

 

 



60 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

GABINETE DO GOVERNADOR - GABGOV 

 

 

 

 
Fonte: htps://siplag.p.gov.br/Siplag2/faces/login.jsp?_afrLoop=17044614343946193&_afrWindowMode=0&Adf-Window-Id=w0  / 
https://www.portal.ap.gov.br/docs/CRON-2021.pdf 
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3.6 Informações quanto à publicação em sítio eletrônico oficial da ordem cronológica de pagamento. 

https://www.portal.ap.gov.br/docs/CRON-2021.pdf 

3.7 Informações sobre indicadores de transparência entre outros indicadores de gestão constantes ou não do módulo de monitoramento e 

avaliação de programas de governo do Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado -SIAFE. 

É realizado as inserções de informações de acompanhamento de Programa e Ações, atendendo as orientações emandas pela Secretaria de 

Planejamento-SEPLAN. 

 

QUADRO 18 – INDICADORES DO PROGRAMA POR UO/06101 

 
Fonte: https://siplag.ap.gov.br/SiafeAP/faces/flexvision/consultas/novoFlexConsultas.jsp 
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3.8 Informações sobre a implantação do Sistema Integrado de Gestão Administrativa- SIGA, 

instituído pelo decreto estadual 3.313, 15 de setembro de 2016. 

No Exercício 2021 deu-se continuidade na alimentação das informações de contratos execu-

tados e celebrados no sistema SIGA – E- CONTRATOS e o Sistema E-PASSAGEMS que foi ali-

mentado conforme demandas de utilização de passagens aéreas utilizadas por este órgão, no qual a 

CGE/AP gerencia e orienta, auxiliando na alimentação da plataforma. As Consultas sobre informa-

ções a cima podem ser visualizadas no Portal de Transparência – Ap.  

O GABGOV aderiu ao Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, instituído pelo 

Decreto estadual 3.313, de 15 de setembro de 2016 Sistema Integrado de Gestão Administrativa 

(SIGA), ferramenta desenvolvida no âmbito do Poder Executivo Estadual, por onde é possível reali-

zar a gestão dos processos administrativos, no que tange a Cadastro de Materiais, Cadastro de Forne-

cedores, Patrimônio e Licitação. 

 

4 PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

4.1 Relação dos programas do Plano Plurianual vigente que estiveram integrais ou 

parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no 

relatório de gestão. 

a) Identificação do Programa 

O Plano Plurianual – PPA, do Estado do Amapá para o quadriênio 2020/2023, com nome “ 

Caminhos para o Desenvolvimento do Amapá”, aprovado pela Lei nº 2474, de  07/01/2020, estimou 

para o Gabinete do Governador/AP recursos total no valor de R$ 18.118.896,00 ( dezoito milhões, 

cento e dezoito mil, oitocentos e noventa e seis reais), sendo que  para o exercício de 2021, fôra 

aprovado o teto de R$ 4.691.670,00 ( Quatro milhões, seiscentos e noventa e um mil, seiscentos e 

setenta reais), conforme demonstrado no Quadro 14. 

 

QUADRO 19 – IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA– PPA 2020/2023 

 IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNO 

EIXO 5 DESENVOLVIMENTODA GESTÃO E FINANÇAS 

PROGRAMA: 0005 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EIXO GESTÃO E FINANÇAS 

VALOR R$ 4.691.670,00 

Código Programa 106101.04.122.0005.2293.160000 

Descrição 2293 – MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA PESSOAL E INS-

TITUCIONAL – GSI 

Órgão Responsável GABINETE DO GOVERNADOR 

Fonte: NAF GABGOV 
 IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNO 
Código Programa 106101.04.122.0005.2294.160000 

Descrição 2294 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – GABGOV 

Órgão Responsável GABINETE DO GOVERNADOR 

Fonte: ADINS / GABGOV 
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b) Informações sobre a programação e a execução orçamentária e financeira relativa ao 

programa; 

A Lei Orçamentária Anual nº 2.536, de 08 de janeiro de 2021 estima a Receita e fixa a 

Despesa do Estado do Amapá para o exercício financeiro de 2021,  publicada no Diário Oficial do 

Estado nº 7081, de 10/01/2021 e o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD 2021, DECRETO 

Nº 0073 DE 12 DE JANEIRO DE 2021 que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, 

foi disponibilizado para o Gabinete do Governador, o valor da dotação inicial orçamentária de R$ 

4.691.670,00 (Quatro milhões, seiscentos e noventa e um mil, seiscentos e setenta reais) . No decorrer 

da execução orçamentária do Gabinete do Governador foi constatada a necessidade de realizar suple-

mentação para que o Órgão conseguisse executar suas ações. Primeiramente este órgão optou ao re-

manejamento entre rubricas e pela 2021NC00020 de 28/07/21, obteve autorizado a abertura de cré-

ditos adicionais pela Secretaria de Estado do Planejamento-SEPLAN. Por fim a dotação atualizada 

foi de R$ 5.891.611,00 (Cinco milhões, oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e onze reais).  

Em análise ao valor anual disponibilizado, temos o seguinte: As despesas empenhadas/liqui-

dadas perfizeram o valor de R$ 5.770.140,99 (Cinco Milhões, setecentos e setenta mil, cento e qua-

renta Reais e Noventa e nove centavos),  correspondendo a 97,93% do orçamento atualizado, das 

despesas empenhadas/liquidadas não pagas, ficou inscritos em Restos a Pagar Processados o valor de 

R$ 66.552,50 (sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), e as 

despesas do exercício pagas no valor de R$ 5.703.588,49 (Cinco milhões, setecentos e três mil, qui-

nhentos e oitenta e oito Reais e Quarenta e nove Centavos), Dotação Final não utilizada de R$ 

121.470,01 ( cento e vinte e um mil,  quatrocentos e setenta reais e um centavos). 

c) Avaliação dos resultados dos indicadores associados ao programa; 

As avaliações possuem periodicidade anual, atendendo as orientações emanadas pela Secre-

taria de Planejamento-SEPLAN, sendo inseridas nas plataformas de consulta Governamental.
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QUADRO 21 – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

EXERCÍCIO 2021 
Unidade 

Orçame

ntária/F

unção 

Sub-

função 

Programa/A

ção 

Data 

Situação 

 

Situação 

 

Resultado Alcançado 

06101 – GABINETE DO GOVERNADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 – Admi-

nistração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122 – 

Administ

ração 

Geral 

0005 – GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO-EIXO GESTÃO E FINANÇAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2293 – MANU-

TENÇÃO DE 

ATIVIDADES DE 

SEGURANÇA 

PESSOAL E INS-

TITUCIONAL – 

GSI 
 

 

01/01/2021 

à  

 

01/11/2021 

 

 

 

 

Sem acompanhamento 

 

 

 

 

Sem Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/12/2021 

Dotação Inicial: R$ 530.000,00 – Despesas Executadas: 
R$ 89.606,91 (1º Trimestre Jan à Março) 2293 -  

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA 

PESSOAL E INSTITUCIONAL – GSI, correspondeu a 
17,28% do orçamento executado/unidade mantida 

concessão diárias Militar R$ 3.646,42 / Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica: R$ 76.779,78 / Aquisição de 
Material Permanente: R$ 9.180,71 Dotação Inicial: R$ 

530.000,00 – Despesas Executadas: R$ 134.642,09 ( 2º 

Trimestre Abril à Junho) 2293 – MANUTENÇÃO DE 

ATIVIDADES DE SEGURANÇA PESSOAL E 

INSTITUCIONAL – GSI, Correspondeu a 25,97 % do 

orçamento executado/ unidade mantida Diárias Pessoal 
militar: R$ 3.554,01 / serviços terceiros Pessoa Jurídica: R$ 

115.826,70 / e investimento R$ 15.261,38 Dotação 

Atualizada: R$ 518.443,00 – Despesas Executadas : R$ 
131.570,06 ( 3º Trimestre Julho à Setembro) 2293 – 

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA 

PESSOAL E INSTITUCIONAL – GSI, Correspondeu a 
27,20% do orçamento executado/ unidade mantida Diárias 

pessoal Militar: R$ 3.937,56 / serviços terceiros Pessoa 

Jurídica: R$ 119.486,67 e investimento R$ 8.145,83 
Dotação Atualizada: R$ 518.443,00 – Despesas 

Executadas: R$ 162.573,53 ( 4º Trimeste Outubro à 

Dezembro) 2293 – MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES 

DE SEGURANÇA PESSOAL E INSTITUCIONAL – 

GSI, correspondeu a 31,36% do orçamento executado / 

unidade mantida Diária Pessoal Militar : R$ 4.356,97 / 
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica R$ 158.216,56. 

Resultado alcançado: No 
encerramento do exercício foi 

executado 99,00% do 

orçamento Anual, 
gerindoesta UG continuidade 

a execução de (04) quatro 

Termos Aditivos, sendo 
locação de veículos, serv. De 

veículos, que permitem 

manter a unidade assistida 
dos meios necessários ao 

desenvolvimento das 

atividades, suporte a 
segurança pessoal e 

institucional do Governador e 

Família. 

04 – Admi-

nistração 

 

122 – 

Administ

ração 

Geral 

2294 – 

MANUTENÇÃO 

DE SERVIÇOS 

ADMINISTRATI

VOS – GABGOV 

 

01/01/2021 

à  

 

01/11/2021 

 

 

 

 

Sem acompanhamento 

 

 

 

 

Sem Resultado 

 

   01/12/2021  Dotação Inicial: R$ 4.161.670,00 – Despesas 

Executadas: R$ 759.247,27 ( 1º Trimestre Jan à Março) 

2294 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS – GABI GOV, correspondeu a 

14,13% do orçamento executado / unidade mantida. 

Concessão diárias civil: R$ 5.314,80 / Material de 
Consumo R$ 98.377,62 / Serviços de Terceiros Pessoa 

Jurídica: R$ 308.141,72 / Locação de Mão de Obra R$ 

267.230,88 / Despesas com locomoção passagem aérea: 
R$46.955,15 / e investimento: Aquisição de Material 

Permanente: R$ 33.227,10 Dotação Inicial: R$ 

4.161.670,00 – Despesas Executadas: R$ 1.123.909,88 (2º 

Trimestre Abril à Junho) 2294 – MANUTENÇÃO DE 

SERVIÇOS ADMINITRATIVOS – GABIGOV, 

correspondeu a 20,92% do orçamento executado / unidade 

mantida. Concessão diárias Civil: R$ 4.963,20 / Material 

de Consumo: R$ 116.334,09 / Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica: R$ 563.474,33 / Locação de Mão de Obra R$ 

400.846,32 / Despesas com locomoção passagem aérea R$ 

24.803,35 / Aquisição de Material Permanente: R$ 
13.488,59 Dotação Atualizada: R$ 5.373.168,00 – 

Despesas Executadas: R$ 1.458.246,68 (3º Trimestre 

Julho à Setembro) 2294 – MANUTENÇÃO DE 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – GABIGOV, 

No encerramento do exercício 

foi executado 97,94% do 

orçamento Anual, gerindo 
esta UG (09) Nove contratos 

celebrado no exercício, objeto 

de prestação de serviços, 
aquisição de bens de consumo 

e aquisição de material 

permanente, e dando 
continuidade a execução de 

(09) nove Termos Aditivos, 

que permitem manter a 
unidade assistida dos meios 

necessários ao 

desenvolvimento das 

atividades , unidades mantida 

/ (12) doze meses. 
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correspondeu a 25,38% do orçamento executado / unidade 
mantida. Concessão diárias Civil: R$ 15.682,01 / Material 

de Consumo: R$ 121.849,51 / Serviços de Terceiros Pessoa 

Jurídica: R$ 779.761,61 / Locação de Mão de Obra R$ 
467.679,13 / Passagem Aérea R$ 39.671,27 / Aquisição de 

Material Permanente R$ 36.792,10 Dotação Atualizada: 
R$ 5.373.168,00 – Despesas Executadas: R$ 1.906.955,62 

(4º Trimestre Outubro à Dezembro) 2294 – 

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS – GABIGOV, correspondeu a 

35,49% do orçamento executado / unidade mantida. Diária 

Pessoal Civil: R$ 7.185,60 / Material de Consumo: R$ 

295.554,37 / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica:  R$ 

770.618,31/ Locação de Mão de Obra R$ 566.243,32 / 

Passagem Aérea: R$ 36.920,02 / Aquisição de Material 
Permanente: R$ 230.434,00 (Investimento Tecnológico) 

Fonte: http://siplag.ap.gov.br/Siplag2/faces/flexvision/flexvisionMain.js 
 

d) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados dos programas. 

Não Houve contingenciamento no exercício de 2021 

 

e) Reflexos dos restos a pagar na execução dos programas; 

 

A Lei nº 4.320/1964 afirma que a despesa orçamentária 

empenhada que não for paga até o dia 31 de dezembro, final do 

exercício financeiro, será considerada como Restos a Pagar, para fins 

de encerramento do correspondente exercício financeiro. Uma vez 

empenhada, a despesa pertence ao exercício financeiro em que o 

empenho ocorreu, onerando a dotação orçamentária daquele exercício 

(BRASIL. Lei nº 4.320, 1964). 

 

 QUADRO 22 – REFLEXO DOS RESTOS A PAGAR  

 
Fonte: ADINS/NAF GAB.GOV 
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4.2 Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do exercício que estiveram integrais ou 

parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no 

relatório de gestão. 

a) Função, subfunção e programa de vinculação da ação; 

Para a execução do orçamento, o GABGOV contou com apenas 1 (um) programa, o qual foi 

desdobrado em 1 (uma) função, 1 (uma) subfunções e 2 (duas) ações: 

 

QUADRO 23 – PROGRAMA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E AÇÕES DO GABGOV 

EXERCÍCIO: 2021 
Eixo /Unidade Orçamentária/ Programa/Público/ Alvo do Programa 

DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO E FINANÇAS 
06101 – GABINETE DO GOVERNADOR 

0005 – GERENCIA-

MENTO ADMINIS-

TRATIVO-EIXO 

GESTÃO E FINAN-

ÇAS 

Ação Função Sub-função Finalidade da Ação Produto Unidade 

Medida 

Município 

PROVER OS ÓR-

GÃOS DE GO-

VERNO DOS 

MEIOS ADMINIS-

TRATIVOS PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO 

E GESTÃO DOS 

SEUS PROGRA-

MAS FINALÍSTI-

COS E OUTROS. 

2293 – MANUTEN-

ÇÃO DE ATIVIDA-

DES DE SEGU-

RANÇA PESSOAL 

E INSTITUCIONAL 

– GSI 

04 – ADMINISTRA-

ÇÃO 

 

122 – Administra-

ção Geral 

- MANTER A OPERACIONALI-

ZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 

SEGURANÇA INSTITUCIONAL 

DO GABINETE CIVIL, RES-

GUARDAR A INTEGRIDADE FÍ-

SICA DO GOVERNADOR, DE 

SEUS FAMILIARES, DE AUTO-

RIDADES OFICIAIS E DE SERVI-

DORES QUE DESEMPENHAM 

ATIVIDADES NO PALÁCIO DO 

GOVERNO. 

UNIDADE 

MANTIDA 

UNIDADE Estado do 

Amapá 

2294 – MANUTEN-

ÇÃO DE SERVIÇOS 

ADMINISTRATI-

VOS – GABI GO 

04 – ADMINISTRA-

ÇÃO 

122 – Administra-

ção Geral 

GERIR OS SERVIÇOS ADMINIS-

TRATIVOS VISANDO O FUNCI-

ONAMENTO DAS UNIDADES 

PÚBLICAS E ADMINISTRATI-

VAS DO GABINETE DO GOVER-

NADOR E DAS DEMAIS UNIDA-

DES VINCULADAS, A FIM DE 

GARANTIR O DESENVOLVI-

MENTO DE AÇÕES E METAS DO 

GOVERNO; CRIAR MECANIS-

MOS DAS AÇÕES E METAS DO 

GOVERNO; MODERNIZAR A 

GESTÃO PÚBLICA; ESTABELE-

CER E FAZER CUMPRIR AS DE-

CISÕES POLÍTICO-ADMINIS-

TRATIVA DO GOVERNO. 

UNIDADE 

MANTIDA 

UNIDADE Estado do 

Amapá 

Fonte: ADINS/GABGOV 

b) Metas e desempenhos físicos e financeiros; 

Alinhados a LOA 2021 Decreto nº 0073 de 12 de janeiro de 2021 que dispõe sobre a pro-

gramação orçamentária e financeira do Exercício 2021. 

c) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados das ações; 

Destaca-se que o Decreto nº 0073/2021, de 12 de janeiro de 2021, publicado no DOI nº 7331 

de 12 de janeiro de 2021, previu no Art. 3°, que as cotas orçamentárias poderiam ser contingenciadas 

durante o exercício, de acordo com o comportamento da arrecadação.  O que no decorrer do exercício 

não afetou este órgão Incidência de Contingenciamento. Porém destacamos que o orçamento inicial 

autorizado para o exercício 2021, não foi suficiente para o ordenamento total das despesas do órgão, 

e em algumas rubricas, receberam reforço suplementar, visando atingir os resultados das ações pro-

gramadas. 

