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Vossa Excelência,

Cumprimentando-o cordialmente, e considerando o despacho exarado por

Vossa Excelência em que NOTIFICA esta Secretária Extraordinária de Representação do

Governo do Estado do Amapá em Brasília, através do ofício n° 080/2020-SEGER/TCE-AP,
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ajustes.

Quanto  à  intempestividade  no  envio  do  relatório  de  gestão-SEAB 2019

mencionada  em  Vosso  ofício,  temos  a  esclarecer  que  esta  Secretária  Extraordinária,

encaminhou, via e-mail, o Relatório de Gestão de 2019, no dia 30 de Junho de 2020, às

23h27min, onde no Recibo de Protocolo do TCE/AP, consta a observação da data de entrada,

(anexos I e II).
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do  Amapá,  encontra-se   em  regime  de  teletrabalho.  Para  efeito  de  comprovação  ao

cumprimento do  prazo  estabelecido no Ofício nº 080/2020 SEGER/TCE-AP, anexamos

protocolo de recebimento dos referidos documentos, (anexos III ,IV e V).
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APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria Extraordinária de Representação em Brasília-SEAB apresenta o presente 

relatório com a demonstração das ações desenvolvidas para fundamentar a apresentação dos 

resultados obtidos no exercício 2019, aos órgãos de controle interno e externo como prestação de 

contas ordinária anual obedecendo às diretrizes do Planejamento Estratégico 2015/2019 e PPA 

2016/2019, conforme determina o Art. 112 da Constituição Estadual, bem como as disposições do 

IN TCE/AP nº. 001/2017, DN nº. 012/2019 – TCE/AP e das Instruções do Órgão de Controle 

Interno IN CGE/AP nº. 001/2018, contando com a colaboração dos setores organizacionais da 

SEAB. 

O ano de 2019, ainda foi um período de cautelas econômicas necessárias para o país e para o 

Amapá, bem como um ano de adaptação à nova organização ministerial do Governo Federal. 

Algumas áreas de atuação, principalmente as Gerências de Projetos que tem atribuições funcionais 

diretas com os Ministérios do Poder Executivo, passaram por reorganização de atividades por 

motivos de extinção e/ou fusão de alguns ministérios. Para melhor atender a nova realidade 

institucional, foi necessário um maior empenho por parte de todos os técnicos/gestores desta 

Secretaria para uma célere adequação priorizando desta forma o interesse público, com a melhor 

execução e aprimoramento das atividades, entendimento do novo cenário do Executivo Federal e 

ações previstas para o exercício de 2019.  
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1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO - IDENTIFICAÇÃO E 

ATRIBUTOS DA SECRETARIA 

1.1.  Identificação 
 

Poder Executivo  Governo do Estado do Amapá 

Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília – 

SEAB  

Código na LOA 080101 Decreto de Regulamentação: 2822/09  

 

Endereço: SAUS, Q. 6 BL K – 7º andar, salas 

701, 702. Asa Sul, Brasília - DF, 70070-915 

Brasília- DF 

 

E-mail: gabinete@seab.ap.gov.br 

Telefones: (61)32246759/32260766      

                         32240029/32246009 

Página na internet: seab.ap.gov.br 

facebook.com/seab.gea 

Twitter:  @informeSEAB 

 

1.2. Finalidade e Competência Institucional 

 

A SEAB teve o seu regulamento aprovado pelo Decreto Estadual 2822 de 06 de agosto de 

2009 com a competência de exercer atividades de suporte e articulação institucional, entre os 

programas do Governo Estadual e as políticas públicas do Governo Federal, possibilitando maior 

eficácia na apropriação das dotações orçamentárias do Orçamento Geral da União, inclusive das 

Emendas Parlamentares, e das parcerias com Organismos Internacionais; além de exercer 

monitoramento nos procedimentos de interesso do Estado em todas as instâncias dos organismos 

federais de controle; oferecer apoio logístico ao Chefe do Poder Executivo Estadual, seus auxiliares 

e demais autoridades do Estado, quando em deslocamento oficial à Brasília e auxiliar nas ações 

sociais de interesse do Estado na Capital Federal.  

 

1.2.1. Legislação Institucional 
 

A Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Amapá – SEAB, 

que foi regulamentada pelo Decreto n. 2822 de 06 de agosto de 2009, conforme os dispostos nos 

artigos 1º e 3º e anexos I e II da Lei 1.073 de 02 de abril de 2009, constitui-se em uma Secretaria 

Extraordinária de Estado, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira e 

disciplinar. 

 

1.3. Estrutura Organizacional e de Governança e de Autocontrole da Gestão 
 

A estrutura organizacional da Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do 

Estado do Amapá – SEAB foi constituída conforme a Lei n. 1.073/07 e o disposto no artigo 3º do 

Decreto n. 2822/09, modificada pelo Decreto n. 3633 e Decreto n. 3846/15, conforme os dispostos 

na Lei n. 1910/15 e Decreto n. 2269/16, conforme os dispostos na Lei n. 1879/15. 

https://t.co/fDnaZlKYJX
https://twitter.com/informeSEAB
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1.3.1 A estrutura organizacional é assim composta: 

 

N. UNIDADE ORGÂNICA CARGO CÓDIGO QUANT. 

1 Secretaria 

Secretário de Estado CDS-5 01 

Secretário Adjunto de Ações 

Estratégicas 
CDS-4 01 

Secretário Adjunto CDS-4 01 

Assessor Especial de Gestão CDS-4 01 

Assessor-Técnico Nível III CDS-3 08 

2 Gabinete 

Chefe de Gabinete CDS-3 01 

Secretário Executivo CDI-2 02 

Motorista do Secretário CDI-2 03 

Assessor-Técnico Nível I CDS-1 02 

3 

Coordenadoria de 

Articulação de Ações de 

Apoio Social 

Coordenador CDS-3 01 

Assessor Técnico Nível II CDS-2 02 

Assessor Técnico Nível I CDS-1 02 

4 
Núcleo Administrativo - 

Financeiro 
Gerente do Núcleo CDS-2 01 

4.1 Unidade de Administração 

Chefe de Unidade CDS-1 01 

Responsável por Atividade 

Nível III – Pessoal e 

Comunicações 

Administrativas 

CDI-3 01 

Responsável por Atividade 

Nível III – Material e 

Patrimônio 

CDI-3 01 

Responsável por Atividade 

Nível III – Serviços Gerais e 

Transportes 

CDI-3 01 

4.2 Unidade de Finanças Chefe de Unidade CDS-1 01 

TOTAL 31 
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1.3.2 - Descrição das competências e das atribuições dos setores que compõem a 

estrutura organizacional e seus titulares e cargos 

1.3.2.1 - Secretaria 

1.3.2.1.1 - Secretário 

O Secretário Extraordinário de Estado é responsável pela direção superior da Secretaria 

Extraordinária do Estado do Amapá em Brasília na condução do exercício do planejamento, 

direção, execução, coordenação, fiscalização, controle e orientação normativa da ação do Poder 

Executivo, nas áreas de sua competência. Entre as suas funções, estão às relativas à liderança e a 

articulação institucional ampla do setor de atividades, consolidado pela Pasta, inclusive a 

representação e as relações intersecretariais e intragovernamentais em todas as esferas públicas. No 

exercício 2019 o titular da pasta foi a seguinte gestora: 

Gestor (a): Lilia Sueli Amoras Collares de Souza 

Data de Nomeação:26 de julho 2018 

Decreto: 2675/ 2018 

 

1.3.2.1.2 - Secretário Adjunto de Ações Estratégicas 

Dentre as competências do Secretário Adjunto de Ações Estratégicas, está a prestação 

de assessoramento a equipe de Coordenadoria de Articulação de Ações de Apoio Social, no 

desempenho de suas atribuições utilizando-se de planejamento e análise, que deem suporte à 

tomada de decisão na execução de suas ações. 