QUADRO 24 – REFLEXO DE CONTIGENCIAMENTO SOBRE O RESULTADO DAS AÇÕES 

EXERCÍCIO 2021 

              Unidade Gestora: Gabinete do Governador Ação: Manutenção dos Servi-

ços Administrativos 

DOTAÇÃO INCIAL  Origem de Recursos Valor 
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4.161.670,00 

Redução/Anulação de Dotação- 13101 

– SEAD 

1.102.572,00 

Redução/Anulação de Dotação- 28101 

– SEED 

500.000,00 

TOTAL: 1.759.388,00 
Fonte: ADINS/GABGOV    

 

d) Reflexos dos restos a pagar na execução das ações; 

 

Os restos a pagar inscritos no exercício por ação estão descritos no quadro abaixo: 

 

QUADRO 25 – REFLEXOS DOS RESTOS A PAGAR DAS AÇÕES 

 

EXERCÍCIO: 2021 

Fonte: ADINS/GABGOV 
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e) O Quadro de Detalhamento da Despesa inicial e Final; 

 

QUADRO 26 – DESPESA INICIAL E FINAL  

EXERCÍCIO: 2021 

 

 
Fonte: SIAFE AP/ UFIN GABGOV 
 

f) Relação de restos a pagar; 

O Quadro Demonstrativo apresenta os saldos inscritos em Restos a Pagar Não Processados 

e Restos a Pagar Processados, conforme disposição das despesas relacionadas no encerramento do 

exercício ano 2021, no montante de R$ 66.552,50 (sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois 

reais e cinquenta centavos), conforme o item 4.2 letras (f), de acordo com o Decreto de Encerramento 

de Exercício 2021, Nº 4282 de 18 de novembro de 2021, Art. 7º Inciso I. 

 

QUADRO 27 – RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS – 060101 

EXERCÍCIO: 2021 

Unidade Ges-

tora/Fonte/Ação/ Cre-

dor 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 

INSCRITOS PAGOS CANCELADOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS CANCELADOS A PAGAR 

TOTAL 66.552,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



70 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

GABINETE DO GOVERNADOR - GABGOV 

 

 

060101-GABINETE DO 

GOVERNADOR 

66.552,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0005 – GERENCIA-

MENTO ADMINIS-

TRATIVO – EIXO 

GESTÃO E FINAN-

ÇAS 

66.552,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2293-MANUTENÇÃO 

DE ATIVIDADES DE  

SEGURANÇA PES-

SOAL E INSTITUCIO-

NAL-GSI 

4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08412133000187 – VIP 

EMPREENDIMENTO 

LTDA – EPP 

1.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14535165000172 – ARI-

NALDO MACHADO 

LOBO -  ME 

2.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2294-MANUTENÇÃO 

DE SERVIÇOS ADMI-

NISTRATIVOS 

61.852,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07123489000138 – J.N. 

DE SOUZA NETO – 

ME 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11831587000105 – J. P. 

R. JUCÁ-ME 

58.352,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18957117000123 – JM 

EMPREENDIMENTOS 

EIRELI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21842152000101 – 

CARDOSO & SILVA 

COMÉRCIO E SERVI-

ÇOS LTDA -EPP 

3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: SIAFE AP/ UFIN/2021-Movimentação até 31.12.2021 
 

g) Balancete analítico de encerramento do exercício; 

Segundo o fechamento das despesas encerradas no ano de 2021 com a movimentação dos 

gastos da Unidade Gestora. ANEXO II – DEMONSTRAÇÃO BALANCETE ANUAL 2021 

 

4.3 Demonstração e análise do desempenho da unidade na execução orçamentária e financeira, 

contemplando:  

a) Identificação das unidades orçamentárias (UO) consideradas no relatório de gestão; 

 

QUADRO 28 – IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA UG 

EXERCÍCIO 2021 

Denominação Unidade Orçamentária Código da UG Código da Ação SIPLAG 

GABINETE DO GOVERNADOR 060101 2293 – Manutenção de Atividades de Segurança Pessoal 

e Institucional – GSI. 

GABINETE DO GOVERNADOR 060101 2294– Manutenção de Serviços Admin. GABGOV 
Fonte: http://siplag.ap.gov.br/Siplag2/faces/flexvision/consultas/consultasCad.jsp 
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b) Programas orçamentárias das despesas correntes, capital e de reserva de contingência; 

QUADRO 29 – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA 

EXERCÍCIO 2021 

 
Fonte: NAF/GABGOV- https://siplag.ap.gov.br/SiafeAP/faces/flexvision/flexvisionMain.jsp 

 

c) Demonstração dos limites impostos por cronograma de desembolso definido pelos 

órgãos competentes, explicitando o impacto das limitações na execução das ações de 

responsabilidade da unidade jurisdicionada. 

O Decreto n° 0073, de 12 de Janeiro 2021 que dispõe sobre a programação orçamentária e 

financeira do exercício de 2021, estabeleceu em seu artigo Art. 2° As cotas orçamentárias dos órgãos 

e entidades da administração direta, autárquica e fundacional, bem como dos Fundos Especiais do 

Poder Executivo, serão disponibilizadas mensalmente pela Secretaria de Estado do Planejamento – 

SEPLAN, por meio do Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do 

Amapá – SIAFE-AP, conforme anexo I do presente Decreto.  

§ 1º A liberação das cotas orçamentárias fica condicionada ao comportamento da receita e 

disponibilidade financeira apurado pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.   

Tendo esta Unidade Jurisdicionada realizado as solicitações de Cota mensalmente junto a 

Secretaria de Estado de Planejamento-SEPLAN, de acordo com a necessidade de realização das des-

pesas, não obtendo nenhuma limitação na execução das ações deste órgão. ANEXO III -DECRETO 

Nº 0073-2021 – COTAS ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO. 
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QUADRO 30 – DEMONSTRATIVOS LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTARIAS. 

EXERCÍCIO 2021 

 

 

 
Fonte: https://siplag.ap.gov.br/Siplag2/faces/flexvision/consultas/consiltasCad.js 

 

d) Movimentação de créditos interna e externa. 

A movimentação anual dos créditos orçamentários interno e externo totalizou o valor de R$ 

R$ 1.759.388,00 (Um milhão setecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais), desta 

movimentação o valor de R$ 156.816,00 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e dezesseis reais), 

representa a realocação de recursos entre categorias econômicas de despesa que ocorreram dentro de 

um mesmo programa de trabalho, realizada pela 2021NC00001 de 14/10/2021.   
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A movimentação externa de créditos orçamentários importou em R$ 1.602.572,00 (um mi-

lhão, seiscentos e dois mil, quinhentos e setenta e dois reais), proveniente de crédito Suplementar 

realizado pelo órgão SEPLAN/AP, 2021NC00020 de 28/07/2021 e 2021NC00026 de 12/08/2021, 

sendo que desse total foi anulado o valor de R$ 402.631,00 (quatrocentos e dois mil, seiscentos e 

trinta e um reais). Remanejado para órgão SEAD, movimentação 2021 NC00002 de 29 de dezembro 

de 2021. 

Tais movimentações acima informadas ocorreram através dos Decretos nº 2632; 2840; 3748 

e 4889 no exercício 2021, estão detalhadas no QUADRO 30 e nos ANEXOS DE IV à X – NOTAS 

DE CRÉDITOS – MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNA E PUBLICA-

ÇÕES. 

 

QUADRO 31 – MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOS INTERNA E EXTERNA  
EXERCÍCIO: 2021 

ORIGEM DE  

RECURSOS 

VALOR NÚMERO 

Cred. / Ad. 

TIPO DE CRÉDITO 

Redução/Anulação de 

Dotação- 13101 – SEAD 
1.102.572,00 2021CA00020 

28/07/2021 
 

Suplementar/GABI 
Decreto N.2632 – 

28/07/2021 
DOE N.7470 28/07/2021 

 

Redução/Anulação de 

Dotação- 28101 – SEED 
500.000,00 2021NC00026 

12/08/2021 
 

Suplementar/GABI 
Decreto n.2840 – 

12/08/2021 
DOE N.7482- 12/08/2021 

 

Redução/Anulação de 

Dotação 
-156.816,00 2021NC00001 

14/10/2021 
 

Alteração Orçamentaria 
Decreto n.3748 – 14/10/21 
DOE N.7523 – 14/10/2021 

 

TOTAL 1.759.388,00 MOVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

Redução/Anulação de 

Dotação 
(-) 402.631,00 2021.NC0002 

29/12/2021 
 

Alteração Orçamentaria 
Suplementar P/SEAD 
 DECRETO N. 4889 – 

29/12/2021 
DOE N.7574-29/12/2021 

 

Total suplementar: 1.199.941,00   
Fonte: SIAFE
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QUADRO 32 – DETALHAMENTO MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO E EXTERNO – ALTERAÇÃO QDD  

EXERCÍCIO 2021 

 
 

Fonte: SIAF
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e) Execução das despesas por modalidade de licitação e por elementos de despesas; 

 

QUADRO 33 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR MODALI-

DADE DE LICITAÇÃO E ELEMENTO DA DESPESA / 060101. 

 

 
Fonte :https://siplag.ap.gov.br/SiafeAP/faces/flexvision/flexvisionMain.jsp 
 

f) Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho 

orçamentário e financeiro, caso tenham sido instituídos pela unidade. 

Não houve ocorrência a declarar na UJ 

 

5 TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

5.1 Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos. 

Relativo a esses gastos de Exercício Anteriores, não houve despesas a serem reconhecidas. 

 

5.2 Informações sobre a movimentação e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 

e Despesas de Exercícios Anteriores. 

Foram executados no exercício 2020 para o exercício 2021, o valor de R$ 95.988,10 

(noventa e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos), inscritos em restos a pagar não 

processados / 2020. 
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QUADRO 34 -  RESTOS A PAGAR PROCESSADOS e NÃO PROCESSADOS POR FONTE E NATUREZA – 

060101 

 
Fonte: SIAFE AP – Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Amapá 

 

5.3 Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, contrato de 

gestão, termo de parceria, termo de cooperação termo de compromisso ou outros acordos, 

ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício de referência, contemplando, no 

mínimo: 

O Gabinete do Governador, em 2021, não efetuou transferências financeiras referentes a 

convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação técnica, 

termo de compromissos e outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres. 

 

a) Classificação quanto à origem e destinação dos recursos; 

Não Houve Ocorrência a declarar nesta UJ 

b) Adoção de sistemas de informação para a gestão de transferências voluntárias; 

Não Houve Ocorrência a declarar nesta UJ 

c) Identificação dos convênios que tiveram prestação de contas rejeitada ou não prestadas; 

Não Houve Ocorrência a declarar nesta UJ 

d) Informações, com indicação de valores, de despesas não executadas em decorrência de 

problemas gerenciais, destacando ausências ou falhas no planejamento, projeto, 

fiscalização. 

Não Houve Ocorrência a declarar nesta UJ 

 

5.4 Informações sobre a utilização de contas bancárias e a concessão de suprimento de fundos 

contemplando a situação quanto a prestação de contas. 

Em relação a este item, houve a utilização desta ferramenta, pela necessidade de custear 

despesas de pequenos valores do dia a dia na manutenção dos serviços administrativos do GABGOV, 

disponibilizado no exercício 2021, adiantamento em nome da servidora abaixo relacionado; 
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Ação 2294: Manutenção de Serviços Administrativos do GABGOV: 

No que tange a Prestação de Contas em nome da Suprida Maria do Carmo Amaral Alves, 

foi devidamente homologada de forma REGULAR, e enviado a Prestação de Contas junto a Secreta-

ria de Estado da Fazenda-SEFAZ, para fins de conhecimento da regular aplicação dos recursos no 

sistema SIAFE-AP. 

 

QUADRO 35 – PRESTAÇÃO DE CONTAS AÇÃO 2294 

R$1,00 

Portaria nº 

Publicação 

Nota de empenho Natureza 

despesa 

Valor Período de 

aplicação 

ENVIO SEFAZ 

Nº 017/2021-

GABGOV, 

23.04.2021; 

DOE Nº 7.405 

DE 27.04.2021 

2021NE00132 33.90.30 4.000,00  

28.04. A 

28.07.2021 

Ofício nº 

060101.0076. 

0250.0211/ 

2022 GABGOV 2021NE00133 33.90.39 2.000,00 

Total Adiantamento:.......................................... 6.000,00 
Fonte: UFIN/GABGOV https://siplag.ap.gov.br/SiafeAP/faces/flexvision/flexvisionMain.jsp 

 

5.5 Relação de contratos de operações de crédito realizadas ou vigentes no período, com suas 

respectivas leis autorizativas indicando: a finalidade do recurso, as razões que ensejaram a 

operação e o estágio atual da operação de crédito, especialmente no tocante à adimplência da 

unidade.  

Não se aplicam à natureza desta UJ. 

5.6 Informações sobre a gestão de precatórios. 

Considerando o que dispõe a Emenda Constitucional nº 0047, de 03 de julho 2012, publicada 

no Diário Oficial do Estado nº 5261, de 05/07/2012, essa atividade supracitada está vinculada à Pro-

curadoria Geral do Estado – PGE. 

 

6 GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 

RELACIONADOS. 

6.1 Informações sobre a estrutura de pessoal da unidade, contemplando as seguintes 

perspectivas: 

a) Demonstração da estrutura de pessoal da unidade, incluindo cargos efetivos, 

comissionados, indicando a regulamentação normativa que disponha a respeito, a carga-

horária, o quantitativo previsto em lei, esclarecendo o grau de ocupação, vacância e 

eventuais afastamentos. 

 

O Quadro de pessoal efetivo estadual lotado no Gabinete do Governador é minoria, são 

regidos pela LEI Nº 0066, de 03 de maio de 1993, assim como, a carga horária dos servidores do 

Gabinete do Governador, regida conforme determina o Art.35 da Lei nº 0066 de 3 de maio de 1993. 

Sua Estrutura é composta por cargos efetivos, comissionados, servidores requisitados de outros 

órgãos e ou cedidos para outros órgãos.  
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QUADRO 36 – FORÇA DE TRABALHO DO GABGOV 

EXERCÍCIO 2021 

DEMONSTRAÇÃO DA ESTRUTURA DE PESSOAL - GABGOV 

VÍNCULO QUANTIDADE PERCENTUAL 

SERVIDORES SEM VÍCULO 151 74,00% 
SERVIDORES ESTADUAIS COM CARGO 5 2,50% 
SERVIDORES ESTADUAIS SEM CARGO 7 3,40% 

SERVIDORES ESTADUAIS À DISPOSIÇÃO DO GABGOV - COM 

CARGO 13 6,40% 
SERVIDORES FEDERAIS COM CARGO 16 7,70% 

SERVIDORES FEDERAIS À DISPOSIÇÃO DO GABGOV - COM 

CARGO 10 5,00% 
SERVIDORES MUNICIPAIS À DISPOSIÇÃO DO GABGOV - COM 

CARGO 2 1,00% 
TOTAL 204 100,00% 

Fonte: NAF/Unidade de Pessoal – GABGOV 
 

QUADRO  37 – LICENÇAS E AFASTAMENTOS ANO 2021 

EXERCÍCIO 2021 

MOTIVO QUANTITATIVO 

FÉRIAS 310 

LICENÇA PARA AFASTAMENTO POLÍTICO OU MANDATO ELETIVO 1 

LICENÇA MATERNIDADE 5 

LICENÇA PATERNIDADE 1 

LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 2 

TOTAL 319 
Fonte: NAF/Unidade de Pessoal – GABGOV 
 

QUADRO 38 – VACÂNCIA 

EXERCÍCIO 2021 
MOTIVO QUANTITATIVO 

FALECIMENTO 4 
APOSENTADORIA 1 

TOTAL 5 
Fonte: NAF/Unidade de Pessoal – GABGOV 
 

b) Discriminação em valores globais da despesa de pessoal da unidade e sua evolução nos 

últimos 3 anos, classificados de acordo com a natureza dos vínculos jurídicos previstos 

na estrutura. 

QUADRO 39 – VALORES GLOBAIS DESPESA DE PESSOAL DO GABGOV 

EXERCÍCIO 2021 

EVOLUÇÃO ÚLTIMOS 3 (Três) ANOS 

VÍNCULO 
 

2019 (R$) 

 

2020 (R$) 

 

2021(R$) 

2019/2020 

(%) 

2020/2021 

(%) 

CARGO  

COMISSÃO  

 

 

R$ 4.203.327,54 

 

 

R$ 4.989.264,86 

 

 

R$ 5.369.132,73 
1,19 1,76 
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EFETIVO ES-

TADO 
 

R$ 1.513.631,25 
 

R$ 1.678.320,82 

 

R$ 1.680.872,73 
1,11 1,15 

EFETIVO  

FEDERAL 

 

 

R$ 750.287,29 

 

 

R$ 753.798,51 

 

 

R$ 750.701,13 
1,00 (-)1,41 

TOTAL:  

R$ 6.467.246,08 
 

R$ 7.421.384,19 

 

R$ 7.800.706,59 
  

Fonte: Unidade de Pessoal –NAF/GABGOV/SIGRH 

 

Sobre os custos acima informados, a manutenção dos recursos humanos do GEA é de 

responsabilidade da SEAD, cabendo a esta UJ apenas as despesas relativas a diárias de pessoal. Os 

valores ora apresentados são informados pela Unidade de Pessoal do GABGOV, sendo o 

processamento realizado através do Sistema de Pagamento do GEA – SIGRH. O Sistema Integrado 

de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento (SIGRH) é uma ferramenta que permite a 

integração de informações funcionais e folha de pagamento dos servidores do GEA. Sua implantação  

possibilitou a implementação de n ovos mecanismos de segurança, elevando os níveis de gestão, 

controle e monitoramento da folha de pagamento do Estado. 

O custo com folhas de pessoal por órgão pode ser consultado no portal da transparência do 

Governo do Estado do Amapá. http://www.transparencia.ap.gov.br/ 

 

QUADRO 40 – DEMONSTRATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021 
EXERCÍCIO: 2021 

 

COMPETÊNCIA 

TOTAL  

GERAL 

DE SERVIDO-

RES 

TOTAL  

GERAL DE 

PROVENTOS 

TOTAL SEM  

INDENIZAÇÕES 

TOTAL  

INDENIZAÇÕES 

TOTAL GERAL 

DE DESCONTOS 

TOTAL GERAL 

LÍQUIDO 

Janeiro 198 R$ 577.965,03 R$ 573.293,01 R$ 4.672,02 R$ 105.795,30 R$ 472.169,73 

Fevereiro 203 R$ 571.605,14 R$ 563.237,86 R$ 8.367,28 R$ 96.523,92 R$ 475.081,22 

Março 202 R$ 576.751,51 R$ 561.390,05 R$ 15.361,46 R$ 99.342,79 R$ 477.408,72 

Abril 202 R$ 576.975,64 R$ 552.689,45 R$ 24.286,19 R$ 98.020,75 R$ 478.954,89 

Maio 206 R$ 566.319,34 R$ 558.099,33 R$ 8.220,01 R$ 97.383,11 R$ 468.936,23 

Junho 201 R$ 596.798,89 R$ 592.694,61 R$ 4.104,28 R$ 100.472,55 R$ 496.326,34 

Junho/13º Sa-

lário 

198 R$ 263.190,49 R$ 263.190,49 R$ 0,00 R$ 1.397,06 R$ 261.793,43 

Julho 202 R$ 562.986,02 R$ 557.304,91 R$ 5.681,11 R$ 98.037,56 R$ 464.948,46 

Agosto 199 R$ 564.875,35 R$ 564.875,35 R$ 0,00 R$ 100.181,69 R$ 464.693,66 

Setembro 204 R$ 600.723,20 R$ 600.723,20 R$ 0,00 R$ 113.032,61 R$ 487.690,59 

Outubro 203 R$ 588.185,14 R$ 582.946,95 R$ 5.238,19 R$ 104.543,33 R$ 483.641,81 

Novembro 204 R$ 590.080,82 R$ 590.080,82 R$ 0,00 R$ 105.430,65 R$ 484.650,17 

Novembro/13º 

Salário 

204 R$ 516.254,13 R$ 516.254,13 R$ 0,00 R$ 302.729,82 R$ 213.524,31 

Dezembro 204 R$ 647.995,89 R$ 647.995,89 R$ 0,00 R$ 107.388,99 R$ 540.606,90 

  

TOTAL:.......... 

R$ 7.800.706,59 R$ 7.724.776,05 R$ 75.930,54 R$ 1.530.280,13 R$ 6.270.426,46 

Fonte: NAF/Unidade de Pessoal – GABGOV/SIGRH/www.transparencia.ap.gov.br 
 

 



80 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

GABINETE DO GOVERNADOR - GABGOV 

 

 

 

c) Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas; 

Segundo informação do Responsável da Unidade de Pessoal GAB.GOV, esta UJ não possui 

quadro de servidores inativos e/ou pensionista. Os procedimentos para esta questão são formalizados, 

instruídos e analisados na AMPREV e SAMP. 

 

d) Providências adotadas para identificar eventual acumulação remunerada de cargos, 

funções e empregos públicos vedada pelo art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição 

Federal (nas redações dadas pelas Emendas Constitucionais nos 19/98 e 34/2001); 

O gerenciamento de recursos humanos do GABGOV está vinculado ao sistema SIGRH 

(Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento). Destaca-se que, dentro do rol de 

procedimentos que o sistema oferece, a inclusão de novos servidores na folha de pagamento do 

Governo, é um dos recursos utilizados pelo setor responsável desta UJ. 

Esta ferramenta permite a verificação, em tempo real, se o servidor (a) postulante já possui 

algum cadastro/vínculo em quaisquer órgãos da esfera estadual. Caso seja identificado que o 

respectivo servidor (a) postulante já possui algum vínculo, o sistema acusa imediatamente, 

impossibilitando desta maneira a sua inclusão. Nos casos em que o sistema acusa um vínculo, o setor 

responsável notifica o respectivo postulante, objetivando sanar a ocorrência. 

Outra medida adotada pela Unidade de Pessoal, é no tocante aos servidores postulantes a 

cargos comissionados, não efetivos. Mediante declaração em formulário, o servidor (a) postulante 

subscreve de forma afirmativa que não possui quaisquer outros vínculos junto as esferas municipais, 

estaduais e/ou federais. Mediante a declaração do servidor (a) postulante devidamente preenchida e 

assinada, que o procedimento de inclusão na folha de pagamento é efetivado. Destaca-se, que não há 

nenhuma ocorrência de acumulação de cargo e/ou função nesta UJ. 

Os procedimentos acima mencionados estão em conformidade com a Legislação em vigor, 

conforme artigo 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, na forma descrita na redação das 

Emendas Constitucionais nº 019/98 e 034/2001, e nos termos do Art. 135 da Lei Estadual nº 066/1993. 

 

e) Providências adotadas nos casos identificados de acumulação remunerada de cargos, 

funções e empregos públicos, nos termos do art. 135 da Lei nº 066/1993; 

Caso seja identificada a acumulação de cargo e/ou função, o procedimento adotado por esta 

UJ será a aplicação das penalidades previstas no art. nº143 da Lei 066/1993.São penalidades 

disciplinares; 

I – advertência 

II – suspensão 

III – demissão 

IV - destituição de cargo em comissão 

V - destituição de função comissionada 

VI - cassação de aposentadoria e disponibilidade. 

 

Contudo não houve ocorrência nesta UJ. 
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f) Informações sobre a gestão de pessoas praticadas na unidade, indicando as iniciativas 

ou atividades relacionadas à seleção, capacitação, remuneração, motivação e avaliação 

de pessoal. 

 

DA GESTÃO DE PESSOAS 

Houve o cumprimento das diretrizes e normas técnicas referentes a gestão de pessoas pela 

Unidade de Pessoal – UP/GABGOV, que segue todas as normas pertinentes. 

 

DA SELEÇÃO 

O Gabinete do Governador – GABGOV, considerando a constituição de seu quadro funcio-

nal (efetivos, federais e cargos em comissão) não realiza atividade relacionada a seleção ou política 

de remuneração. 

 

DA CAPACITAÇÃO 

A Escola de Administração Pública do Amapá – EAP, devidamente inserida na estrutura 

organizacional do Governo do Estado do Amapá, tem como missão formular, implementar e gerir a 

política de desenvolvimento e valorização do servidor público estadual. 

Esta UJ realiza constantes ações no tocante a permanente qualificação e reciclagem de seus 

colaboradores junto a EAP. Em decorrência da pandemia causada pela Covid-19, as ações, palestras 

cursos e demais programações presenciais foram interrompidas, sendo posteriormente retomadas 

através da modalidade de ensino à distância (EAD). Outros parceiros estratégicos, como o PRODAP, 

CGE e TCE (Escola de Contas), foram fundamentais para a realização de cursos e capacitações dos 

colaboradores desta UJ. 

 

DA AVALIAÇÃO 

A cargo da Unidade de Pessoal, as avaliações periódicas dos servidores do Gabinete do Go-

vernador são realizadas conforme previsto na legislação vigente, sobre supervisão e orientação da 

SEAD. 

 

DA MOTIVAÇÃO 

Cientes que a qualidade de vida afeta diretamente a produtividade, especialmente a motiva-

ção de nossos colaboradores a desenvolverem suas atividades sob um ambiente harmonioso e praze-

roso, o GABGOV realiza constantes ações focadas no desenvolvimento pessoal. 

Coordenadas pela Assessoria de Desenvolvimento Institucional (ADINS), as ações realiza-

das em 2021 foram lastreadas também em campanhas a nível nacional, como outubro Rosa, novembro 

Azul e Campanhas de Vacinação, cuja assertividade possibilitou o acesso dos colaboradores a infor-

mações e medidas de prevenção e combate a diversas doenças. Além das ações no segmento de saúde, 

foram retomados projetos no âmbito sociocultural, como o Projeto do Governo do Estado do Amapá 

denominado Natal da Solidariedade. Criado em 2015 com o objetivo de proporcionar momentos de 

lazer, distribuição de lanches e a entrega de presentes para as crianças, distribuídos em 68 Bairros, 
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conforme a programação organizada pelos gestores e servidores do GEA em parceria com lideranças 

e entidades comunitárias de Macapá e Santana. Ressalta-se, todavia, que as respectivas ações foram 

realizas em consonância com os decretos sanitários em vigor, em virtude da pandemia causada pelo 

Covid-19.  

Em parceria com o Hospital de Amor de Macapá, esta UJ realizou campanha de combate e 

prevenção ao câncer de mama. Na ação, as colaboradoras tiveram acesso a exames preventivos de 

mamografia e PCCU, além de palestra exclusiva com especialistas na área. Já para os homens, em 

parceria com a Secretaria de Saúde, realizou-se campanhas contra o câncer de próstata, igualmente 

incluindo consultas e exames.  

Junto a SVS, as ações foram direcionadas para imunização dos servidores de ambos os sexos, 

com destaque para aplicação de doses contra a Covid-19, Influenza e Hepatite B. Também foram 

distribuídas vitaminas e material informativo a todos os participantes. 

No âmbito sociocultural, o coral “Vozes do Setentrião” formado pelos colaboradores desta 

UJ, teve suas atividades retomadas.  Objetivando a interação social, além de reatar laços de desen-

volvimento pessoal entre os servidores, o grupo realizou apresentações em 2021, com ênfase nas 

campanhas internas, como a de combate ao câncer de mama, e cantatas natalinas. As apresentações 

foram palco de homenagens a colegas, amigos e/ou familiares vítimas da Covid-19. 

Dado o contexto imposto pela Covid-19, especialmente os decretos sanitários de preservação 

da vida, acreditamos que o saldo das ações em 2021 é positivo.  

A retomada gradual para 2022 está seguindo os devidos protocolos, e já está prevista o re-

torno do projeto “Projeto Celebrando a Vida”, cujo objetivo se dá na realização de palestras, dinâmi-

cas ações de bem estar, rodas de conversa, momento de adoração e a palavra de Deus, que sempre 

será o alimento espiritual de todos os seres humanos. 
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IMAGENS 8 – CANTATA NATALINA COM O CORAL VOZES DO SETENTRIÃO 

 

 
 

g) Indicadores gerenciais sobre recursos humanos. 

A formulação de políticas e diretrizes para a gestão de recursos humanos é de competência 

do órgão central do sistema de pessoal civil do estado, SEAD, não cabendo a formulação de indica-

dores gerenciais sobre recursos humanos, custos associados a manutenção de RH e composição do 

quadro de servidores inativos e pensionistas, nem o planejamento de concurso público para atender 

os diversos níveis de trabalho da administração. 

 

h) Informações mensais das retenções previdenciárias e fiscais sobre a folha de pagamento. 

Com relação as informações desse subitem, não cabe a instituição GABGOV em razão do 

processo da Folha de Pagamento ser elaborada através da política de gestão SEAD/SEFAZ/SEPLAN 

responsáveis pelo gerenciamento desses procedimentos com os respectivos órgãos ou entidades que 

cuidam da matéria previdenciária (AMPREV, INSS). 

 

6.2 Informações sobre os contratos administrativos, terceirização de mão de obra e quadro de 

estagiários, incluindo a evolução do quantitativo nos últimos 3 anos, fundamentação 

legal/normativa que discipline o vínculo e discriminação da despesa, classificada de acordo com 

o vínculo jurídico, bem como informações sobre o cumprimento dos requisitos constitucionais 

para preenchimento das funções de confiança e cargos em comissão (art. 37, V, da Constituição 

Federal de 1988). 
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Sobre este item, o GABGOV não utiliza estagiários e não possui contratos administrativos, 

esta UJ possui somente Contrato com terceirização de mão de obra, relacionados a categoria de tra-

balho que não estão inseridas no quadro efetivo do órgão. 

Os custos com os serviços de mão de obra, envolveram 31 (Trinta e um) profissionais ter-

ceirizados, distribuídos em 03 (Três) postos de trabalho, descritos no quadro abaixo, para a execução 

dos serviços, nas dependências do Gabinete do Governador e Residência Centro e Residência Cabral-

zinho. 

Os serviços de locação de mão de obra foram realizados pela empresa J. N. de Souza Neto 

– EPP. CNPJ 07.123489/00001-38, através do Contrato nº 003/2016- GABGOV, e Aditivos, o total 

com custos envolvidos, incluindo reajustes Dissídio Coletivo, importou em R$ 1.701.999,65 (Um 

milhão setecentos e um mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos|). O im-

pacto desta despesa na Dotação Anual Atualizada 2021 (R$ 5.891.611,00) / (R$ 1.702.603,00) im-

portou em 28,88%. 

QUADRO 41 – QUANTITATIVO MÃO DE OBRA 
EXERCÍCIO: 2021 

CONTRATO: Nº 003/2016 – GABGOV 

CONTRATADA: J. N. DE SOUZA NETO – EPP CNPJ: 07.123.489/00001-38 

CUSTO ANUAL: R$ 1.701.999,65 (Um Milhão, Setecentos e um Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Ses-

senta e Cinco Centavos) 

CATEGORIA FUNCIONAL QUANTITATIVO- PALÁCIO 

COPEIRO 2 

ELETRICISTA 1 

ENCARREGADO 1 

GARÇON 4 

JARDINEIRO 1 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 9 

TOTAL 18 

CATEGORIA FUNCIONAL QUANTITATIVO- RESIDÊNCIA OFICIAL – BEIRA RIO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 4 

TOTAL 4 

CATEGORIA FUNCIONAL 
QUANTITATIVO- RESIDÊNCIA GOV. – CABRALZINHO 

COZINHEIRO 2 

JARDINEIRO 1 

LAVADEIRA 1 

PISCINEIRO 1 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 3 

SUPERVISOR DE SERVIÇOS GE-

RAIS 
1 

TOTAL 9 
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Fonte: NAF/GABGOV 

 

6.3 Informações Sobre a Necessidade de Realização de Concurso Público nos Diversos Níveis 

de Trabalho da Administração. 

Segundo informações da Unidade de Pessoal / GABGOV, esta necessidade é gerenciada 

pela Secretaria de Estado da Administração do Estado do Amapá-SEAD, estando este órgão contem-

plado no concurso da área de gestão, da qual será destinado servidores para compor o quadro efetivo. 

 

7 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 

 

7.1 Informações sobre a gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros, inclusive 

sobre as normas que regulamentam o uso da frota e os custos envolvidos. 

O presente relatório discorrerá apenas a dinâmica de utilização e despesas com transportes 

das atividades do Gabinete do Governador, a dinâmica do GSI será descrita no Relatório em anexo. 

Veículo Próprio: 

O Gabinete do Governador possui atualmente 01(um) veículo OFICIAL, bem este incorpo-

rado em 2021 ao Patrimônio desta Unidade Jurisdicionada, advindo da Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente - SEMA. 

QUADRO 42 – DESPESA COM TRANSPORTE PRÓPRIO 

EXERCÍCIO 2021 

Patrimônio n.• Tipo Veiculo Marca Chapa COR VALOR R$ 

06101000001272 MMC/L.200 TRITON/GLX DI-

ESEL 

QLO.5698 BRANCA 95.000,00 

Fonte: NAF/GABGOV 

 

Veículos Locados: 

Possui ainda 16 veículos locados de forma mensal sem motorista e sem combustível através 

do Contrato nº 002 e 003/2017, e seus Aditivos, que atendem o Programa de ação do Gabinete do 

Governador – GABGOV e do Gabinete de Segurança Institucional-GSI. 

Os veículos servem diretamente o órgão no desenvolvimento de suas atividades diárias ad-

ministrativas, na realização do cumprimento de agenda Governamental do Governador do Estado em 

todo âmbito do Estado do Amapá, assiste seus familiares, inseridos as atividades do Gestor, dos Che-

fes adjuntos, correspondendo a finalidade básica do órgão. 