O Secretário Adjunto de ações estratégicas tem também como principais atribuições 

auxiliar o Secretário na organização, orientação, coordenação e controle de atividades e ainda 

exercer atividades delegadas pelo Secretário, dentre elas podemos destacar a substituição eventual 

do Secretário em suas ausências e impedimentos ou afastamentos legais, inclusive na ausência do 

Secretário Adjunto, embora no exercício 2019 a gestão tenha atendido integralmente o previsto no 

art. 22, Das Disposições Finais, do Capítulo IV do Decreto nº. 2822 de 06 de agosto de 2009. 

Compete também ao Secretário Adjunto de Ações Estratégicas, apoiar as deliberações 

estratégicas da equipe de Articulação Institucional colaborando com o planejamento estratégico e a 

gestão de ações, programas e projetos propondo ajustes na execução das ações; assessorar o 

Secretário em suas decisões; fornecer dados ao Secretário de Estado para sua participação em 

reuniões, conferências, palestras e entrevistas; propor estudos, elaboração de projetos e trabalhos 

técnicos de interesse da Secretaria voltados para ações sociais; identificar os meios e instrumentos 

de capacitação necessários ao desenvolvimento da assessoria; e executar outras atividades que lhes 

sejam determinadas dentro de sua área de atuação. No exercício 2019 o titular da pasta foi o 

seguinte servidor: 

Gestor: Roberto Lucas de Andrade 

Data de Nomeação: 24/10/2018 pelo Decreto 4214/2018 

 

1.3.2.1.3 - Secretário Adjunto 

O Secretário Adjunto tem como principais atribuições auxiliar o Secretário na 

organização, orientação, coordenação e controle de atividades e ainda exercer atividades delegadas 

pelo Secretário, dentre elas podemos destacar substituir automática e eventualmente o Secretário em 

suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com 

suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário; desenvolver, com as demais 

unidades administrativas, o planejamento estratégico das ações da Secretaria; identificar os meios e 

instrumentos de capacitação necessários ao desenvolvimento da assessoria; e executar outras 

atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação. No exercício 2019 o titular 

da pasta foi a seguinte servidora: 

Gestor: Queila Simone Rodrigues da Silva 

Data de Nomeação: 27/07/2016 pelo Decreto 2561 / 2016 

 



12 
 

1.3.2.1.4 - Assessor Especial de Gestão 

Ao Assessor Especial de Gestão compete prestar assistência direta e imediata ao 

Secretário da Representação Extraordinária em Brasília no desempenho de suas funções, 

colaborando com o Secretário na articulação entre lideranças políticas e sociedade civil, visando 

uma gestão participativa voltada para o interesse público. Atualmente a Assessoria é desenvolvida 

pelo seguinte servidora: 

Gestor: Rosiane de Castro Teixeira 

Data de Nomeação: 30/10/2018 – Decreto 4244/2018 

 

1.3.2.1.5 - Assessoria Técnico Nível III – Vinculados ao Gabinete institucional do 

Secretario 

A equipe de Assessoria de Desenvolvimento Institucional tem como função primordial 

coordenar e consolidar o planejamento e elaboração da proposta orçamentária, o controle 

orçamentário, o uso de tecnologia da informação, promovendo o desenvolvimento de competências 

e habilidades das pessoas e da moderação de gestão, no âmbito da instituição, bem como; observar e 

fazer cumprir as diretrizes e metodologias estabelecidas pelo Órgão Central do Sistema Estadual de 

Planejamento. Desenvolver programas, coordenar projetos e equipes na implementação de 

metodologias, técnicas e ferramentas no aperfeiçoamento dos processos, disseminando os conceitos 

de gestão por resultados e a aplicação de tecnologias inovadoras necessárias à eficiência e a eficácia 

da administração. Articular parcerias com órgãos e instituições para compartilhar informações, 

experiências, conhecimentos, participando de grupos de estudos de interesse da instituição. Prestar 

assessoramento técnico às demais unidades da instituição na elaboração e na execução dos planos e 

atividades. Coordenar a elaboração de relatórios trimestrais e de relatórios anual de atividades. 

Coletar, tratar e fornecer ao Órgão Central as informações necessárias à composição das estatísticas 

Estaduais do Sistema de Planejamento. Gerar informações gerais para subsidiar o processo 

decisório da instituição. Promover a atualização de novos modelos, métodos e técnicas de gestão, 

objetivando o aperfeiçoamento da administração da instituição, buscando a efetividade das ações 

governamentais e a qualidade dos serviços prestados. Elaborar estudos e fornecer informações à 

Secretaria de Estado de Administração, necessários à formulação da Política de Recursos Humanos. 

Promover o desenvolvimento dos servidores, priorizando e identificando oportunidades de 

capacitação e qualificação, articulando a execução com a instituição responsável. Promover estudo, 

pesquisa, avaliação e difusão de novas tecnologias da informação e propor especificações técnicas e 

definir necessidades de alocação de recursos tecnológicos, de acordo com as diretrizes a área de T.I. 

do Estado. Participar da racionalização e da automação dos processos, de inserção de novas 

tecnologias, da documentação de sistemas e da elaboração de manuais de procedimentos. Dar 

suporte aos usuários e providenciar a manutenção dos sistemas informatizados. Propor critérios de 

implementação para auditoria de sistemas informatizados e definir mecanismos de controle de 

qualidade. Dar suporte Administrativo ao Comitê de Desenvolvimento Institucional, acompanhando 

e monitorando os compromissos assumidos por seus integrantes. Propor estratégias e procedimentos 

necessários à otimização dos recursos humanos públicos utilizados pela instituição, para o 

cumprimento de sua missão e melhoria dos serviços prestados. Executar o acompanhamento e o 

controle orçamentário. Receber e dar encaminhamento às demandas da Ouvidoria geral do Estado.  

Assessoramento técnico, interação e monitoramento às demais unidades 

da instituição na elaboração e na execução dos planos de atividades, observando as diretrizes e 

metodologias estabelecidas pelo Órgão central do Sistema Estadual de Planejamento; 

 Elaboração da proposta orçamentária, controle orçamentário e o uso 

de tecnologia da informação, propondo estratégias de procedimentos necessários a 

otimização dos recursos públicos utilizados pela instituição para o cumprimento de 

sua missão e melhoria dos serviços prestados 

 Assessoramento técnico, interação e monitoramento do fluxo de 

informações relacionados a temas de interesse do Governo do Estado do Amapá, 
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incluindo tudo que diga respeito ao aparato estatal, às ações governamentais, partidos 

políticos e terceiro setor, bem como é responsável pelo acompanhamento de agenda 

de alguns gestores que se deslocam da sede do governo à Capital Federal, 

viabilizando a produção de conteúdo para serem reproduzidos em emissoras de 

rádio, televisão e jornais locais, por meio de gravação de áudio, registro fotográfico e 

envio de sugestões de pauta e releases a imprensa. 