 

QUADRO 43 – LOCAÇÃO DE VEÍCULO GABGOV – CONTRATO 

EXERCÍCIO 2021 

QUANTIDADE DE VEÍCULOS TIPO UTILIZAÇÃO 

04 EXECUTIVO MÉDIO PORTE MENSAL 

08 PASSEIO MÉDIO PORTE MENSAL 

04 PICK-UP 4X4 MEDIO PORTE MENSAL 

TOTAL 16 (Dezesseis) Veículos Lotados. 
Fonte: NAF/GABGOV 
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Locação de veículos Eventual (diária). 

Veículos tipo Pick-up e executivo, contrato n. 001/2019 e aditivos, em apoio institucional, 

auxiliando as atividades que demandam uma logística veicular superior da utilizada diariamente do 

Gabinete do Governador, tipo cobertura a visitas de autoridades ao Amapá e outros atendimentos em 

caráter excepcional que envolvam o assessoramento institucional do Governador. 

 

Serviços de asseio de Conservação dos veículos locados e oficial 

Despesas de prestação de serviços de lavagens simples e geral dos veículos deste órgão, 

alocada na ação do Gabinete de Segurança Institucional-GSI. 

 

QUADRO 44 – CUSTOS ENVOLVIDOS COM TRANSPORTES - GABGOV 

EXERCÍCIO 2021 

VEÍCULOS LOCADOS VEÍCULOS DIÁRIA 
Caráter Excepcional 

ASSEIO E 
CONSERVAÇÃO VEÍ-

CULOS 

COMBUSTÍVEL 
Contrato Coorporativo 

mantido pela SEAD. 
R$ 885.784,23 R$ 7.814,00 R$ 39.085,00 R$ 97.391,72 

Fonte: NAF/GABGOV 

 

Quanto ao Combustível  

As despesas de consumo de combustível locados para o Gabinete do Governador são cen-

tralizadas em contrato coorporativo mantido pela SEAD, que é o órgão responsável pela definição 

das diretrizes relativas à logística de abastecimento da frota de veículos do GEA. Atualmente o for-

necimento de combustível é realizado através de cartão fornecido e controlado pela SEAD. 

Além do combustível em uso nos veículos locados, a UJ consome biodiesel para o abasteci-

mento de 01(Um) grupo gerador utilizado no Palácio do Setentrião. 

O servidor Edison Luis Zilio Pavan Responsável Por Atividade Nível II (ASGT –ATIVI-

DADE DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE), gerencia no sistema linkcard, com o controle 

para o abastecimento dos veículos sob a responsabilidade do Gabinete do Governador 

Os itens recebidos e os que foram consumidos em um período compreendido entre janeiro a 

dezembro de 2021 estão demonstrados no relatório abaixo. Vale ressaltar, que às informações de con-

sumo de combustível poderão ser encontradas em sua íntegra no site https://www.linkbenefi-

cios.com.br/. ANEXO XI – RELATÓRIO COMBUSTÍVEL GLOBAL
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QUADRO 45– CONSUMO DE COMBUSTÍVEL EXERCÍCIO  

 

EXERCÍCIO: 2021 

 

 
Fonte: Atividades Gerais e Transportes/GABGOV -  https://www.linkbeneficios.com.br/ 

 

Consumo Anual de Gasolina e Diesel S-10 (2021) 

 

COMB. jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Gasol. 2678 2461 3182 3045 3085 3238 3341 3335 3252 3713 3709 2715 

Diesel 1050 794 779 750 808 892 1071 780 1223 1430 1140 790 

Fonte: Atividades Gerais e Transportes/GABGOV/GSI -  https://www.linkbeneficios.com.br/ 

 

7.2 Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário próprio que esteja sob a responsabilidade da unidade e dos imóveis locados de terceiros. 

Considerando que a SEAD é o órgão operacional responsável pela implantação e acompanhamento dos módulos Almoxarifado e Patrimônio e 

também por estabelecer no âmbito do Poder Executivo, as diretrizes e procedimentos pertinentes à gestão patrimonial do GEA/AP, no exercício 2021, 
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acolheu informações e repassou orientações aos Órgãos para que os bens imobiliários passem ao 

registro e identificação, visando alimentação no sistema SIGA/IMOBILIARIO, que se encontra em 

efetivação. 

O Órgão Gabinete do Governador, mantêm sob sua responsabilidade os seguintes imóveis, 

quais foram devidamente identificados com sua matricula cartorial e Tombo. 

 

QUADRO 46 – RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

EXERCÍCIO: 2021                                                            

Item Titularidade Nº Tombo 

Placa GEA 

Número de Ma-

trícula Cartorial 

Descrição Número 

de Termo 

de Cessão 

Coordenada 

01 GEA/AP GEA00001 6098 Residência Oficial 

Rua: Candido Mendes-Cen-

tro 

875 3933510503 

02 GEA/AP GEA00259 6071 Palacio do Governo 

Rua: General Rondon- Cen-

tro 

259 300945106917 

Fonte: ATIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO/GABGOV 

http://siga.ap.gov.br/sigaalmox/faces/priv/comum/PrincipalAreaRestrita.jsp 

 

7.3 Relação de prédios alugados para uso da UJ. Identificado pelo menos a finalidade da 

locação, valor mensal e anual, índice de reajuste, vigência do contrato, locador. 

O Gabinete do Governador, não possui imóveis locados. 

7.4 Relação de controle de aquisição dos bens patrimoniais. 

Os bens móveis de natureza permanente adquiridos no exercício foram devidamente patri-

moniados e alocados nos diversos setores do GABGOV, sendo sua movimentação registrada no sis-

tema SIGA - Módulo Patrimônio, que gera os respectivos termos de responsabilidade. Através desse 

sistema é possível fazer a alocação, a movimentação e o levantamento dos bens por setor. 

Quanto ao controle de entrada e saída de materiais de consumo e de expediente, este também 

ocorre através do sistema SIGA - Módulo Almoxarifado, onde são registrados, por Nota Fiscal, a 

entrada do produto, bem como sua baixa no estoque. ANEXO XII - RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO 

DE BENS PATRIMÔNIAIS. 

 

7.5 Relação de bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e 

semoventes, incorporados e baixados do patrimônio. 

A consulta dos bens patrimoniais deste órgão pode ser visualizada no endereço Portal da 

Transparência – GEA. Endereço: 

 http://cosiga.ap.gov.br/patrimonio/lista?orgao=GABGOV&categoria=&termo= 

 

8 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

8.1 Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ, contemplando os 

seguintes aspectos: 
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a) Planejamento da área; 

O GABGOV não possui em sua estrutura organizacional um Setor de Informática no qual as 

funções especificas para área TI são atribuídas, existe apenas informalmente, é lotada na ADINS 

(Assessoria de Desenvolvimento Institucional), possui um Profissional de TI que tem como objetivo: 

manter em pleno funcionamento os equipamentos ativos, instalar softwares de informática, orientar 

e prestar suporte aos colaboradores de todos os seus setores do Gabinete do Governador. Para o nosso 

“Parque computacional” em breve, vamos fazer a atualização com a modernização da comunicação 

interna e externa, com a aquisição de novos equipamentos com tecnologia de última geração para 

rede Wi-Fi e novos computadores para atender a nossa grande demanda. 

 

b) Perfil dos recursos humanos envolvidos; 

Equipe que compõem o Setor de Informática: 

 

QUADRO  47 – EQUIPE DE INFORMÁTICA 

Nome Nível Vínculo 

EVIELSON DE MENEZES SOARES 
 

Assessor Técnico Nível II 
 

Cargo Comissio-

nado 

   Fonte: Informática/GABGOV 

 

c) Segurança da Informação; 

Não possuímos um “Servidor de Arquivo”, mas vamos fazer a aquisição em breve, portanto, 

cada setor fica responsável por armazenar seus próprios dados nos computadores de seu próprio uso, 

temos um DATACOM responsável por fornecer internet vindo do PRODAP junto a rede METROAP 

Ethernet da rede LAN. 

 

d) Desenvolvimento e produção de sistemas; 

Toda a demanda de desenvolvimento de sistemas necessários para realização das atividades 

fins do GABGOV são encaminhadas para o Centro Gestor de Tecnologia da Informação – PRODAP. 

 

e) Contratação e gestão de bens e serviços de TI; 

As contratações de TIC em 2021 foram: 

 

❖ Aquisição de dois 2 - Conjuntos de Vídeo Wall, cada um com seis telas de 50” 4K e acompanho 

com 2 computadores de mesa para modernização das salas de reuniões e salão para eventos. 

❖ Aquisição de 3 kits de Webcam para videoconferência com câmera PTZ 10x de zoom óptico, 

microfone de mesa com alto-falante e hub central ideal para salas médias e grandes. 

9 GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

9.1 Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de 

bens e na contratação de serviços ou obras. 

Atualmente as licitações do GABGOV são realizadas pela CLC/PGE, sendo utilizadas em 

seus Termos de Referenciais as exigências do uso dos recursos sustentáveis e a indicação dos critérios 
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de sustentabilidade ambiental, incluindo a necessidade de identificar os produtos, serviços ou obras 

a que estes se devem aplicar. 

9.2 Informações sobre medidas adotadas pelas unidades que compõem o relatório de gestão 

para redução de consumo próprio de papel, energia elétrica e água, contemplando: 

a) Detalhamento da política adotada pela unidade para estimular o uso racional desses 

recursos; 

O GABGOV busca cada vez mais orientar seus servidores quanto à importância de racionar 

o uso dos recursos disponíveis, bem como conscientizar o respeito ao meio ambiente e para o uso 

mais sustentável de papéis, impressões dos arquivos frente e verso, evitar o uso de descartáveis, re-

dução no consumo de energia e água. Campanhas de incentivo ao uso de canecas e xícaras pessoais. 

Em 2021 tal iniciativa de economia no uso de resmas de papel nos setores teve avanço significativo, 

com a implantação do PRODOC, sistema que permite a tramitação de documentos e processos em 

meio digital. 

b) Evolução histórica do consumo, em valores monetários e quantitativos, de energia 

elétrica e água no âmbito das unidades que compõem o relatório de gestão. 

Quanto ao consumo de energia elétrica e água referente ao exercício de 2021, as informações 

foram coletadas do Setor Núcleo de Contratos e Compras da SEAD, segue detalhamento nos QUA-

DROS 48 e 49 abaixo: 

 

QUADRO 48 – CONSUMO DE ENERGIA - QUANTITATIVOS E CUSTOS 
EXERCÍCIO 2021 

UC 1: Código 0041177-9 (PALÁCIO DO GOVERNO - R. GENERAL RONDON, 1274) 

UC 2: Código 0041155-8 (RESIDENCIA GOVERNADOR CENTRAL - RUA CANDIDO MENDES, 875)  

UC 3: Código 0049535-2 (RESIDENCIA DO GOVERNADOR - AV  06 RESIDENCIAL PARK LAGOA, 131)  

EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

MÊS 2020 

UC 1 
2021 

UC1 

2020 

UC 2 
2021 

UC2 

2020 

UC 3 
2021 

UC 3 

JANEIRO 9635,19 9415,09 1668,4 1614,55 - 2551,64 

FEVEREIRO 7605,73 3368,24 1693,01 288,43 - 456,89 

MARÇO 11640,34 10312,95 1868,6 1446,81 - 2538,95 

ABRIL 9647,04 9662,91 1497,54 1350,66 - 2544,19 

MAIO 11392,6 10158,13 1555,02 1505,89 - 80,47 

JUNHO 10448,42 10742,97 1455,84 1689,12 - 82,28 

JULHO 9977,87 13022,85 1750,1 1782,41 28047,44 85,42 

AGOSTO 10744,9 13060,61 1884,87 1524,1 2980,03 84,8 

SETEMBRO 10079,39 14828,71 1872,02 1642,65 4547,75 367,94 

OUTUBRO - 13923,04 - 1808,48 3975,31 636,09 

NOVEMBRO 7737,96 12467,1 1292,15 1701,61 2280,12 765,97 

DEZEMBRO 11741,43 14485,88 1870,61 1752,14 3659,54 327,66 
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VALOR TOTAL 

DO CONSUMO 

POR UC / ANO 

(R$) 

110.650,87 135.448,48 18.408,16 18.106,85 45.490,19 2.781,62 

Fonte: ADINS/SEAD/ GABGOV-Setor Núcleo de Contratos e Compras da SEAD / Decreto nº 0744 de 25 de fevereiro de 2019. 
 

QUADRO 49 – CONSUMO DE ÁGUA - QUANTITATIVOS E CUSTOS 

EXERCÍCIO 2021 

IMÓVEL 1: Matrícula: 0022085 (RESIDENCIA DO GOVERNADOR - Rua Binga Uchoa, 0, Centro)  

IMÓVEL 2: Matrícula: 0052744 (PALÁCIO DO GOVERNO – MOTOR - Rua General Rondon; 259) 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

MÊS 

 

2020 

IMÓVEL 1 
2021 

IMÓVEL 1 

2020 

IMÓVEL 2 
2021 

IMÓVEL 2 

JANEIRO 4543,88 4543,88 1281 1281 

FEVEREIRO 4543,88 4543,88 1281 1281 

MARÇO 4543,88 4543,88 1281 1281 

ABRIL 4543,88 4543,88 1281 1281 

MAIO 4543,88 4543,88 1281 1281 

JUNHO 4543,88 4543,88 1281 1281 

JULHO 4543,88 4543,88 1281 1281 

AGOSTO 4543,88 4543,88 1281 1281 

SETEMBRO 4543,88 4543,88 1281 1281 

OUTUBRO 4543,88 4543,88 1281 1281 

NOVEMBRO 4543,88 4543,88 1281 1281 

DEZEMBRO 4543,88 4543,88 1281 1281 

VALOR TOTAL DO 

CONSUMO POR 

IMÓVEL /ANO (R$) 

54.526,56 54.526,56 15.372,00 

 

15.372,00 

Fonte: ADINS/SEAD/ GABGOV- Setor Núcleo de Contratos e Compras da SEAD 

 

c) Informações a respeito do pagamento das faturas de energia elétrica e de água e 

esgoto. 

 Esta UJ não gerencia os pagamentos das faturas de energia e água, conforme demonstrado 

anteriormente o detalhamento de contas mensais de consumo e valores, as mesmas estão sob a res-

ponsabilidade da SEAD que gerencia o contrato de forma coorporativa.  

 

9.3 Informar se a unidade promove a segregação dos resíduos recicláveis e a destinação final 

para os resíduos reversos, conforme os artigos 7º, 8º e 33 da Lei 12.305/2010. 

Esta Secretaria não possui políticas voltadas para atendimento deste item. 
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10 CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS NORMATIVAS 

A UJ no exercício respondeu o fomulario denominado “questionário de avaliação do controle 

interno” à CGE e vem atendendo as recomendações do relatório de Auditoria de Gestão nº004/2021 

CGE-AP. 

 

10.1 Informações sobre as providências adotadas para atender às deliberações exaradas em 

acórdãos do TCE ou em relatórios de auditoria do órgão de controle interno a que a unidade 

jurisdicionada se vincula ou as justificativas para o não cumprimento. 

Sem ocorrência nesta UJ. 

 

10.2 Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pela unidade de controle 

interno, caso exista na estrutura do órgão, apresentando as justificativas para os casos de não 

acatamento, bem como a explicitação das medidas administrativas tomadas para apuração 

interna de responsabilidade por eventuais danos ao erário identificado na unidade (omissão no 

dever de prestar contas, desvio, desfalque, perda e extravio de bens ou recursos públicos). 

Sem ocorrência nesta UJ 

10.3 Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei Complementar 

010/1995 (art. 97), relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas. 

Marcelo Ignacio da Roza, no ato de sua nomeação ao cargo, entregou suas declarações de 

bens e rendas, como rege as legislações vigentes, bem como todos os documentos exigidos, e que os 

mesmos se encontram devidamente arquivados em sua pasta funcional no Setor de Pessoal do 

GABGOV. 

10.4 Relação de licitações, dispensas e inexigibilidade iniciadas durante o exercício, com 

declaração da área responsável atestando que as informações estão atualizadas, contendo: o 

número do processo licitatório, descrição do objeto, modalidade, data e meio de publicação, 

valor e dotação orçamentária. 

O resultado das atividades referente às licitações concluídas, adesões à ata de registro de 

preços, dispensas, formação de registro de preços através do SIGA, processos de utilização de Atas 

de Registro de Preços, que se pautaram na execução das demandas encaminhadas pelos diversos 

setores administrativos do Gabinete do Governador, em especial o Núcleo Administrativo-Financeiro, 

a Gerência de Núcleo da Residência Oficial e o Gabinete de Segurança Institucional, de modo a 

prestar auxílio à elaboração da análise situacional do Órgão e a elaboração de seu planejamento para 

2022, bem como, divulgar com transparência os trabalhos realizados, objetivando o aprimoramento 

da gestão. 