 Assessoramento técnico, interação e monitoramento dos processos em 

tramitação nos órgãos Federais. 

 

 

1.3.2.2 – Gabinete 

 

O Gabinete da SEAB é responsável pelo suporte ao titular da pasta com a função de 

supervisionar o recebimento, a redação, a tramitação, a expedição e o controle da correspondência 

oficial da instituição, bem como a organização, a manutenção e a atualização do arquivo de 

correspondência; promover contatos com entidades públicas e privadas e esclarecer sobre as 

atividades desenvolvidas pela instituição; exercer a supervisão sobre o controle dos processos e atos 

administrativos; dar encaminhamento, tramitar ordens e mensagens emanadas do Secretário, bem 

como divulgar atos, portarias, circulares, ordens de serviço e instruções baixadas pelo titular do 

órgão; executar, em conjunto com órgãos central de comunicação de Governo, as estratégias de 

comunicação com o público interno e externo, assessorando a instituição junto aos Órgãos de 

imprensa; coordenar a promoção de eventos e organizá-los, elaborar as apresentações institucionais 

a serem realizados pelo Secretário, nos diversos eventos; desempenhar quaisquer outras tarefas ou 

atribuições, que direta ou indiretamente, concorram para a regularidade e eficiência dos serviços do 

Gabinete.  

 

1.3.2.3 - Coordenadoria de Articulação de Ações de Apoio Social 

1.3.2.3.1 – Coordenador 

A Coordenadoria de Articulação de Ações de Apoio Social compete prestar suporte 

operacional e de rotina nas atividades de apoio aos cidadãos amapaenses que se deslocam a cidade 

de Brasília, a fim de tratar de questões relativas à saúde e outras de cunho social ou de interesse do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília, bem como assessorar o Secretário Extraordinário e o 

Secretário Adjunto de Ações Estratégicas em atividades de suas competências relacionadas ao 

Ministérios do Poder Executivo que estão sob sua responsabilidade quanto ao acompanhamento de 

ações, programas e emendas parlamentares destinadas ao Estado do Amapá. 

 

1.3.2.4 - Núcleo Administrativo – Financeiro 

O Núcleo Administrativo Financeiro foi instituído pelo Decreto n. 2822, de 06 de 

agosto de 2009, que regulamenta a Secretaria Extraordinária de Representação do Amapá em 

Brasília - SEAB, sendo subdividido em duas unidades: a Administrativa e a Financeira, onde a 

primeira é subdividida em outras 03 (três) atividades, sendo elas: de pessoal e comunicações 

administrativas, de material e patrimônio e serviços gerais e transportes. 

O Núcleo Administrativo-Financeiro é responsável por programar, coordenar, 

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

comunicações administrativas, material, patrimônio, serviços gerais, transporte, finanças, contratos 

e convênios de acordo com as normas estabelecidas pelos sistemas organizados. A referida 

gerencia, e o chefe da Unidade de Finanças são responsáveis pelos pagamentos realizados através 

do Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão – SIPLAG.  

O referido Núcleo foi gerenciado pelas seguintes servidoras: 

Gestor: Vanusa Santos de Oliveira - Gerente do Núcleo 

http://www.siplag.rj.gov.br/
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Data de Designação: 12/02/2015 

Decreto Nomeação: 0822/2015 

Data de Exoneração:15/04/2019 

Decreto de Exoneração:1606/2019 

Gestor: Daniela Pinheiro da Silva - Gerente do Núcleo 

Data de Designação: 15/04/2019 

Decreto Nomeação: 1607/2019 

Período: Em exercício 

A Portaria n. 008/2019-SEAB, de 09/04/2019 autorizou o servidor Paulo Sérgio de Holanda 

Moura, servidor do quadro civil do ex-território federal do Amapá, chefe da unidade de finanças, 

responder cumulativamente, em substituição, do cargo de gerente do núcleo administrativo e 

financeiro desta Secretaria, durante o impedimento da titular. 

Em 2019, os servidores do Núcleo Administrativo Financeiro tiveram treinamento para a 

implantação do sistema SIGA Contratos visando dá maior transparência nas despesas dessa 

Secretaria, onde todos os contratos vigentes estão alimentados no sistema. 

Em 2019 também houve o treinamento para a implantação do SIAFE visando atender as 

novas exigências da contabilidade pública que deverá sem implantado em 2020.  

A estrutura organizacional do Núcleo Administrativo Financeiro está detalhada a seguir: 

 

NOME CARGO CÓDIGO DECRETO DESIGNAÇÃO 

Daniela Pinheiro da Silva 

Gerente do Núcleo 

Administrativo 

Financeiro 

CDS-2 1607/19 15/04/2019 

Paulo Sérgio de Holanda 

Moura 

Chefe de Unidade de 

Finanças 
CDS-1 3265/15 25/06/2015 

Soraia Monteiro Soares 

Branquinho 

Chefe de Unidade de 

Administração 
CDS-1 4810/2019 07/11/2019 

Euridice Pacheco Ruella 

Responsável por 

Atividade Nível III – 

Pessoal e 

Comunicações 

Administrativas 

CDS-3 
Portaria n. 

008/2019  
09/04/2019 

Washington Pereira Braga 

Responsável por 

Atividade Nível III – 

Material e Patrimônio 

CDI-3 5111/2019 

 

26/11/2019 

Soraia Monteiro Soares 

Branquinho 

Responsável por 

Atividade Nível III – 

Serviços Gerais e 

Transportes 

CDS-1 
Portaria nº 

048/19 
14/11/2019 

Quadro 02: Estrutura Organizacional do Núcleo Administrativo Financeiro - GNAF. 

 

1.3.2.4.1 - Unidade de Administração  

A Unidade Administrativa é responsável pela coordenação e supervisão das atividades de 

pessoal, comunicações administrativas, material, patrimônio, serviços gerais e transporte.  

 

A referida Unidade foi gerenciada pelos seguintes servidores: 

Gestor: Ednael Cardoso Pereira – Chefe de Unidade 

Data de Designação: 13/08/2018 

Decreto Nomeação: 2993/2018 

Data de Exoneração: 22/10/2019 



15 
 

Decreto de Exoneração:4570/2019 

 

Gestor: Soraia Monteiro Soares Branquinho – Chefe de Unidade 

Data de Designação: 07/11/2019 

Decreto Nomeação: 4810/2019 

Período: Em exercício 

 

A Portaria n. 005/2019, de 09/04/2019 autorizou o servidor Raimundo Alberto Lago Rosa, 

assessor técnico nível II, a exercer a função de chefe do setor administrativo e de recursos humanos 

da SEAB. 

A Unidade de Administração é subdividida em três seções de apoio as atividades correlatas 

à administração que são as seguintes:  

 

A Seção de Pessoal e Comunicações Administrativas que é responsável pela 

organização e manutenção atualizada do cadastro de pessoal, registrando a documentação funcional 

referente à nomeação, exoneração, afastamento e outros atos administrativos; organizar, controlar e 

expedir informações sobre a frequência de servidores; coletar e fornecer em nível setorial as 

informações necessárias à composição das estatísticas estaduais do Sistema; elaborar atos de 

concessão de diárias para os servidores autorizados a viajar a serviço; elaborar e encaminhar 

expediente necessário à concessão de direito e vantagens do servidor, tais como férias, licenças, 

salário-família, quinquênios, aposentadorias e outros; preparar boletins de alteração de cadastro, 

manter a tabela de salários e gratificações atualizados, solicitar sempre que necessário, as rubricas 

para a indicação de pagamentos diversos, bem como efetivar a inclusão de nomes de bancos e 

agências não cadastrados; fornecer subsídios na área de pessoal à instância superior para o 

planejamento de ações; controlar a tramitação interna e externa de documentos oficiais; manter sob 

sua guarda e coordenação o arquivo geral de documentos e executar tarefas relacionadas ao 

arquivamento e registro, bem como atender à solicitação de desarquivamento de documentos para 

pesquisas, propor e realizar a desativação de documentos inservíveis à instituição, mediante a 

análise efetuada por comissão constituída; prestar informações aos usuários sobre a tramitação de 

processos administrativos, no âmbito da instituição constituída; propor medidas de melhoria na 

recepção, identificação e registro de visitantes e acesso de servidores; Sendo responsável pela 

Seção. A servidora abaixo descrita também está responsável pela Folha de Pagamento através do 

Sistema de Gestão de Recursos Humanos do Governo do Amapá. 

 

A referida Unidade é gerenciada pelo seguinte servidora: 

Gestor: Enilde Costa de Oliveira - Responsável por Atividade Nível III – Pessoal e 

Comunicações Administrativas 

Data de Designação: 09/04/2015 

Decreto Nomeação: 1734/2015 

Data de Exoneração: 26/06/2019 

Decreto de Exoneração: 2787/2015 

 

 

A Portaria n. 017/2019, de 19/06/2019 autorizou a servidora Euridece Pacheco Ruella, 

Gerente de Acompanhamento de Projetos, código CDS-3, matrícula n° 0112408-0-1, para exercer a 

função de responsável por atividade de pessoal e comunicação, onde a mesma exerce tal função 

desde então, sem acumulação de vencimentos. 

 

 

Gestor: Euridice Pacheco Ruella - Responsável pelo setor de Pessoal e Comunicações 

Administrativas. 
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Data de Designação: 16/06/2019 

Portaria de Nomeação: 017/2019 - SEAB 

Período de Gestão: Em exercício. 

 

Folha de Pagamento – SIGRH/SEAB,   No mês de junho de 2019 a folha de 

pagamento da SEAB, antes gerida pelo Setor de Recursos Humanos do Palácio do Setentrião, fora 

implantada no Setor de Responsável pela Atividade de Pessoal e Comunicações Administrativas – 

SEAB. A designação para atuação junto ao setor de folha de pagamento da SEAB deu-se por meio 

da Portaria n. 017/2019 - SEAB, de 19 de junho de 2019, publicada no Diário oficial do Estado do 

Amapá, devidamente cientificada pela Administração. A função de execução da folha de pagamento 

da SEAB está regulamentada no Art. 10, Inciso XXI, do Decreto n. 2822, de 06 de agosto de 2009, 

p. 05: “efetivar as alterações mensais da folha de pagamento referente aos servidores efetivos, 

cargos comissionados, contratos administrativos, estagiários, e outros na forma da lei”. O técnico 

que atua na folha de pagamento SEAB é responsável por toda a rotina de cálculos de folha, 

encargos e obrigações acessórias, além de homologação de rescisões, admissões, atendimento aos 

colaboradores e apoio a fiscalizações e auditorias.  

Como demonstrativo das ações executadas pelo setor de folha de pagamento, o Gráfico 

1 aponta as alterações relacionadas às inclusões de valores junto ao SIGRH. As alterações referem-

se à entrada de novos servidores em folha de pagamento através de nomeação publicada no diário 

oficial, pagamento de 1/3 de férias conforme determina a Lei n. 0066/93, inclusão de ajuda de custo 

de localidade, substituição de cargo em comissão, entre outros.  

 

Gráfico 1: Quantitativo de Inclusões Mensais de Pagamentos na Folha 

SEAB/SIGRH 
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O Gráfico 2, por sua vez, apresenta o número de exclusões efetuadas no SIGRH no 

tocante à exoneração de servidores da SEAB, conforme publicação no Diário Oficial do Estado. 

Fazendo um breve balanço entre os dois gráficos é possível identificar que o quantitativo de 

servidores que entraram no quadro de cargos em comissão da SEAB é superior ao número de 

exonerados. Assim como também é possível perceber que essas nomeações suscitam o aumento de 

pagamento de ajuda de custo de localidade, aumentando também o custo com folha de pagamento. 

 Outro ponto importante a ser considerado é o número de substituições do Secretário de 

Estado, posto que o mesmo necessita deslocar-se à sede do Governo do Amapá. Entretanto, é 

pertinente salientar que as substituições ao Secretário de Estado, de acordo com a orientação do 

Setor de Folha de Pagamento da SEAD, devem priorizar a redução de custos. Nesse sentido, é 

pertinente orientar que o Secretário Adjunto (Administrativo ou de Ações Estratégicas) faça a 

substituição no período de impedimento do titular. 

 

 

Gráfico 2: Quantitativo de Exclusões Mensais de Pagamentos na Folha 

SEAB/SIGRH 
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serviços de engenharia, contratados pela instituição, em conjunto com a Secretária de Estado de 

Infraestrutura; proceder levantamento da necessidade de reforma, recuperação e manutenção de 

imóveis, móveis e equipamentos e definir as especificações técnicas dos produtos a serem 

adquiridos; bem como, coletar e fornecer em nível setorial, as informações necessárias à 

composição das estatísticas estaduais do Sistema. Sendo responsável pela Seção, a servidora abaixo 

relacionada que também é responsável pelo monitoramento da situação do Estado através de 

consulta no SIAFI/CAUC/CADIN, sobre dados relacionados à inadimplência (Convênios vigentes) 

em parceria com a Secretaria de Estado do Planejamento- SEPLAN/AP no sentido de solucionar 

pendências junto aos órgãos Federais em Brasília, sempre que solicitado pela mesma. No exercício 

do ano de 2019 três servidores exerceram a função no referido setor, importante ressaltar que a 

servidora Estelita Martins Sampaio efetuo atividades necessárias em período sob a responsabilidade 

do servidor Whashington Pereira Braga por ocasião do mesmo encontrar-se em gozo de férias 

regulares, deste modo, o servidor efetivamente exerceu as tarefas do setor por 36 dias no ano de 

2019. 

Servidores responsáveis pelo Setor de Material e Patrimônio: 

Gestor: Helenilza Lia dos Santos Mareco’567890-- 

Data da Nomeação: 09/04/2015 

Decreto Nomeação: 1734/2015 

Decreto de exoneração: 2787/19 

Período de Gestão: 09/04/2015 até 26/06/2019. 