As ações desenvolvidas foram realizadas pela Comissão Permanente de Licitação do 

Gabinete do Governador em consonância com a Central de Licitações e Contratos que, com a edição 

do Decreto Estadual nº 3.184/2016 e, mais recentemente, através do Decreto nº 3778 de 18 de outubro 

de 2021, regulamentaram a organização e o funcionamento do Sistema Centralizado de Licitações, 

competindo à CLC/PGE/AP a realização da fase externa dos processos licitatórios, com o objetivo de 

padronizar e simplificar os métodos de compra do poder executivo estadual, propiciando aquisições 
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de bens e serviços mais econômicos aos cofres públicos, céleres e transparentes, incumbindo ao 

GABGOV a tramitação da fase interna das licitações de seu interesse. 

Esta Comissão realizou, em conjunto com a Central de Licitações e Contratos ( 

CLC/PGE/AP), um total de 34 (Trinta e quatro) processos, entre pregões eletrônicos, processos de 

utilização de ata de  registro de preços, adesões à atas de registro de preços externas, dispensas de 

licitação. 

Ademais, como uma das inovações advindas com o Sistema Integrado de Gestão 

Administrativa (SIGA), o Gabinete do Governador também foi integrado, como Órgão Participante, 

juntamente com outros Órgãos da Administração Pública Estadual, em 10 (dez) Intenções de Registro 

de Preços, para a formação de Atas de Registro de Preço que contemplam os mais diversos objetos, 

tendo como Órgão Gerenciador a Procuradoria Geral do Estado do Amapá. 

Foram realizados no exercício de 2021 os procedimentos demonstrados videm: ANEXO 

XIII – PROCESSOS DE UTILIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2021 (SIGA); 

ANEXO XIV – ADESÕES DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS EXTERNAS À CLC 2021; 

ANEXO  XV – DISPENSAS DE LICITAÇÃO 2021; ANEXO XVI – INTENSÕES DE RES-

GISTRO DE PREÇOS 2021 - SIGA; ANEXO XVII - PREGÃO ELETRÔNICO 2021 - SIGA; 

ANEXO XVIII – DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LICITAÇÃO SIGA, DE QUE AS 

INFORMAÇÕES ESTÃO ATUALIZADAS. 

 

10.5 Duas relações referentes a contratos e convênios ou outros instrumentos congêneres, 

divididas da seguinte forma: 

 

a) Relação daqueles firmados durante o exercício, com declaração da área responsável 

atestando que as informações estão atualizadas, contendo: o número do instrumento, 

descrição do objeto, valor inicial, data de assinatura, vigência, empresa 

contratada/órgão concedente/convenente e licitação/justificativa que precedeu o 

instrumento; 

Informações descritas nos QUADROS 50 e 51.





100 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

GABINETE DO GOVERNADOR - GABGOV 

 

 

07. 

CON-

TRATO 

007/2021 

F. V. TAVARES EX-

TINTORES EIRELI 

Aquisição de equipamentos extintores de incêndio, visando atender às necessidades do Gabinete do Go-

vernador do Estado do Amapá, de acordo com as especificações técnicas e condições contidas neste Ins-

trumento. 

R$ 5.925,00 

07/10/2021 

a 

06/10/2022 

Dispensa de 

Licitação nº 

003/2021 - 

GABGOV 

R$ 

5.925,00 

R$ 

5.925,00 

R$ 

5.925,00 

CON-

CLU-

ÍDO 

08. 

CON-

TRATO 

008/2021 

DIGIMAQ INFOR-

MÁTICA LTDA - 

EPP 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Outsourcing de Impressão, visando 

atender as necessidades do Gabinete do Governador do Estado do Amapá. 

R$ 

20.000,00 

11/11/2021 

à 

10/11/2022. 

Pregão Ele-

trônico nº 

013/2020 - 

CLC/PGE/AP 

2.778,00 2.778,00 2.778,00 
VIGO-

RANDO 

09. 

CON-

TRATO 

009/2021 

HF7 COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI 

O presente contrato tem por objeto o Fornecimento e Instalação de Divisórias, visando atender as neces-

sidades do Gabinete do Governador do Estado do Amapá, de acordo com as especificações técnicas e con-

dições contidas neste instrumento. 

R$ 

59.030,00 

10/11/2021 

à 

09/11/2022 

Pregão Ele-

trônico nº 

007/2021-

CLC/PGE/AP 

R$ 

59.030,00 

R$ 

59.030,00 

R$ 

59.030,00 

CON-

CLU-

ÍDO 

10. 

CON-

TRATO 

010/2021 

H. FONSECA DE 

FARIAS  

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de limpeza e con-

servação, jardinagem, copeiragem, cozinheira, eletricista, piscineiro, garçonaria, lavadeira e encarre-

gado, nas dependências do Gabinete do Governador do Estado do Amapá (Palácio do Setentrião), Resi-

dência Governamental (Beira-Rio) e Residência Oficial do Governador, que compreenderá, além dos pos-

tos de serviço, o fornecimento de uniformes, materiais e equipamentos necessários e adequados à execu-

ção dos serviços 

R$ 

1.170.000,00 

01/01/2022 

à 

31/12/2022 

Pregão Ele-

trônico n° 

061/2021 - 

CLC/PGE/AP 

0,00 0,00 0,00 
VIGO-

RANDO 

11. 

CON-

TRATO 

011/2021 

HF7 COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI 

Contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação e montagem de módulos do tipo painel 

cego, visando atender as necessidades do Gabinete do Governador do Estado do Amapá.  
R$ 3.508,40 

 22/12/2021 

à 

21/12/2022 

Pregão Ele-

trônico nº 

007/2021 - 

CLC/PGE/AP 

R$ 

3.508,40 

R$ 

3.508,40 

R$ 

3.508,40 

CON-

CLU-

ÍDO 

Fonte: Assessoria Técnica/ADINS; Unidade de Finanças/UFIN - GABGOV     Maria do Carmo A. Alves 

        Chefe da UFIN/ NAF/ GABGOV 

 JUSTIFICATIVA       

 Item 01. As informações deste item as respectivas NE do cancelamento são NE00399 E NE00400/2021encerramento Exercício     
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 Item 10. O Contrato nº 010/2021, execução à partir ano de 2022, não possuindo valores no ano de 2021.     

 

QUADRO 51 – RELAÇÃO A/B – TERMOS ADITIVOS EXECUTADOS EM 2021 

EXERCÍCIO 2021 

TERMOS ADITIVOS EM VIGOR E RENOVADOS - ANO 2021  RELAÇÃO B 

Nº DE 

OR-

DEM 

INSTRUMENTO CONTRATADO OBJETO 
VALOR     GLO-

BAL/ ESTIM 
VIGÊNCIA 

LICITAÇÃO/ 

JUSTIFICA-

TIVA 

VALOR ATUALI-

ZADO/ TERMINO 

EXERCICIO  2021 

VALOR 

PAGO/ NO 

EXERCICIO  

2021 

VALOR 

PAGO ACU-

MULADO 

2021 

OBS: 

01. 

4º Termo Aditivo 

ao Contrato nº 

001/2017 

CARDOSO & SILVA CONS-

TRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA – EPP 

Contratação de empresa especializada na execu-

ção dos serviços de manutenção preventiva e cor-

retiva, com fornecimento do material necessário e 

reposição de peças nos aparelhos de climatização 

de ar, no prédio pertencente ao Gabinete do Go-

vernador e Residências Oficiais. 

R$ 67.494,22 
17/04/2021 a 

16/04/2022 

PREGÃO ELE-

TRÔNICO Nº 

004/2016 - 

CPL/GAB/GOV 

45.006,90 55.207,90 155.593,09 RENOVADO 

02. 

 
3° TERMO ADI-

TIVO CON-

TRATO Nº 

002/2018 
 

TCAR LOCAÇÃO DE VEÍ-

CULOS EIRELI - EPP 

Prestação de serviço de locação de veículos auto-

motores, sem motorista, sem o fornecimento de 

combustível, com quilometragem livre, inclu-

indo os serviços de borracharia e manutenção 

preventiva e corretiva. 

R$ 635.988,00 
17/03/2021 a 

16/03/2022 

Pregão Eletrô-

nico n.º 006/2018 

- CLC/PGE/AP 

503.490,51 628.458,07 2.236.478,33 RENOVADO 

03. 

3° TERMO ADI-

TIVO CON-

TRATO Nº 

003/2018 

TCAR LOCAÇÃO DE VEÍ-

CULOS EIRELI - EPP 

Objeto a prestação de serviço de locação de veí-

culos automotores, sem motorista, sem o forneci-

mento de combustível, com quilometragem livre, 

incluindo os serviços de borracharia e manuten-

ção preventiva e corretiva. 

R$ 261.663,36 
16/04/2021 a 

15/04/2022 

Pregão Eletro-

nico nº 006/2018 - 

CLC/PGE/AP 

185.344,88 257.326,16 896.728,56 RENOVADO 

04. 

4º Termo Aditivo 

ao Contrato nº 

006/2017 

ARINALDO MACHADO 

LOBO - ME 

O presente contrato tem por objeto a contratação 

de empresa especializada em serviço de lim-

peza/lavagem interna e externa (asseio e conser-

vação) dos veículos do Gabinete do Governador e 

Gabinete de Segurança Institucional, compreen-

dendo a lavagem simples de automóvel pequeno 

e médio porte. 

R$ 51.600,00 
07/11/2021 a 

06/11/2022 

Pregão Eletrô-

nico nº 0035/2017 

-CLC/PGE/ AP 

5.600,00 39.085,00 183.570,00 RENOVADO 

05. 

4° TERMO ADI-

TIVO AO CON-

TRATO N° 

004/2017 

J. P. R. JUCÁ - ME 

O presente contrato tem por objeto a prestação de 

serviços de Buffet a fim de atender às necessida-

des do Gabinete do Governador. 

R$ 1.182.823,00 
17/10/2021 a 

16/10/2022 

Pregão Eletrô-

nico n.º 017/2017-

CLC/PGE/AP 

12.032,60 64.117,40 936.532,67 RENOVADO 

06. 

5º Termo Aditivo 

ao Contrato nº 

001/2016 

J. P. R. JUCÁ - ME 

O presente contrato tem por objeto a contratação 

de pessoa jurídica especializada para prestação de 

serviço de organização de eventos com Apoio Lo-

gístico e correlatos, para atender as necessidades 

da Coordenadoria de Cerimonial do Gabinete do 

Governador. 

R$ 1.398.840,00 
03/06/2021 a 

02/06/2022 

Pregão Eletrô-

nico nº 006/2015 

– 

CPL/GAB/GOV 

1.048.564,00 1.689.532,00 5.763.996,40 RENOVADO 
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07. 

6º Termo Aditivo 

ao Contrato nº 

003/2016 

J. N. DE SOUZA NETO - 

EPP 

O presente contrato tem por objeto a contratação 

de pessoa jurídica para prestação de serviços de 

locação de mão de obra especializada, com forne-

cimento dos materiais de consumo e insumo, fer-

ramentas, máquinas e equipamentos necessários e 

adequados à execução dos serviços, nas depen-

dências do Gabinete do Governador e Residências 

Oficiais. 

R$ 1.698.729,96 
09/06/2021 a 

31/12/2021 

Pregão Eletrô-

nico nº 001/2016 -         

GAB/ GOV 

953.176,25 1.701.999,65 8.522.746,16 ENCERRADO 

08. 

1° termo aditivo 

ao Contrato nº 

003/2020 

SX TECNOLOGIA E SER-

VIÇOS CORPORATIVOS 

EIRELI 

Prestação de serviço de agenciamento de via-

gens, compreendendo a reserva, emissão, remar-

cação e cancelamento de bilhetes de passagens 

áreas nacionais e internacionais, e demais servi-

ços correlatos para atender as necessidades do 

GAB GOV do Estado do Amapá. 

R$ 648.728,20 
26/10/2021 a 

25/10/2022 

Pregão nº 

028/2020 -      

CLC/ PGE/ AP 

28.283,75 148.349,79 152.970,51 VIGORANDO 

09. 

2° Termo Aditivo  

ao Contrato nº 

001/2019 

VIP EMPREENDIMENTOS 

LTDA 

Contratação de empresa especializada na presta-

ção de serviços de locação de veículos automoto-

res (por diária), visando atender às necessidades 

do Gabinete do Governador, por intermédio do 

Gabinete de Segurança Institucional. 

R$ 54.600,00 
18/06/2021 a 

17/06/2022 

Pregão Eletrô-

nico n.º 033/2018 

- CLC/PGE/AP  

4.386,00 7.814,00 10.714,00 VIGORANDO 

Fonte: UNIDADE DE FINANÇAS - UFIN GABGOV         

 
Relativo aos fornecedores nas linhas de número 01, 04, 05, 06 e 09, não houve execução de seus pagamentos ao final do ano 2021, sendo os mesmos amparados pelo Decreto de 

Encerramento de Exercício 2021, Nº 4282 de 18.11.2021, como pagamentos de Restos a Pagar Processados 2021, num total de R$ 66.552,50 (SESSENTA E SEIS MIL, QUINHEN-

TOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). 

   

    

 Relativo ao n. de ordem 01, tem-se o valor de R$ 10.201,00 SOMADO no exercício pago 2021, valor este concernente ao 3º termo Aditivo.    

 Relativo ao n. de ordem 02, tem-se o valor de R$ 124.967,56 SOMADO no exercício pago 2021, valor este concernente ao 3º termo Aditivo.    

 Relativo ao n. de ordem 03, tem-se o valor de R$ 71.981,28 SOMADO no exercício pago 2021, valor este concernente ao 3º termo Aditivo.    

 Relativo ao n. de ordem 04, tem-se o valor de R$ 33.485,00 SOMADO no exercício pago 2021, valor este concernente ao 3º termo Aditivo.    

 Relativo ao n. de ordem 05, tem-se o valor de R$ 52.084,80 SOMADO no exercício pago 2021, valor este concernente ao 3º termo Aditivo.    

 
Relativo ao n. de ordem 06, observa-se que o valor de R$ 1.689.532,00, SOMADO valor total restante do 4º Termo Aditivo (R$ 640.968,00)  

   

 Relativo ao n. de ordem 07, tem-se o valor de R$ 748.823,40 SOMADO no exercício pago 2021, valor este concernente ao 5º termo Aditivo. 
   

 Relativo ao n. de ordem 08, tem-se o valor de R$ 120.066,04 SOMADO no exercício pago 2021, valor este concernente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020. 
   

 Relativo ao n. de ordem 09, tem-se o valor de R$ 3.428,00 SOMADO no exercício pago 2021, valor este concernente ao 1º termo Aditivo. 
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A Declaração dos Gestores de Contratos e Convênios que afirma a veracidade e atualização 

das informações do exercício 2021 descritas nos QUADROS 49 e QUADRO 50 - RELAÇÃO A / 

B - CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS, do Item 10.5, estão no ANEXO XIX - DECLARA-

ÇÃO DOS GESTORES DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DE QUE AS INFORMAÇÕES DO 

EXERCÍCIO 2021 ESTÃO ATUALIZADAS. 

 

10.6 Relação de obras e serviços de engenharia, classificando e identificando aqueles que, ao 

término do exercício, se encontravam: 

Neste item as letras a, b, c e d são sem referências nesta Unidade Jurisdicionada. 

a) Em fase de planejamento, indicando objeto, tipo de obra ou serviço, endereço, valor e 

prazo estimados, origem de recursos e etapa em que o planejamento se encontra; 

Não Houve ocorrência nesta UJ 

b) Em execução, indicando objeto, tipo de obra ou serviço, endereço, contrato, empresa 

executora e breve descrição do andamento dos serviços ao término do exercício. 

Não Houve ocorrência nesta UJ 

c) Paralisadas (consideradas aquelas sem medições por períodos superiores a 90 dias, ou 

que tenham ordem de paralisação), indicando todas informações do item “ c”, além da 

data de paralisação, da síntese das causas e das medidas adotadas para a retomada; 

Não Houve ocorrência nesta UJ 

d) Concluídas e dentro da garantia prevista no art. 618 do Código Civil, indicando todas 

informações do item “c”, além da data de recebimento definitivo e da última avaliação 

de controle de desempenho realizado; 

Não Houve ocorrência nesta UJ 

 

10.7 Indicação de Sítio eletrônico oficial em que estejam hospedadas as relações de licitações, 

dispensas, inexigibilidades, contratos, convênios e outros instrumentos congêneres, referido nos 

itens 10.4 e 10.5, em obediência à Lei Federal nº12.527, de 18 de novembro de 2011, dispensados 

os municípios com até 10.000 (dez mil) habitantes. 

O solicitado pode ser acessado através dos seguintes sítios eletrônicos: 

www.siga.ap.gov.br  

www.compras.ap.gov.br  

https://diofe.portal.ap.gov.br/ 

 

10.8 Indicação de link em sítio eletrônico oficial no qual estejam cumpridos, de forma 

atualizada, os deveres impostos pelo art. 8º, §1º e incisos da Lei 12.527/2011, incluindo a 

demonstração do organograma da entidade e as pessoas responsáveis por cada estrutura. 

Esta Unidade Jurisdicionada cumpre o que estabelece o Art. 8º da Lei 12.527/2011: 

É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a 

divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse 

coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. 
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§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo: 

I - Registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respecti-

vas unidades e horários de atendimento ao público; 

II - Registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 

III - Registros das despesas; IV – informações concernentes a procedimentos licitatórios, 

inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 

V - Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e 

entidades; e 

VI - Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. 

As informações desta Unidade Jurisdicionada encontram-se atualizados nos links abaixo: 

 

https://www.portal.ap.gov.br/estrutura/governo 

http://acessoainformacao.ap.gov.br/ 

http://esic.ap.gov.br/portal/estatica/relatorio-pedido-acesso 

http://www.transparencia.ap.gov.br/ 

http://www.transparencia.ap.gov.br/consulta/3/1/pessoa/folha-por-orgao 

 

10.9 Informações sobre a constituição das comissões permanentes e especiais de licitação e suas 

alterações ao longo do exercício, indicando os respectivos atos constitutivos. 

No que diz respeito  à  constituição da Comissão Permanente de Licitação, esclarece-se  que, 

após a criação do Sistema Centralizado de Licitações, instituído pela Lei Complementar nº 0089/2015 

e,  posteriormente, operacionalizado pela Central de Licitações e Contratos (CPL/PGE/AP), através 

do Decreto Estadual nº  3.184/2016, retirou-se a autonomia dos órgãos e entidades da Administração 

Pública Direta e Indireta do Estado do Amapá para  a realização de procedimentos licitatórios, não 

havendo mais  a necessidade de existir uma Comissão formalmente designada para este fim, uma vez 

que apenas a fase inicial dos procedimentos são realizados nos órgãos demandantes. Inclusive, tecni-

camente, a expectativa é que com o novo organograma que está em fase de estudo neste Gabinete, 

deixe de existir CPL para a criação de uma unidade ampla de Contratos e Compras. Em seu Art. 6º, 

passou a exigir Portaria indicando um funcionário para ficar responsável pela gestão do designado o 

servidor Hermógenes Costa Neto. 

 

10.10 Informações quanto ao cumprimento do tratamento diferenciado e favorecido às 

microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) nas contratações públicas, consoante 

as disposições da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 (art. 44 e seguintes), 

manifestando-se expressamente quanto aos seguintes itens: 

a) Assegurou nos instrumentos convocatórios a preferência de contratação para as ME e 

EPP, como critério de desempate; 

No que concerne ao cumprimento do tratamento diferenciado e favorecido às Microempresas 

(ME) e empresas de pequeno porte (EPP) nas contratações públicas, consoante a disposições da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (art. 44 e seguinte), este é realizado na Própria 

Central de Licitações e Contratos, quando da elaboração dos Editais de Licitação. 
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b) Realizou processos licitatórios cujo valor da contratação seja de até R$ 80.000,00 (oitenta 

mil reais) destinados exclusivamente à participação de ME/EPP; 

Não se aplicam à natureza desta UJ 

 

c) Consignou em instrumento convocatório a exigência de subcontratação de ME/EPP aos 

participantes de processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços; 

Não se aplicam à natureza desta UJ 

 

d) Estabeleceu em instrumento convocatório destinado à aquisição de bens de natureza 

divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de 

ME/EPP; 

Não se aplicam à natureza desta UJ 

 

e) Estabeleceu prioridade de contratação para as ME/EPP sediadas local ou 

regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido; na hipótese 

de não atendimento às regras diferenciadas acima elencadas, deverá o responsável 

apresentar as razões para tanto, inclusive enquadrando nas hipóteses do art. 49 da CL 

123/2006, sempre que possível. 

São realizados na própria Central de Licitações e Contratos, onde existe um corpo de 

servidores públicos especializados em compras públicas e que certamente cumprem todas as 

exigências da legislação vigente. 

 

11 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

11.1 Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, publicadas 

pelas Resoluções CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, para tratamento contábil 

da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração 

de ativos e passivos da unidade. 

Não se aplicam à natureza desta UJ. 

O GABGOV faz parte da administração DIRETA, por esse motivo, as dotações de critérios 

e procedimentos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade, aplicadas ao setor público é de respon-

sabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, instituição que executa a Contabilidade – 

Geral do Estado. 

 

11.2 Declaração do contador responsável por unidade jurisdicionada que tenha executado sua 

contabilidade no Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado – 

SIAFE, que as Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 

e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC TSP 11, 12 e 13 

(DOU 31/10/18), conforme alcance definido na NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL 

(DOU 
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4/10/16), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade 

jurisdicionada que apresenta relatório de gestão. 

Não se aplicam à natureza desta UJ. 

Os critérios e procedimentos adotados pelas Normas Brasileiras de Contabilidade, aplicadas 

a esta UJ são realizadas pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, instituição que executa a 

Contabilidade – Geral do Estado. 

 

11.3 Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pelas Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC TSP 11,12 e 13 (DOU 31/10/18), incluindo as 

notas explicativas, e a qualificação do contador responsável pelas Demonstrações Contábeis, 

com pelo menos: nome completo, CPF, RG, e-mail, endereço profissional e CRC, no caso das 

Unidades que não executaram sua contabilidade no Sistema Integrado de Planejamento e 

Administração Financeira do Estado – SIAFE. 

Não se aplicam à natureza desta UJ.  

As demonstrações contábeis do GABGOV são todas registradas no Sistema Integrado de 

Planejamento, Orçamento e Gestão -SIPLAG (www.siplag.ap.gov.br). 

 

11.4 Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 6.404/76 ou em lei específica, incluindo as 

notas explicativas. 

A DN 18/2021 não submete este item ao GABGOV, visto ser de responsabilidade da 

Secretaria de Estado da Fazenda-SEFAZ/AP. 

 

11.5 Informações sobre a composição acionária do capital social, indicando os principais 

acionistas e respectivos percentuais de participação, assim como a posição da entidade como 

detentora de investimento permanente em outras sociedades (Investidora). 

A DN 18/2021 não submete este item ao GABGOV. 

 

11.6 Parecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis, quando a legislação 

dispuser a respeito. 

A DN 18/2021 não submete este item ao GABGOV. 

 

12 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

 

12.1 Informações sobre os impactos decorrentes da pandemia causada pelo novo Coronavírus 

na realização dos objetivos da Unidade Jurisdicionada previstos ou planejados para o exercício, 

a que se refere o relatório de gestão, bem como sobre as medidas adotadas para a mitigação 

destes impactos. 

O Surgimento do Covid-19 no ano de 2020 interferiu diretamente no cumprimento dos 

prazos de execução e finalização de algumas atividades administrativas e da execução de reformas 

no prédio do Gabinete, além da paralização das ações sociais e educativas  no Ano de 2021, devido 

as contínuas medidas de proteção ao contágio ainda em grande evidência. A instituição teve, em 
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média, 40% de seu plantel de servidores afastados por infecção, comorbidades classificadas nos 

Decretos Executivos e, infelizmente, óbitos. Como alternativa para que os setores essenciais não 

paralisassem suas atividades, até por se tratar de todo um Õrgão executivo essencial, a instituição 

optou por seguintes alternativas; redução da carga horária, escala de revesamento, atendimentos on-

line por meio de webmail (protocolo), pelos canais telefônicos e via wattsapp e Vídeoconferências. 

 

12.2 Outras Informações Consideradas relevantes pela Unidade para demonstrar a 

conformidade e o desempenho da gestão no exercício. 

O presente relatório de gestão busca atender aos princípios fundamentais de um relato 

integrado. Neste sentido, o presente item apresenta um resumo do processo de determinação da 

materialidade das informações que integram o relatório. As informações contidas neste Relatório 

foram prestadas com base nos dados fornecidos pelos Setores do Gabinete do Governador, que fazem 

parte da sua estrutura organizacional, e que foram consubstanciadas conforme os resultados 

apresentados. 

 

SOBRE ATIVIDADES DA CHEFIA ADJUNTA DO GABINETE DO GOVERNADOR  

ASSUNTOS  INSTITUCIONAIS. 

Resumo das atividades realizadas pelo gabinete Adjunto – Relações Institucionais no 

exercício de 2021. 

• Assessoramento ao Governador em 22 Reuniões com o GABGOV, COESP, Comitê Médico, 

SESA, SVS, SEJUSP, SECOM: Pauta - Análise dos Relatórios Epidemiológicos, medidas de 

proteção a vida e para combate a pandemia; retorno das atividades econômicas e sociais; 

retorno das aulas e atividades presenciais nas escolas; Campanha de vacinação Covid-19.  

• Coordenação de 18 reuniões do COESP e Comitê Médico: Pauta: Análise dos Relatórios 

Epidemiológicos, medidas de proteção a vida e para combate a pandemia; retorno das 

atividades econômicas e sociais. 

• Assessoramento ao Governador em 26 reuniões com o COESP, Comitê Médico, SEED, 

SECOM, SEJUSP, Prefeitos, Secretários Municipais de Saúde e Educação e Coordenadores 

de Vigilância em Saúde: Pauta: Nivelamento de informações; discussão e deliberação de 

medidas e edição de Decretos para enfrentamento da pandemia.  

• Assessoramento ao Governador em 08 reuniões com a FECOMERCIO, ABRASEL, TJAP, 

MEP/AP – Pauta: Retomada das atividades econômicas e medidas para proteção da vida.  

• Assessoramento ao Governador em 32 Reuniões com a SIMS, SEPLAN, SECOM, 

FECOMÉRCIO, ABRASEL, Segmento de produção de Eventos, e outros segmentos 

econômicos – Pauta: retomada das atividades econômicas; Programa Comida em Casa. 

• Coordenação de 8 Reuniões com o COESP, Comitê Médico, SEED, SECOM, SEJUSP, 

Prefeitos, Secretários Municipais de Saúde e Educação e Coordenadores de Vigilância em 

Saúde: Pauta: Nivelamento de informações; discussão e deliberação de medidas e edição de 

Decretos para enfrentamento da pandemia.  



108 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

GABINETE DO GOVERNADOR - GABGOV 

 

 

• Coordenação de 19 reuniões com o COESP, equipe da SEED, Sindicato das Escolas 

Particulares, e outros, para elaboração do Plano de retomada das Aulas e das atividades 

Presenciais nas escolas. GOVERNO DO AMAPÁ GABINETE DO GOVERNADOR. 

• Participação de 11 reuniões presenciais/videoconferência com a Dra. HO e equipe da OPAS 

– Pauta: Análise dos indicadores epidemiológico e medidas para proteção da vida (vacinação 

e retaguarda para assistência hospitalar). 

• Coordenação de 98 Reuniões com a equipe do GEA: Nivelamento de informações, 

planejamento da agenda e providências para visita do Governador a municípios, eventos e 

inaugurações, entre outros. Participação em 16 videoconferências com o Governador, 

SEPLAN, PGE, Agência Amapá e equipe do BNDES – Pauta: PPI para concessão da 

distribuição de energia elétrica e PPI da água e saneamento; Projeto de Revitalização da 

Fortaleza de São josé de Macapá.  

• Participação em 14 videoconferências com as equipes da CGE, PRODAP, SESA e SVS (GT 

Transparência) – Pauta: Medidas para melhorar nossos indicadores de transparência avaliados 

pela OK-Brasil (dados da Covid-19), Transparência Internacional e Portal Transparência do 

TCU. Participação em 32 reuniões para gestão de crise – Transferência de Manaus para 

Unimed Macapá de pessoas com Covid-19; artistas não atendidos pela Lei Audir Blanc;  

• 87 visitas percussora a obras, locais para realização de eventos e municípios.  

• 8 reuniões do Comitê Gestor do programa Luz Para Todos.  

• 5 reuniões com Marcelo Roza e equipe do GABGOV para elaboração do fluxo de documentos 

e implantação do PRODOC.  

• Assessoramento ao Governador em 56 videoconferências com as equipes do BNDES, Senado 

Federal, Fórum de Governadores da Amazônia, Fórum Nacional de Governadores, OPAS, 

Diretorias do BASA e SUDAN, entre outros. 

• Elaboração do Projeto e elaboração Termo de Cooperação e instrução e encaminhamento do 

processo para formalização do termo GEA/APPA – Projeto de revitalização da Fortaleza de 

São José de Macapá. 

• Coordenação de 6 videoconferências e 2 reuniões presencial com a equipe de Gestores do 

GEA. Governo do Amapá Gabinete do Governador.  

• Participação em 18 reuniões com o Governador, Marcelo Roza, Teles Junior, Ubaiara – Pauta: 

Comunicação do GEA. 

• Participação em 39 reuniões com Marcelo Roza, Teles Junior, Ubaiara – Pauta: Comunicação 

do GEA.  

• Assessoramento ao Governador em reuniões setoriais do GEA – Pauta: Projetos prioritários; 

programa luz para viver melhor – óleo para as comunidades rurais.  

• Assessoramento ao Governador 6 reuniões presenciais e 3 videoconferências com órgãos de 

controle – Medidas de proteção a vida e combate a pandemia.  

• Assessoramento ao Governador nas audiências com o Embaixador da Venezuela, 

Coordenador do SENAPIR,  

• Assessoramento ao Governador em 28 audiências com Prefeitos e Vereadores.  
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• Coordenação de 92 reuniões com gestores e equipes do GEA para planejamento e execução 

de ações específicas de cada pasta – ex: lançamento do CAR (SEMA), Programa Comida em 

Casa (SIMS), Programa Amapá Jovem (SEJUV), entre outros. 

• Participação como ponto focal do GEA em 11 videoconferência com a equipe do Ministério 

da Defesa para alinhamento de providências e planejamento das visitas precursoras do projeto 

Rondon – Operação Amapá Mais Forte.  

• Participação em 13 reuniões de planejamento e acompanhamento das obras da reforma do 

Palácio do Governo. 

• Planejamento e coordenação da agenda de eventos e visitas a ser cumprida pelo Governador, 

Presidente Montezano, equipes GEA e BNDES, nos três dias de trabalho da equipe do Banco 

no Amapá. 

• Coordenação de 19 reuniões com SETRAP, SECOM, BPRE e DETRAN para planejamento 

de intervenções na Rodovia Duca Serra. 

• Planejamento e coordenação do Projeto Natal da Solidariedade 2021. 

• Realização de 17 reuniões de trabalho com Prefeitos – Pautas: Tramites de convêncios. 

GOVERNO DO AMAPÁ GABINETE DO GOVERNADOR. 

• Reuniões com a Aquipe do GABADJ – Pauta: Planejamento e coordenação de visita 

precursora em obras; assessoramento ao governador em visitas a obras e municípios; 

assessoramento do governador em eventos.  

• Despachos com: Marcelo Roza, Governador Waldez para alinhamento e homologação de 

providências diversas.  

• Atendimento ao cidadão.  

• Despacho de ofícios, requerimentos e indicações. 

 

SOBRE ATIVIDADES DA CHEFIA ADJUNTA DO GABINETE DO GOVERNADOR  

ASSUNTOS JURÍDICOS 

O presente Relatório versa sobre o desempenho administrativo e operacional Da Chefia Ad-

junta do Gabinete do Governador - Assuntos Jurídicos. 

 

QUADRO 52 - ATIVIDADES REALIZADAS CHEFIA ADJUNTA DO GABINETE DO GOVERNADOR (AS-

SUNTOS JURÍDICOS) 

EXERCÍCIO 2021 

ESTRUTURA  

OPERACIONAL 

ITEM  

ATIVIDADE 

 

QUANTITATIVO 

 

 

 

1 - Assessoria 

Técnica 
 

 

 

 

 

 

01 

Acompanhamento de demandas geradas ou relacio-

nadas ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, 

exemplo: Fiscalização de processo de Desestatiza-

ção /privatização  

jurisdicionado: companhia de eletricidade do 

amapá;   

 

 

 

 

130 



110 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

GABINETE DO GOVERNADOR - GABGOV 

 

 

fiscalização de processos; comunicações de irregula-

ridades em prestações de serviços de secretarias; 

prestações de contas das secretarias de governo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Assessoria 

Jurídica 
 

 

 

 

 

01 

Os Mandados de Segurança são acompanhados pe-

los Assessores Jurídico através de instrumentos ofi-

cias e diligências com os órgãos envolvidos, bem 

como são monitorados através de sites dos Tribunais 

de Justiça os referidos mandados. Cerca 50% destas 

demandas são originadas da Secretaria de Estado da 

Saúde - SESA, como solicitações de Exames, medi-

camentos e procedimentos cirúrgicos específicos 

para pacientes, o restante se configura em assuntos 

de diferentes naturezas de todas as secretarias de es-

tado ajuizados através dos Tribunais.  
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02 

As demandas dos Ministérios Públicos Estadual e 

Federal são acompanhadas pelos Assessores Jurídi-

cos e Assessores Técnicos, essas demandas dizem 

respeito a denúncias de diferentes naturezas, relaci-

onadas as secretarias de Governo, que vão desde 

apurar possíveis irregularidades em contratos, su-

postos atos de improbidade administrativa até acu-

mulação de cargos públicos, entre outras denúncias 

oriundas da alçada dos referidos ministérios.  