 

Gestor: Estelita Martins Sampaio 

Data de Designação: 13/06/2019 

Portaria de Designação: 018/19 -SEAB  

Data de Destituição: 28/11/2019 

Portaria de Destituição: 054/19 - SEAB 

Período de Gestão: 13/06/19 a 28/11/19. 

 

Gestor: Washington Pereira Braga 

Data de Designação: 26.11.2019 

Decreto Nomeação: 5111/2019 

Período de Gestão: Em exercício 

 

A Seção de Serviços Gerais e Transportes é responsável por controlar e disciplinar o uso 

de veículos a serviço da instituição; manter registro funcional dos condutores dos veículos a serviço 

da instituição; propor e supervisionar a manutenção dos veículos oficiais, bem como solicitar a 

aquisição de peças e acessórios quando necessários; coordenar a limpeza e conservação do prédio 

onde funciona a SEAB; coordenar e supervisionar as atividades de zeladoria, vigilância e copa; 

efetuar as despesas de pequeno vulto, por intermédio de suprimentos de fundos e a contratação de 

serviços no caso de dispensa de licitação; e programar a renovação, a manutenção preventiva e 

corretiva, e gerenciar a utilização da frota de veículos, fazendo a previsão e o controle do consumo 

de combustível. Sendo responsável pela Seção, a servidora: 

 

NOME CARGO CÓD 
DECRETO/ 

PORTARIA 

DATA  

DESIGN. EXONER. 

Soraia Monteiro 

Soares 

Branquinho 

Responsáve

l por 

Atividade 

de Serviços 

Gerais e 

Transportes 

 048/2019 26/11/19 EXERCICIO 

Washington 

Pereira Braga 
CDI 3 

4150/2018 

4809/2019 
19/10/18 07/11/19 
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A Portaria nº 048/19, de 14/11/19 autorizou a servidora Soraia Monteiro Soares Branquinho, 

Chefe da Unidade de Administração/Núcleo Administrativo Financeiro, código CDS/1 para exercer 

acumulativamente a função de Responsável por Atividades de Serviços Gerais e Transportes da 

Secretaria de Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília- SEAB. 

 

1.3.2.4.2 - Unidade de Finanças 

A unidade de Finanças é responsável entre outras atividades por observar e fazer observar as 

diretrizes e normas técnicas emitidas pelo Órgão Central do Sistema Estadual de Administração 

Financeira; assistir a Instituição nas matérias a ela referente, como também proceder com o controle 

financeiro da instituição, observando os preceitos legais; processar notas de empenho e o respectivo 

lançamento contábil, elaborar programação de desembolso mensal, preparar os dados necessários ao 

acompanhamento orçamentário; acolher, verificar, acompanhar e liberar a prestação de contas dos 

suprimentos de fundos; e manter sob sua guarda, o arquivo dos processos de pagamentos. Sendo 

chefiado pelo seguinte servidor: 

Gestor: Paulo Sérgio de Holanda Moura - Chefe de Unidade 

Data de Designação: 12/02/2015 

Decreto Nomeação: 0822 

Período de Gestão: Em exercício. 

 

1.3.2.5  - Outras funções de apoio administrativo instituídas, fora da estrutura 

organizacional da SEAB. 
 

1.4 Macroprocessos da Secretaria Extraordinária do Amapá em Brasília 
 

1.4.1 - Comissão Especial de Licitação 

 

A Comissão Especial de Licitação (CEL) da Secretaria Extraordinária do Estado do Amapá 

em Brasília foi instituída através da Portaria n. 017/2018 – SEAB, datada do dia 25 de setembro de 

2018, sendo responsável pela condução dos processos licitatórios da SEAB.  

A comissão foi nomeada pela Portaria n. 017/2018-SEAB de 25 de setembro de 2018, 

publicada no D.O. n. 6768 de 20 de setembro de 2018 com circulação em 26.09.2017 composta 

pelos membros José Ribamar de Lima Júnior – Presidente, Estelita Martins Sampaio – membro e 

Rozilene Vieira de Souza – membro. 

Em 14 de agosto de 2019, a referida Comissão foi substituída pela Portaria n. 022/2019-

SEAB que nomeou novos membros. Desse modo, serão apresentadas as informações 

compreendidas em dois períodos, o primeiro de de janeiro a agosto de 2019 e o segundo de 

setembro a dezembro do mesmo ano. 

Servidores que compõe a Comissão Especial de Licitação janeiro a agosto de 2019 

 

NOME CARGO PORTARIA DATA  

José Ribamar de Lima Junior Presidente 

017/2018 

25/09/2018 

Rozilene Vieira de Sousa Membro 25/09/2018 

Estelita Marins Sampaio Membro 25/09/2018 

 

Servidores que compõe a Comissão Especial de Licitação agosto a dezembro de 2019 

NOME CARGO PORTARIA DATA 

Mauro da Silva Lima Presidente 

022/2019 

14/08/2019 

Brenda Gabriela Góes da Silva Membro 14/08/2019 

Queila Simone Rodrigues da Silva Membro 14/08/2019 
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1.4.2 - Relatório de Processos Licitatórios – Jan / Ago  de 2019 

Licitações realizadas pela Comissão Especial de Licitação - CEL período de Janeiro a 

Dezembro de 2019 - ANEXO I (PAG. 45) 

 

 

1.5 - Principais macroprocessos de apoio ao exercício das competências e finalidades 

da unidade jurisdicionada. 

 

– Este item não se aplica a SEAB , uma vez que a mesma não se enquadra nesta  finalidade . 

 

 

1.6 - Principais parceiros (externos à unidade jurisdicionada, da administração 

pública ou da iniciativa privada) relacionados à atividade-fim da unidade.  

 

- Este item não se aplica a SEAB , uma vez que a mesma não se enquadra nesta  finalidade. 

 

 

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

PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 

 

2.1 - Planejamento Organizacional 

 

 O Planejamento Organizacional é um processo que consiste em um conjunto de ações 

institucionais, integradas, necessárias e coordenadas para tornar realidade um objeto futuro, sendo 

responsável por definir metas e planos para a organização, dando suporte as ações e atividades 

durante o percurso proposto. 

Diante do exposto, o planejamento organizacional da SEAB é constituído a partir da sua 

missão institucional de fortalecer a governança do Poder Executivo junto ao Governo Federal, 

expandindo a capacidade de melhoria da qualidade dos serviços públicos ofertados, desenvolvendo 

princípios motivadores da ação administrativa para ampliar condições e capacidades geradoras de 

valores. 

As ações relacionadas à sua missão institucional contribuem para o cumprimento e 

monitoramento do Plano Plurianual do Governo do Estado do Amapá, instituído pela Lei 1981 de 

15 de janeiro de 2016, para o período de 2016 a 2019 que atribui a SEAB a competência de exercer 

atividades de suporte em articulação institucional entre os programas de Governo Estadual e o 

Governo Federal, possibilitando maior eficácia na apropriação das dotações do Orçamento Geral da 

União, inclusive das Emendas Parlamentares e das parcerias com Organismos Internacionais, além 

de exercer monitoramento nos procedimentos de interesse do estado em todas as instancias dos 

organismos de controle.  