 

 

Ministério Público 

Estadual - 447 

 

Ministério Público 

Federal - 201 

 

 

 

Total 648 

 

 

 

3 - Assessoria  

Administrativa 
 

 

01 

 

Entradas de Documentos (recebidos) 

 

 

1401 

 

 

02 

 

Ofícios encaminhados aos Órgãos Estaduais e Fe-

derais (enviados) 

 

 

2158 

 

 
Fonte: Adins / Chefe Adjunto Assuntos Jurídicos - GABGOV 

 

SOBRE O SETOR PROTOCOLO 

Informamos que o setor de comunicação administrativa recebeu no decorrer do ano de 2021, 

o total de 1.789 documentos através do Sistema PRODOC. Os serviços presenciais não foram 100% 

afetados, o recebimento de documentos físicos totalizou em 111 ofícios, referente à cessão de 

servidores, e 206 Processos sendo que os mesmos foram feitos sem uso do sistema, sendo 

encaminhados diretamente para os setores competentes do Gabinete civil, segue em anexo total de 

ofícios recebidos por este setor de cada secretária. 
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QUADRO 53 – RECEBIMENTOS FÍSICOS PROTOCOLO GABGOV 

EXERCÍCIO 2021 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO OFÍCIOS 

/ 

CESSÃO 

PROCESSOS /GABINETE QUANTIDADE 

AMEAP-AP 01 PROJETO DE LEI 111 

CÂMARA M. SANTANA 03 ABONO PERMANÊNCIA 01 

ASSEMBLEIA 20 DIÁRIAS 49 

GAB/GOV 01 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA 35 

GOVERNO DO PARÁ 01 CAIXA ECÔMICA FEDERAL 01 

GOVERNO DE GÓIAS 02 CACHOEIRA ENERGIA S.A 01 

PREFEITURA DE SANTANA 10 DENÚNCIA 01 

PREFEITURA DE MACAPÁ 20 DESESTATIZAÇÃO CEA 01 

PREFEITURA DE ALMERIM 01 MINUTA DE PROPOSTA 01 

PREFEITURA DE AMAPÁ 01 PROCESSO ADMINISTRATIVO 01 

PREFEITURA DE 

TARTARUGALZINHO 

04 TERMO DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇO 01 

PREFEITURA DE ITAUBAL 01 LICITATÓRIO 02 

PREFEITURA DE PEDRA 

BRANCA 

05 CELEBRAR TERMO ADITIVO 01 

PREFEITURA DE SERRA 

DO NAVIO 

02 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX 

PREFEITURA DE PORTO 

GRANDE 

01 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX 

PREFEITURA DE 

PRACÚUBA 

03 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX 

PREFEITURA DE 

MAZAGÃO 

01 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX 

MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE 

01 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX 

MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA PECUÁRIA 

E ABASTECIMENTO 

01 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX 

MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 

01 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX 

TRE-AP 07 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX 

TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL  8° REGIÃO 

01 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXX 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO AMAPÁ 

22 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX 

AGÊNCIA REGULADORA 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

01 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX 

TOTAL 111 TOTAL 206 
Fonte: PROTOCOLO – ADINS /  GABGOV. 
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QUADRO 54 – RECEBIMENTOS VIA PRODOC GABGOV 

EXERCÍCIO 2021 

 
 

 

 

 

DEPARTAMENTO QUANTIDADE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 99 

AGENCIA AMAPÁ 3 

ASSOCIAÇÕES DIVERSAS 52 

AMAPÁ TERRAS 3 

BANCOS 15 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR /AP 2 

CAESA 2 

CEA 44 

CÂMARAS DIVERSAS 113 

CONSELHOS DIVERSOS 85 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 37 

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO / C.G.E. 01 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ 09 

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL TOTAL 02 

DETRAN/AP 01 

OFÍCIOS GAB/GOV --- 

SESA 05 

SEFAZ 01 

SEPLAN --- 

HEMOAP --- 

IAPEN 05 

IEPA 01 

MINISTÉRIOS 12 

P.G.E. 01 

P.G.J. 03 

POLICIA MILITAR / AP 97 

POLICIA FEDERAL / AP 03 

PREFEITURA DE MACAPÁ 27 

PROCON /AP --- 

PRODAP 02 

RURAP --- 

SECULT 01 

SETRAP --- 

SEMA 09 

SEAD 01 

SEED 02 

SEINF 02 

SEJUSP --- 

SVS --- 

SINDICATOS 62 

TJAP 34 

DIVERSOS 1.053 
Fonte: PROTOCOLO / ADINS- GABGOV 
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SOBRE A RESIDÊNCIA OFICIAL 

De acordo com o decreto n° 0421 de 22 de janeiro de 2015, que dispõe sobre a mudança da 

Residência Oficial do governador do estado do Amapá, que passa a utilizar o imóvel localizado no 

residencial Cabralzinho. Em seguida o decreto n° 0744 de 25 de fevereiro de 2019, que prorroga o 

prazo de vigência do decreto citado anteriormente. 

A Residência Oficial passou a ser dividida em duas, residência “Beira Rio” e residência 

“Cabralzinho”, sendo esta, a moradia do governador do estado do Amapá. Já a residência “Beira Rio”, 

está servindo como ponto de apoio do GABGOV, onde ocorre reuniões e eventos oficiais do Governo 

do Estado do Amapá. 

As Residências Oficiais, contam com uma equipe de limpeza composta por  9 colaboradores, 

contratados por uma empresa terceirizada, visando a limpeza e manutenção dos cômodos e entornos 

dos imóveis, prestando serviço de segunda à sábado. 

Através da Gerência de Núcleo do GABGOV, ocorre diariamente a administração dos 

contratos de limpeza e de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis da Residência Oficial 

“Cabralzinho” e “Beira Rio”. Bem como o Controle Patrimonial. 

Atualmente na Residência Oficial “Beira Rio” está com espaços cedidos à Secretaria 

Extraordinária de Políticas para os Povos Afrodescendentes (SEAFRO), desde 28 de outubro de 2021, 

de acordo com o Ofício n° 310104.0076.0151/2021 GAB/SEAFRO, pois o prédio da referida 

Secretaria encontra-se em reforma. 

 

RAFAEL MARTINS PANTOJA 

Gerente de Núcleo/Residência Oficial – GAB/GEA 

 

SOBRE ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO LEGISLATIVA -CAL 

A lei nº 2.149  de 14 de Março de 2017, regulamenta o direito de acesso à informação 

previsto na constituição e foi instituído no âmbito da administração pública estadual através da Lei 

de Acesso à Informação (LAI), com mecanismos que possibilitam  que qualquer pessoa física ou 

jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, receba informações públicas produzidas por órgãos  

e entidades, dentro do tipo permissível de assunto, estando dois servidores cadastrados no GABGOV 

para prestar as informações, sempre que solicitadas. Tivemos várias solicitações feita pela sociedade 

civil em 2021, respondemos todas de acordo com a LEI estabelecida. ANEXO XX – 

PROTOCOLOS LAI EXERCÍCIO 2021 

No final de 2020 e início de 2021 foram feitas várias programações e agendamento de 

reuniões onde está coordenadoria esteve representando o Gabinete do Governo do Amapá junto a 

entidade LGBT-AP, na cidade e municípios de MACAPÁ – AP,  em decorrência da Covid-19 algumas 

atividades foram canceladas e outras passaram a ser tratadas por reuniões on-line, através de vídeo 

conferencias, podendo assim continuarmos representando o Gabinete do Governo do Estado do 

Amapá junto as entidades que apresentavam suas demandas, as mesmas foram encaminhadas aos 

seus setores competentes para as devidas providencias. 

Em decorrência da pandemia da Covid-19 tivemos alguns atrasos em algumas solicitações 

do E-SIC, motivos esses, sistema fora do ar, em alguns setores das Secretarias competentes por não 
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CONCLUSÃO 

 

O Gabinete do Governador exerce suas competências e desempenha suas atribuições 

institucionais orientado pelo direcionamento estratégico de possibilitar ao Chefe do Poder Executivo 

desempenhar a sua missão constitucional nas melhores condições possíveis, visando cumprir os 

compromissos assumidos com o conjunto da sociedade amapaense. 

Dessa forma, esta UJ, através de seus diferentes setoriais, distribuídos nas áreas de relações 

institucionais, de apoio jurídico, de gestão de documentos e de relações públicas, buscou durante o 

exercício de 2021, em que pese as dificuldades impostas pela Pandemia da Covid-19, mais acentuadas 

durante o primeiro semestre do referido exercício, otimizar a aplicação dos recursos disponíveis, 

priorizando a integração intersetorial e interinstitucional. 

Para tanto, consolidou-se a utilização do PRODOC como sistema de gestão documental e de 

processos, com intensificação da integração interna e externa através do sistema. Da mesma forma, 

houve incremento na utilização dos sistemas de gestão disponibilizados aos órgãos do Poder 

Executivo, como os diferentes módulos do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA. 

Os investimentos em melhorias de equipamentos, em especial os da área de tecnologia, e das 

instalações físicas da sede do Governo, ainda em curso no exercício de 2022, também foram 

prioridade da gestão do GABGOV. 

Em suma, o GABGOV, no exercício 2021, buscou eficiência, eficácia e efetividade nos 

serviços prestados à sociedade, em conjunto com os demais órgãos governamentais, a fim de 

contribuir para a boa aplicação dos recursos públicos, conforme os objetivos e metas definidos na Lei 

de Diretrizes Orçamentária - LDO, e consignados na Lei Orçamentária Anual - LOA, na Lei Federal 

nº131/2009 – Lei de Transparência, e em respeito aos limites estabelecidos na Lei Complementar 

nº101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Considera-se que os objetivos traçados pela equipe de gestão desta UJ foram parcialmente 

alcançados, a despeito dos desafios emergenciais provocados pela grande crise de saúde pública 

mundial da Covid-19, que ainda perdurou em 2021. 

Conforme os resultados apresentados no presente Relatório de Gestão, demonstra-se que 

esta UJ se pautou sempre pelo cumprimento dos princípios que regem a Administração Pública. 

Em 2022, o Gabinete do Governador pretende seguir investindo na melhoria da gestão 

organizacional, consolidando e ampliando os resultados até aqui alcançados, dando continuidade ao 

aprimoramento de suas ações, visando a excelência dos serviços prestados à sociedade. 
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B - PARTE ESPECÍFICA – CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR UNIDADE 

JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS. 

1.GABINETE DO GOVERNADOR. 

a) Informações sobre o modelo de governança estadual estabelecido, destacando as 

estratégias e as políticas de coordenação, acompanhamento e articulação das 

atividades trans organizacionais. 

 

No Exercício de 2021, passada a fase mais crítica da Pandemia da Covid-19, no final do 

primeiro semestre, o GABGOV pôde retomar seu foco nos projetos de sua reestruturação interna, os 

quais foram sensivelmente impactados pelas consequências da crise de saúde pública, com redução 

de atividades presenciais de servidores e público assistido pelas políticas desenvolvidas no Gabinete. 

Dessa forma, foram dispendidos esforços especiais para o atingimento de metas traçadas no 

Planejamento desta UJ, como a melhoria da infraestrutura de equipamentos e de tecnologia da infor-

mação, com especial atenção para os ambientes onde são realizados reuniões e eventos, as quais foram 

modernizadas e estão, agora, em condições de atender adequadamente as demandas do Governador 

do Estado e dos demais órgãos do Poder Executivo. 

No mesmo viés, foram iniciadas as obras de reforma e adaptação das instalações físicas do 

Palácio do Setentrião, visando a melhor utilização dos ambientes pelos diferentes setoriais do GAB-

GOV, incluindo o Gabinete de Segurança Institucional – GSI e ainda a Vice-Governadoria - VICE-

GOV. 

O GABGOV avançou, também, na elaboração do seu Regimento Interno, incorporando o 

novo cargo de Secretário Adjunto, cujas competências e atribuições estão em fase de talhamento, 

devendo ser concluídas ainda no primeiro semestre de 2022, para posterior encaminhamento ao Le-

gislativo amapaense, na forma de Projeto de Lei. 

A UJ seguiu participando ativamente das ações do Eixo de Gestão e Finanças, ao qual é 

vinculado, para intensificar o objetivo de que ser um indutor de boas práticas de gestão com foco no 

uso de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) para o controle e o gerenciamento de proces-

sos e sistemas corporativos nas áreas de recursos humanos, aquisições, logística e obras públicas e 

prestação de serviços ao cidadão; na otimização dos gastos públicos mediante a reavaliação de mo-

delagens de contratação nas situações materialmente relevantes e de maiores riscos; no incremento 

da disponibilização pública de informações sobre a gestão, integrando sistemas de informações, apri-

morando e melhorando os canais de transparência ativa e passiva no âmbito da política de transpa-

rência; na melhoria dos registros contábeis e adoção de indicadores de análise nos demonstrativos 

contábeis do Governo Estadual; na implantação e implementação de indicadores de avaliação nas 

áreas mais sensíveis das políticas públicas, sobretudo nos programas dos setores de educação, saúde, 

assistência social, segurança pública e infraestrutura, reforçando os indicadores selecionados para o 

PPA vigente, e ampliando a integração aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS. 

A articulação intersetorial dos órgãos da administração estadual se dá através do modelo e 

gestão por eixos, seguindo os princípios estabelecidos no Plano Plurianual (PPA) 2020/2023, sendo: 

Empreendedorismo, para o Eixo de Desenvolvimento Econômico, que compreende as áreas voltadas 
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ao desenvolvimento econômico, como desenvolvimento rural, produção de alimentos, pesca, produ-

ção florestal, produção mineral, ciência, ensino superior, tecnologia e inovação, normas e regulação, 

meio ambiente, ordenamento territorial, defesa agropecuária, incentivos fiscais, negócios, indústria, 

comércio e serviços. Universalização, para o Eixo Social, composto por setores como educação, sa-

úde, assistência social, cultura, esporte e lazer, direitos do cidadão, políticas para as mulheres, para 

os afrodescendentes, juventude e Indígenas. Integração para o Eixo da Infraestrutura, integrado por 

áreas como água tratada e saneamento básico, energia, transportes rodoviários, ferroviários e aquavi-

ários, comunicações, portos, mobilidade urbana e desenvolvimento das cidades, trânsito, urbanização 

e habitação. Proteção para o Eixo Defesa Social, que contempla os setores de justiça e segurança 

pública, polícias civil e militar, combate a sinistros, defesa do consumidor, administração penitenci-

ária e defesa civil. E para completar, o Eixo Gestão Finanças, do qual o Gabinete do Governador faz 

parte e contempla, ainda, os setores de gestão de pessoas, logística e patrimônio, comunicação social, 

planejamento, tecnologia da informação, fazenda pública, controle e transparência, defesa do Estado, 

previdência e atendimento ao cidadão, tendo como princípio a Efetividade. 

O acompanhamento das ações do Executivo se dá através do Módulo de Acompanhamento 

de Programas e Ações, adotado em 2017, a partir do qual estabeleceram-se as metas prioritárias a 

serem alcançadas pelos programas finalísticos no período de vigência do novo PPA. 

A nova versão do Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira - SIPLAG, 

no contexto de um modelo de Governo Digital que a atual administração busca implantar, possibilita, 

por sua vez, que os demais Poderes constituídos do Estado também possam utilizar esta ferramenta 

para desenvolver os seus planejamentos. 

 

b) Informações sobre as atividades de monitoramento, avaliação e direção das políticas 

públicas estaduais. 

Através da Coordenadoria de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação da Gestão Estadual 

é exercida a função de fiscalizar, monitorar, avaliar e assessorar no acompanhamento dos programas 

desenvolvidos pelos órgãos da Administração Pública e contribuir com a Procuradoria-Geral do 

Estado (PGE e Controladoria-Geral do Estado (CGE) no monitoramento da gestão estadual. Neste 

sentido, foram realizadas ações de acompanhamento de processos perante o Tribunal de Contas do 

Estado e tribunal de Contas da União, elaborados relatórios e parecer técnicos-administrativos, 

relatórios e pareceres jurídicos, foi feito o acompanhamento e análise de convênios assinados na 

esfera do Executivo estadual, atendidas solicitações e Recomendações do Ministério Público Federal 

e Ministério Público Estadual, o atendimento de demandas dos servidores públicos e cidadãos e o 

monitoramento de processos da esfera judicial. 
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c) Informações sobre o acompanhamento dos programas desenvolvidos pelas instituições, 

bem como sobre a articulação intergovernamental. 

O Gabinete do Governador desempenha ações de articulação da política intragovernamental, 

coordenação e acompanhamento da articulação política com as instituições federais, estaduais, mu-

nicipais e sociedade civil e gerenciamento de crise, entre outros. 

O Programa Gestão Estratégica, acompanhado por este Gabinete no ano de 2021, está ali-

nhado ao objetivo do desenvolvimento, inovação e apoio tecnológico da gestão pública, com inclusão 

social mediante a manutenção e implementação de medidas que objetivam integrar ações e simplifi-

cação dos processos na Administração Pública.  