Acerca do Planejamento Estratégico Institucional, foi elaborado a partir da compreensão da 

visão sistêmica e multidisciplinar de atuação da SEAB, em que expressa à compreensão e articula a 

estrutura operacional de forma integrada, propondo a implantação de subplanos de ações setoriais 

fundamentados pelos respectivos eixos, baseados em estratégias e avaliação de desempenho, 

objetivos, metas e ações. 

 

 

2.2 Ações de Gestão Estratégica – 2019 – ANEXO II 

 

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

informando, por exemplo: 
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a) Resultado das ações planejadas, explicitando em que medida as ações foram 

executadas; 
 

b) Justificativas para a não execução de ações ou não atingimento de metas, se for 

o caso; 

 

c) Impactos dos resultados das ações nos objetivos estratégicos da unidade  
 

- Este item não se aplica a SEAB, uma vez que a mesma não se enquadra nesta finalidade. 

 

 

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 

necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc  
 

- Este item não se aplica a SEAB , uma vez que a mesma não se enquadra nesta  finalidade. 

 

2.5 Sítios eletrônicos com as peças orçamentárias: 

2.5.1 Lei orçamentária anual – LOA: 

https://seplan.portal.ap.gov.br/conteudo/orcamentos/lei-orcamentaria-anual-loa 
2.5.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO: 

https://seplan.portal.ap.gov.br/conteudo/orcamentos/lei-de-diretrizes-orcamentaria-ldo 
2.5.3 Plano Plurianual – PPA: 

https://seplan.portal.ap.gov.br/conteudo/planejamento/ppa 
 
2.6 - As Unidades Jurisdicionadas estaduais devem apresentar a demonstração da 

execução do plano de metas ou de ações em cumprimento ao PPA 2016-2019, fazendo um 

balanço de todos os anos de vigência do Plano e informando, por exemplo:  

 

No período de abrangência do Plano Plurianual do Governo do Estado do Amapá - 

2016/2019,  coube a SEAB, com base em seu  plano estratégico , suas competências constitucionais 

e com um olhar sistêmico e multidisciplinar de atuação, articular com as demais estruturas 

operacionais do governo, de  forma integrada e  propor as implantação de subplanos de ações 

setoriais  fundamentados pelos seus respectivos eixos temáticos,observando as estratégias de 

avaliação de desempenho,  seus objetivos, suas metas e ações. 

 

a) Resultados das ações planejadas, explicitando em que medida as ações foram 

executadas; 

 

– A ações planejadas pela SEAB, para dar suporte em articulação institucional aos  

programas de Governo Estadual e o Governo Federal,  teve como principais  metas: 

 - Monitorar, em conjunto com o Congresso Nacional – Câmara e Senado Federal, as 

Emendas  para que a apresentação dos projetos sejam aprovados, 

- Criar uma política de captação de recursos externos, prospectando parcerias com 

Organismos Internacionais de interesse do Estado, em todas as instâncias dos organismos de 

controle. 

https://seplan.portal.ap.gov.br/conteudo/orcamentos/lei-orcamentaria-anual-loa
https://seplan.portal.ap.gov.br/conteudo/orcamentos/lei-de-diretrizes-orcamentaria-ldo
https://seplan.portal.ap.gov.br/conteudo/planejamento/ppa
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- Acompanhar os Convênios Federais, em conjunto com as Secretarias, para cumprimento 

dos prazos de prestações de contas, 

- Monitorar os Convênios Federais para evitar inadimplências do Estado junto ao CAUC, 

 - Fortalecer a administração estadual na prestação dos serviços públicos de excelência;  

- Articular ações entre as Secretarias Estaduais e a União;  

- Elaborar sistemas de informação e indicadores estratégicos que auxiliem ações 

governamentais;  

- Adotar uma política de gestão de pessoas focada no desempenho e reconhecimento do 

mérito;  

- Mudança de localização da sede da SEAB para área mais central, próxima aos 

Ministérios e órgãos federais. 

- Reuniões pontuais em todas as Secretarias do Estado, oferecendo a disponibilidade da 

SEAB na intermediação  junto aos órgãos federais.  

- Dar conhecimento da “carta de Projetos” do Governo do Amapá, aos Senhores 

Parlamentares 

- Monitorar a “carta de Projetos” para que as aprovações obedeçam aos conceitos e  

padrões de economicidade. 

- Informativo sobre cursos disponíveis na ENAP 

- Expedição de ofícios mensais à todas as Secretarias do Estado, informando do 

monitoramento efetuado pela SEAB,  das necessidades de ajustes para efetivação dos respectivos  

desembolsos dos Convênios e dos prazos  de prestações de contas 

 

  Principais objetivos estratégicos traçados  

- Mudança da SEAB para local mais adequado à sua finalidade,  ocorrido em 2018  

- Capacitar servidores; 

- Articular relacionamento das Secretarias do Estado com respectivos órgãos do Governo 

Federal, possibilitando menor risco de inadimplência e equívocos durante execução e finalização 

dos contratos assinados. 

- Fazer com que a representatividade da SEAB seja mais valorizada pelas Secretarias, 

evitando a necessidade de deslocamentos à Brasília e, por conseguinte gerando economicidade do 

erário público, 

• Maximizar a receita e racionalizar despesas, buscando manter o equilíbrio das contas 

públicas;  

• Aperfeiçoar mecanismos que favoreçam a transparência da administração pública 

estadual;  
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• Promover a excelência dos serviços prestados à sociedade, capacitando adequadamente 

os recursos humanos da administração pública;  

• Promover maior eficiência no sistema de informática;  

- Estrutura física adequada às rotinas administrativas;  

 

 

 

b) Justificativas para a não execução de ações ou não atingimento de metas, se foro 

caso; 

 

- Este item não se aplica a SEAB, uma vez que a mesma não se enquadra nesta finalidade 

 

 

c) Impactos dos resultados das ações nos objetivos estratégicos da unidade  

 

• Contribuiu para maximizar a receita e racionalizar despesas, buscando manter o 

equilíbrio das contas públicas;, no tocante aos Convênios e Contratos do GEA com União. 

- Diminuição das inadimplências dos convênios  Governo do Estado junto ao CAUC 

• Aperfeiçoamento dos mecanismos que favoreçam a transparência da administração 

pública estadual;  

• Aumento da excelência dos serviços prestados à sociedade, capacitando adequadamente 

os recursos humanos da SEAB  melhorando atendimento da  administração pública;  

• Promoveu maior eficiência no sistema de informações, para obedecer aos princípios da 

transparência total; 

- Com a estrutura física adequada às rotinas administrativas  e  espaço adequado,  inclusive 

com maior aproveitamento por parte do Senhor Governador para realização de reuniões. 

 
3 – ESTRURURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DE GESTÃO 

 

3.1 Gestão de Riscos e Controles Internos  

 

As deliberações por parte da gestão da SEAB tiveram em paralelo o continuo 

acompanhamento da execução das missões realizada por parte das setoriais, sempre com o objetivo 

de avaliar e mapear a melhor aplicação dos recursos humanos, patrimoniais e financeiros por parte 

dos colaboradores. Estimulando o sentimento de pertencimento ao sucesso das atividades desta 

Secretaria Extraordinária em Brasília. 

Durante o exercício de 2019, buscou-se aprofundar o conhecimento dos procedimentos 

internos de SEAB como parte estratégica de uma eficiente segurança organizacional, estabelecendo, 

a necessária revisão periódica, buscando mitigar falhas nos protocolos de procedimentos, nos 

sistemas, operacionais, erros e eventuais fraudes que por ventura pudessem a qualquer momento 

desviar ou desvirtuar a missão organizacional. 

Diante do exposto acima a gestão titular da Secretaria Extraordinária do Amapá em Brasília 

– SEAB instituiu através da Portaria nº. 034/2019-SEAB a Comissão de Sindicância com o 

intuito de apurar as responsabilidades quanto as multas, infrações de trânsito e ausência pagamento 
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de seguro obrigatório e licenciamento da frota dos veículos da SEAB, tendo como objeto de 

apuração o processo nº.094/2019-SEAB. 

Do instrumento apuratório, concluiu-se que quanto as responsabilidades das multas 

adquiridas entre 2009 a 2018 foram identificados os responsáveis pelo setor e motoristas de cada 

infração com exceção do ano de 2010. 

Quanto ao pagamento do licenciamento dos veículos da frota da SEAB, o ato apuratório 

conclui identificando na estrutura organizacional da secretaria o setor responsável por essa atividade 

e que não foi dada a atenção necessário desencadeando o acúmulo de débitos para a SEAB referente 

aos veículos que compõe a frota. 

Por fim, diante da impossibilidade de garantir a ampla defesa e contraditório de todos os 

responsáveis pelo setor no período de 2009 a 2018 foi recomendado à Secretária titular da SEAB 

que fosse encaminhado o processo apuratório para a Controladoria Geral do Estado do Amapá no 

intuito de que sejam apurados por aquele órgão correcional os fatos vislumbrados pela sindicância.  

 

3.2 - Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da 

UJ,contemplando os seguintes elementos: 

 

a) Ambiente de controle; 

b) Avaliação de risco; 

c) Atividades de controle; 

d) Informação e Comunicação; 

e) Monitoramento. 

 

- Quanto aos itens elencados acima, a SEAB, vêm envidando todos os esforços para garantir 

o cumprimento dos mesmos, trabalhando de forma sistemática e harmoniosa com os órgãos de 

controle interno do Governo do Estado do Amapá. 

 

 

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 

 

- Este item não se aplica a SEAB, uma vez que a mesma não se enquadra nesta finalidade. 

 

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

ou do órgão de vinculação da unidade, identificando, inclusive, a base normativa que rege a 

atividade no âmbito da unidade ou do órgão.  

 

- Este item não se aplica a SEAB, uma vez que a mesma não se enquadra nesta finalidade. 

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 Controladora-Geral do Estado. 

Quadro de pagamento em ordem cronológica: Detalhamento no quadro 4.3 

 – www.transparencia.ap.gov.br/consulta/2/21/despesas 
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3.6 Os indicadores são publicados no portal da transparência e no D.O.E – Diário 

Oficial do Governo do Estado do Amapá. 

 

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, Orçamento e Gestão - SIPLAG. 

 

3.7 Informações sobre a implantação do sistema integrado de gestão administrativa – 

siga, instituido pelo decreto estadual 3313, de 15 de setembro de 2016.  
 

Os módulos do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA na Secretaria 

Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília vem sendo 

implantados como segue: Em 2018, foram iniciados os registros no Módulo SIGA-PATRIMÔNIO 

de todos os bens Bens Móveis Servíveis ou Inservíveis, bem como Material Permanente. Sendo que 

o servidor responsável à época recebeu treinamento oriundo da Secretaria de Estado da 

Administração, somente para o módulo patrimônio. Desse modo, a SEAB ainda não opera com o 

Módulo SIGA-ALMOXARIFADO. Em 2019, dois técnicos da SEAB foram treinados pela 

Controladoria Geral do Estado do Amapá para adesão ao Módulo SIGA-CONTRATOS. Desta 

forma, atualmente todos os contratos celebrados pela SEAB encontram-se disponibilizados no 

sistema. Ainda em 2019 foi iniciado o processo de adesão ao Módulo SIGA-COMPRAS, através do 

encaminhamento do Ofício n. 0106/2019-SEAB à Central de Licitação e Contratos/PGE, 

solicitando a integração desta Secretaria, observados os termos das Portarias Conjuntas n. 002/2019 

e n. 005/2019 do Gabinete do Procurador-Geral do Estado do Amapá e da Procuradora-Chefe da 

Central de Licitações e Contratos, juntamente com o cadastro dos servidores responsáveis pelo 

acesso e alimentação das informações de compras e licitações no Sistema Integrado de Gestão 

Administrativa – SIGA. Posteriormente, a Procuradoria Geral do Estado do Amapá em conjunto 

com a Central de Licitação e Contratos/PGE, comunicou que a adesão total ao Módulo 

SIGACOMPRAS deverá ser efetivada em 2020, após treinamento e capacitação da equipe técnica 

que utilizará o referido módulo no Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA. 

 

4 – PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  

A Gerência do Núcleo Administrativo / Financeiro – GNAF, elaborou este relatório 

baseado no Decreto 0247 de 16 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial da mesma data, que 

dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece cronograma mensal de 

desembolso dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo para o 

exercício de 2019 e dá outras providências – Art. 3º - Fica contingenciado o orçamento dos órgãos 

do Poder Executivo Estadual em 30% (trinta pontos percentuais), do total da dotação dos recursos 

não vinculados. 

Em 2019, o Brasil já se preparava para enfrentar uma crise de evolução lenta, devido à taxa 

de cambio supervalorizada, que dá origem ao déficit comercial. A situação nacional trouxe reflexos 

na realidade econômica amapaense. Um deles foi o déficit nas contas, uma vez que o governo 

federal previu uma queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e Fundo de 

Participação dos Estados (FPE) – principal receita do Estado.  

Diante da necessidade de se buscar o equilíbrio econômico financeiro compatível com as 

receitas e despesas estaduais e objetivando assegurar medidas de controle e de qualificação do gasto 

público, o Governo do Estado do Amapá adotou algumas medidas, entre elas, pode-se citar: 

Decreto n. 0001, de 02 de janeiro de 2019 que institui o Comitê de Controle e de 

Qualificação de Gastos do Poder Executivo que tem por finalidade determinar, controlar e 
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monitorar o cumprimento de medidas de racionalização e de adequação de despesas pelos Órgãos e 

Entidades da Administração Direta, Autarquias e Fundacional; 

Decreto n. 0247, de 16 de janeiro de 2019, que dispôs sobre a programação orçamentária e 

financeira, estabelecendo cronograma mensal de desembolso dos Órgãos e Entidades da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo para o exercício de 2019, no qual 

contingenciou o orçamento em 30% do total de dotação dos recursos não vinculados, excluindo 

despesas com pessoal e encargos sociais, despesas de contratos corporativos da Administração 

Estadual, despesas com saúde, educação e segurança, entre outros. 