Durante o primeiro semestre do exercício de 2021, em decorrência da pandemia da Covid-

19, as atividades do Gabinete do Governador, no contexto das relações institucionais, em grande parte 

concentraram-se na intensa articulação interna dos órgãos do Poder Executivo, e a partir daí, com os 

demais Poderes constituídos do Estado, com as demais esferas de Poder municipal e federal e com os 

variados segmentos da sociedade, realizando um grande esforço para mobilizar a sociedade em torno 

de objetivos de enfrentamento à pandemia, seja no tocante às restrições de aglomerações de pessoas 

e necessidade de distanciamento social, de adesão às medidas protetivas e cuidados sanitários e de 

proteção social e econômica. 

QUADRO 55 – ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE GESTÃO E DOCUMENTOS OFICIAIS – CGDO 
EXERCÍCIO 2021 

 

ATIVIDADE 

 

QUANTIDADE 

 

SEQUÊNCIA NUMÉRICA 

LEI 91 2530 à 2621 

LEI COMPLEMENTAR 06 0129 à 0134 

PROJETO DE LEI 28 001 à 028 

PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR 

06 001 à 006 

MENSAGEM 49 001 à 049 

DECRETO 4909 0001 à 4909 

OFÍCIO GOV 142 001 à 0142 

OFÍCIO CIRCULAR GOV 14 001 à 014 

OFÍCIO CG 204 001 à 204 

MEMORANDO CG 02 001 à 002 

MEMORANDO CGDO 14 001 à 014 
Fonte: CGDO/GABGOV 
 

QUADRO 56 – ATOS NORMATIVOS - DECRETOS ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 

EXERCÍCIO 2021 

DECRETOS ASSUNTO SECRETARIA / ÓR-

GÃO 

REDAÇÃO 

Decreto 4.761 de 20 de de-

zembro de 2021 

 

Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 

 

GABGOV Estabelece critérios para 

retomada responsável e 

gradual das atividades eco-

nômicas e sociais, conside-

rando a realidade epidemi-

ológica e a rede assisten-

cial dos Municípios e do 

Estado do Amapá, e adota 

outras providências. 
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enfrentamento da pande-

mia, tendo como foco a re-

dução dos riscos de trans-

missão do novo Coronaví-

rus (COVID-19), e adota 

outras providências. 
 

Decreto 3.152 de 30 de 

agosto de 2021 
 

 

Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 
 

GABGOV Estabelece critérios para 

retomada responsável e 

gradual das atividades eco-

nômicas e sociais, conside-

rando a realidade epidemi-

ológica e a rede assisten-

cial dos Municípios e do 

Estado do Amapá, refor-

çando a continuidade ao 

enfrentamento da pande-

mia, tendo como foco a re-

dução dos riscos de trans-

missão do novo Coronaví-

rus (COVID-19), e adota 

outras providências. 
 

Decreto 2878 de 16 de 

agosto de 2021 
 

 

Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 
 

GABGOV Estabelece critérios para 

retomada responsável e 

gradual das atividades eco-

nômicas e sociais, conside-

rando a realidade epidemi-

ológica e a rede assisten-

cial dos Municípios e do 

Estado do Amapá, refor-

çando a continuidade ao 

enfrentamento da pande-

mia, tendo como foco a re-

dução dos riscos de trans-

missão do novo Coronaví-

rus (COVID-19), e adota 

outras providências. 
 

Decreto 2710 de 02 de 

agosto de 2021 
 

 

Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 
 

GABGOV Estabelece critérios para 

retomada responsável e 

gradual das atividades eco-

nômicas e sociais, conside-

rando a realidade epidemi-

ológica e a rede assisten-

cial dos Municípios e do 

Estado do Amapá, refor-

çando a continuidade ao 

enfrentamento da pande-

mia, tendo como foco a re-

dução dos riscos de trans-

missão do novo Coronaví-

rus (COVID-19), e adota 

outras providências. 
 

Decreto 2500 de 20 de ju-

lho de 2021 
Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 
GABGOV Retificar o Decreto nº 

2498, de 19 de julho de 
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 2021, publicado no Diário 

Oficial do Estado do 

Amapá nº 7463, de 19 de 

julho de 2021, que passa a 

vigorar com a seguinte al-

teração: 
 

Decreto 2498 de 19 de ju-

lho de 2021 

 

 

Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 

 

GABGOV Estabelece critérios para 

retomada responsável e 

gradual das atividades eco-

nômicas e sociais, conside-

rando a realidade epidemi-

ológica e a rede assisten-

cial dos Municípios e do 

Estado do Amapá, refor-

çando a continuidade ao 

enfrentamento da pande-

mia, tendo como foco a re-

dução dos riscos de trans-

missão do novo Coronaví-

rus (COVID-19), e adota 

outras providências. 

 

Decreto 2261 de 05 de ju-

lho de 2021 
 

 

Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 
 

GABGOV Estabelece critérios para 

retomada responsável e 

gradual das atividades eco-

nômicas e sociais, conside-

rando a realidade epidemi-

ológica e a rede assisten-

cial dos Municípios e do 

Estado do Amapá, refor-

çando a continuidade ao 

enfrentamento da pande-

mia, tendo como foco a re-

dução dos riscos de trans-

missão do novo Coronaví-

rus (COVID-19), e adota 

outras providências. 
 

Decreto 2120 de 21 de ju-

nho de 2021 

 

 

Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 

 

GABGOV Estabelece critérios para 

retomada responsável e 

gradual das atividades eco-

nômicas e sociais, conside-

rando a realidade epidemi-

ológica e a rede assisten-

cial dos Municípios e do 

Estado do Amapá, refor-

çando a continuidade ao 

enfrentamento da pande-

mia, tendo como foco a re-

dução dos riscos de trans-

missão do novo Coronaví-

rus (COVID-19), e adota 

outras providências. 

 

Decreto 1932 de 07 de ju-

nho de 2021 
Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 
GABGOV Estabelece critérios para 

retomada responsável e 
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dução dos riscos de trans-

missão do novo Coronaví-

rus (COVID-19), e adota 

outras providências. 
 

Decreto 1313 de 19 de 

abril de 2021 
 

 

Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 
 

GABGOV Estabelece critérios para 

retomada responsável e 

gradual das atividades eco-

nômicas e sociais, conside-

rando à realidade epidemi-

ológica e a rede assisten-

cial dos Municípios e do 

Estado do Amapá, refor-

çando a continuidade ao 

enfrentamento da pande-

mia, tendo como foco a re-

dução dos riscos de trans-

missão do novo Coronaví-

rus (COVID-19), e adota 

outras providências. 
 

Decreto 1308 de 16 de 

abril de 2021 
 

 

Medidas socioeconômicas 
 

GABGOV Dispõe sobre parcelamento 

de débitos do ICMS e dá 

outras providências. 
 

Decreto 1307 de 16 de 

abril de 2021 
 

 

Medidas socioeconômicas 
 

GABGOV Institui o Programa de Par-

celamento do Imposto so-

bre a Propriedade de Veí-

culos Automotores – IPVA 

e dá outras providências. 
 

Decreto 1259 de 13 de 

abril de 2021 
 

 

Medidas socioeconômicas 
 

GABGOV Dispõe sobre medidas tri-

butárias emergenciais rela-

tivas à atenuação dos efei-

tos econômicos decorren-

tes da nova onda de conta-

minação do Coronavírus 

(COVID-19). 
 

Decreto 1258 de 13 de 

abril de 2021 
 

 

Medidas socioeconômicas 
 

GABGOV Altera o Decreto n° 4.319, 

de 04 de outubro de 2012, 

que dispõe sobre a redução 

de base de cálculo do 

ICMS no fornecimento de 

refeição promovida por ba-

res, restaurantes e estabele-

cimentos similares. 
 

Decreto 1257 de 13 de 

abril de 2021 
 

 

Medidas socioeconômicas 
 

GABGOV Dispõe sobre a redução da 

base de cálculo do ICMS 

nas operações com óleo di-

esel e lubrificantes. 
 

Decreto 1133 de 10 de 

abril de 2021 
 

Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 
 

GABGOV Estabelece critérios para 

retomada responsável e 
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 gradual das atividades eco-

nômicas e sociais, conside-

rando à realidade epidemi-

ológica e a rede assisten-

cial dos Municípios e do 

Estado do Amapá, refor-

çando a continuidade ao 

enfrentamento da pande-

mia, tendo como foco a re-

dução dos riscos de trans-

missão do novo Coronaví-

rus (COVID-19), e adota 

outras providências. 
 

Decreto 1112 de 07 de 

abril de 2021 
 

 

Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 
 

GABGOV Dispõe sobre novas restri-

ções de aglomerações de 

pessoas de forma mais rí-

gida (LOCKDOWN), com 

a finalidade de reduzir os 

riscos de transmissão do 

novo Coronavírus (CO-

VID-19), e adota outras 

providências 
 

Decreto 1070 de 31 de 

março de 2021 
 

 

Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 
 

GABGOV Dispõe sobre novas restri-

ções de aglomerações de 

pessoas de forma mais rí-

gida (LOCKDOWN), com 

a finalidade de reduzir os 

riscos de transmissão do 

novo Coronavírus (CO-

VID-19), e adota outras 

providências 
 

Decreto 0990 de 25 de 

março de 2021 
 

 

Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 
 

GABGOV Dispõe sobre novas restri-

ções de aglomerações de 

pessoas de forma mais rí-

gida (LOCKDOWN), com 

a finalidade de reduzir os 

riscos de transmissão do 

novo Coronavírus (CO-

VID-19), e adota outras 

providências 
 

Decreto 0907 de 16 de 

março de 2021 
 

 

Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 
 

GABGOV Dispõe sobre novas restri-

ções de aglomerações de 

pessoas de forma mais rí-

gida (LOCKDOWN), com 

a finalidade de reduzir os 

riscos de transmissão do 

novo Coronavírus (CO-

VID-19), e adota outras 

providências 
 

Decreto 0775 de 09 de 

março de 2021 
Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 
GABGOV Dispõe sobre novas restri-

ções de aglomerações de 



126 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

GABINETE DO GOVERNADOR - GABGOV 

 

 

 

 

 pessoas de forma mais rí-

gida temporariamente, 

com a finalidade de reduzir 

os riscos de transmissão do 

novo Coronavírus (CO-

VID-19), e adota outras 

providências. 
 

Decreto 0662 de 01 de 

março de 2021 
 

 

Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 
 

GABGOV Dispõe sobre novas restri-

ções de aglomerações de 

pessoas de forma mais rí-

gida temporariamente, 

com a finalidade de reduzir 

os riscos de transmissão do 

novo Coronavírus (CO-

VID-19), e adota outras 

providências. 
 

Decreto 0563 de 22 de fe-

vereiro de 2021 
 

 

Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 
 

GABGOV Dispõe sobre novas restri-

ções de aglomerações de 

pessoas de forma mais rí-

gida temporariamente, 

com a finalidade de reduzir 

os riscos de transmissão do 

novo Coronavírus (CO-

VID-19), e adota outras 

providências. 
 

Decreto 0469 de 15 de fe-

vereiro de 2021 
 

 

Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 
 

GABGOV Dispõe sobre novas restri-

ções de aglomerações de 

pessoas de forma mais rí-

gida temporariamente, 

com a finalidade de reduzir 

os riscos de transmissão do 

novo Coronavírus (CO-

VID-19), e adota outras 

providências. 
 

Decreto 0415 de 09 de fe-

vereiro de 2021 
 

 

Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 
 

GABGOV Dispõe sobre novas restri-

ções de aglomerações de 

pessoas de forma mais rí-

gida temporariamente, 

com a finalidade de reduzir 

os riscos de transmissão do 

novo Coronavírus (CO-

VID-19), e adota outras 

providências. 
 

Decreto 0328 de 02 de fe-

vereiro de 2021 
 

 

Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 
 

GABGOV Dispõe sobre novas restri-

ções de aglomerações de 

pessoas de forma mais rí-

gida temporariamente, 

com a finalidade de reduzir 

os riscos de transmissão do 
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novo Coronavírus (CO-

VID-19), e adota outras 

providências. 
 

Decreto 0313 de 01 de fe-

vereiro de 2021 
 

  

Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 
 

GABGOV Dispõe sobre as medidas 

sanitárias a serem adotadas 

no período do carnaval 

voltadas para o enfrenta-

mento da Covid-19. 
 

Decreto 0217 de 25 de ja-

neiro de 2021 
 

 

Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 
 

GABGOV Dispõe sobre novas restri-

ções de aglomerações de 

pessoas de forma mais rí-

gida temporariamente, 

com a finalidade de reduzir 

os riscos de transmissão do 

novo Coronavírus (CO-

VID-19), e adota outras 

providências. 
 

Decreto 0154 de 19 de ja-

neiro de 2021 
 

 

Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 
 

GABGOV Dispõe sobre novas restri-

ções de aglomerações de 

pessoas de forma mais rí-

gida temporariamente, 

com a finalidade de reduzir 

os riscos de transmissão do 

novo Coronavírus (CO-

VID-19), e adota outras 

providências. 
 

Decreto 0133 de 19 de ja-

neiro de 2021 
 

 

Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 
 

GABGOV Fica decretado Luto Ofi-

cial, no Estado do Amapá, 

pelo período de 03 (três) 

dias, em virtude do Estado 

ter atingido, no dia 18 de 

janeiro de 2021, mais de 

mil vítimas fatais da CO-

VID-19 (novo Coronaví-

rus). 
 

Decreto 0132 de 15 de ja-

neiro de 2021 
Isolamento social/flexibili-

zação com retorno gradual 
 

GABGOV Dispõe sobre novas restri-

ções de aglomerações de 

pessoas de forma mais rí-

gida temporariamente, 

com a finalidade de reduzir 

os riscos de transmissão do 

novo Coronavírus (CO-

VID-19), e adota outras 

providências. 
 

Fonte: http://www.transparencia.ap.gov.br/informacoes/atos_normativos 
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QUADRO 57 – ATOS NORMATIVOS LEIS SANCIONADAS 

EXERCÍCIO 2021 

LEIS ASSUNTO ÓRGÃO EMENTA 

Lei 2.600 de 22 de outubro 

de 2021 
 

 

Vacinação 
 

GABGOV Torna pública a lista de va-

cinação contra a Covid-19, 

no âmbito do Estado do 

Amapá. 
 

Lei 2.579 de 12 de julho 

de 2021 
 

Vacinação GABGOV Dispõe sobre a instituição 

do sistema de transparên-

cia para o rastreamento das 

doses e para a identifica-

ção da população vacinada 

no Estado do Amapá. 
 

Lei 2.577 de 12 de julho 

de 2021 
Penalidades Vacinação GABGOV Dispõe sobre penalidades a 

serem aplicadas pelo não 

cumprimento da ordem de 

vacinação dos grupos prio-

ritários, de acordo com a 

fase cronológica definida 

no plano nacional e/ou es-

tadual de imunização con-

tra a Covid-19 no Estado 

do Amapá. 
Lei 2.561 de 07 de junho 

de 2021 
Protocolo sanitário GABGOV Dispõe sobre a obrigatorie-

dade de afixação de dis-

pensores de álcool em gel 

nos transportes intermuni-

cipais no âmbito do Estado 

do Amapá. 
Lei 2.560 de 10 de maio de 

2021 
Protocolo sanitário GABGOV Dispõe sobre práticas de 

higiene a serem observa-

das por fornecedores para 

proteção da saúde do con-

sumidor e dá outras provi-

dências. 
Lei 2.553 de 30 de abril de 

2021 
Medida de Estímulo Eco-

nômico 
GABGOV Altera a Lei nº 2.540, de 

03 de abril de 2021, inclu-

indo agências de turismo e 

empresas do segmento de 

eventos no auxílio emer-

gencial a bares, restauran-

tes e transportadores esco-

lares (art. 7º) e dá outras 

providências. 
Lei 2.550 de 28 de abril de 

2021 
Medida de Proteção Social GABGOV Dispõe sobre a instalação 

obrigatória por parte das 

agências bancárias, de dis-

pensador de álcool gel 70 

no setor de caixas eletrôni-

cos, em todas as agências 

do Estado do Amapá e dá 

outras providências. 
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ANEXO III - DECRETO Nº 0073-2021 COTAS ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO. 
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ANEXO IV – NOTA DE CRÉDITO NC00001 – REFORÇO SUPLEMENTAR - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉ-

DITO INTERNA 

 
ANEXO V – NOTA DE CRÉDITO NC 00002 - REFORÇO SUPLEMENTAR - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉ-

DITO INTERNA 
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ANEXO VI – NOTA DE CRÉDITO NC 00020 - REFORÇO SUPLEMENTAR - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉ-

DITO INTERNA 

 
ANEXO VII – NOTA DE CRÉDITO NC 00026 - REFORÇO SUPLEMENTAR - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉ-

DITO INTERNA 
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ANEXO IX – DECRETO Nº 3748 DOE 7.523 – PUBLICAÇÃO 
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ANEXO X – DECRETO Nº4889 DOE 7.574 – PUBLICAÇÃO 
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ANEXO XI – RELATÓRIO COMBUSTÍVEL GLOBAL 

EXERCÍCIO: 2021 

 
Fonte: Atividades Gerais e Transportes/GABGOV -  https://www.linkbeneficios.com.br/
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ANEXO XII- RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMÔNIAIS. 

EXERCÍCIO 2021 
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