Vale ressaltar que todas as despesas programadas e executadas pela Secretaria 

Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Amapá – SEAB estiveram em 

consonância com as ações previstas no Plano Plurianual – PPA, assegurado pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA. 

4.1- Cotas Orçamentárias X Contingenciamento da SEAB/2019 

A dotação orçamentária prevista inicialmente para a Secretaria Extraordinária de 

Representação do Governo do Estado do Amapá – SEAB era no valor de R$ 979.026,00 

(novecentos e setenta e nove mil e vinte e seis reais), no entanto considerando o art. 3º, § 1 do 

decreto n. 0247, de 16 de janeiro de 2019, que exclui algumas despesas, entre elas, as despesas de 

contratos corporativos da Administração Estadual, que no caso da SEAB o valor previsto no 

orçamento era de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil), o valor a ser contingenciado foi de R$ 

709.026,00 (setecentos e nove mil e vinte e seis reais). No caso da SEAB houve um 

contingenciamento de aproximadamente de 29%, conforme pode-se visualizar no quadro a seguir. 

 

Unidade Gestora / Natureza Dotação Inicial Contingenciamento Valor Líquido 

080101 - SECRETARIA 

EXTRAORDINÁRIA DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

GOVERNO DO ESTADO DO 

AMAPÁ EM BRASÍLIA 

709.026,00 203.707,80 505.318,20 

101-Recursos de Transferências da 

União – RTU (FPE, IPI, ISSO, 

ICMS-EX, CFRH, CFRM e 

Outros) 

709.026,00 203.707,80 505.318,20 

   3 – Outras Despesas Correntes 664.026,00 194.707,80 469.318,20 

4- Investimentos 45.000,00 9.000,00 36.000,00 

Quadro 03: Quadro detalhado demonstrando o contingenciamento orçamentário em 2019. Fonte:SIPLAG/2019 
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 4.2. Quadro de Detalhamento de Despesas – SEAB/2019 

No quadro a seguir, destaca-se a suplementação orçamentária no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) realizada pelo 

Decreto n. 3254, de 26/07/19 visando à aquisição de 01 (um) veículo novo para essa Secretaria. Quando se analisa a dotação inicial e a 

dotação autorizada, pode-se observar que, no geral, a dotação autorizada é menor que a inicial no que se refere ao elemento da despesa, 

exceto em relação a material de consumo e equipamentos e material permanente. 

 

Unidade Gestora / Ação / Natureza Dotação 

Inicial 

Dotação 

Suplementar 

Anulação de 

Dotação 

Alterações Dotação Autorizada 

Total 979.026,00 60.000,00 -249.414,00 -189.414,00 789.612,00 

080101 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO 

DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ EM BRASÍLIA 

979.026,00 60.000,00 -249.414,00 -189.414,00 789.612,00 

  2618 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SEAB 979.026,00 60.000,00 -249.414,00 -189.414,00 789.612,00 

      339014 - Diárias - Civil 80.000,00 0,00 -39.752,00 -39.752,00 40.248,00 

      339030 - Material de Consumo 30.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 31.500,00 

      339033 - Passagens e Despesas com Locomoção 150.000,00 0,00 -58.800,00 -58.800,00 91.200,00 

      339037 - Locação de Mão de Obra 270.000,00 0,00 -68.813,00 -68.813,00 201.187,00 

      339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 369.026,00 0,00 -56.328,00 -56.328,00 312.698,00 

      339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas 20.000,00 0,00 -20.000,00 -20.000,00 0,00 

      449092 - Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00 0,00 -4.721,00  -4.721,00  10.279,00 

      449051 - Obras e Instalações 15.000,00 0,00 -15.000,00 -15.000,00 0,00 

      449052 - Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 60.000,00 12.500,00 

 

72.500,00 102.500,00 

Quadro 04: Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD no ano de 2019 da Secretaria Extraordinária do Estado do Amapá em Brasília –SEAB. 

Fonte: SIPLAG, em 10/03/2020 
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4.3. Execução Orçamentária e Financeira por Programa, Ação e Fonte 

No que se refere à Execução Orçamentária e Financeira da Secretaria Extraordinária do Estado do Amapá em Brasília –SEAB em 

2019, conforme podemos analisar no quadro a seguir as despesas empenhadas durante o ano somam o valor de R$ 788.514,17 (setecentos e 

oitenta e oito mil quinhentos e quatorze reais e dezessete centavos) enquanto as pagas somam o valor de R$ 570.207,72 (quinhentos e setenta 

mil e duzentos e sete reais e setenta e dois centavos), ou seja, aproximadamente 72 % das despesas empenhadas, ficando em restos a pagar 

processados o montante de R$ 181.690,05 (cento e oitenta e um mil seiscentos e noventa reais e cinco centavos) a pagar. 

 

Unidade Gestora / Ação / Natureza Dotação 

Inicial 

Dotação 

Atualizada 

Despesas 

Empenhadas 

Despesas 

Liquidadas 

Despesas 

Empenhadas 

a Liquidar 

Despesas 

Pagas 

Total 979.026,00 789.612,00 788.514,17 570.207,72 36.711,57 570.207.72 

080101 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ EM BRASÍLIA 
979.026,00 789.612,00 788.514,17 570.207,72 36.711,57 570.207.72 

   2618 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SEAB 979.026,00 789.612,00 788.514,17 570.207,72 36.711,57 570.207.72 

      339014 - Diárias – Civil 80.000,00 40.248,00 40.247,85 40.247,85 0,00 40.247,85 

      339030 - Material de Consumo 30.000,00 31.500,00 31.327,70 27.800,53 3.527,17 27.800,53 

      339033 - Passagens e Despesas com Locomoção 150.000,00 91.200,00 91.199,93 80.593,84 35,37 80.593,84 

      339037 - Locação de Mão de Obra 270.000,00 201.187,00 201.186,05 157.813,34 11.539,39 157.813,34 

      339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 369.026,00 312.698,00 312.697,40 254.396,92 21.609,64 254.396,92 

      339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      449051 - Obras e Instalações 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      449052 - Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 102.500,00 102.500,00 0,00 0,00 0,00 

      449092 - Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00 10.279,00 9.355,24 9.355,24 0,00 9.355,24 

 

Quadro 05: Quadro de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira por Programa, Ação, Fonte no ano de 2019 da Secretaria Extraordinária do 

Estado do Amapá em Brasília –SEAB. Fonte: SIPLAG/2019, em 10/03/19 
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Gráfico 01 - Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira por Programa, Ação e Fonte em 2019.
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Gráfico 02 - Comparativo das Despesas Empenhadas e Pagas 

No gráfico a seguir, podemos visualizar as despesas empenhadas e as pagas por elemento de despesas, em que no geral os valores 

pagos e empenhados são equivalentes, exceto no que se refere a locação de obra de obras e outros serviços de terceiros –pessoa 

jurídica, sendo que no primeiro caso, as despesas foram inscritas em restos a pagar processados e no segundo caso, além das 

despesas inscritas em restos a pagar processados, há casos que foram inscritos em restos a pagar não processados e os valores são 

estimativos. 

 

 

Fonte: SIPLAG/2019 
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5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

5.1.  Demonstrativo da conta restos a pagar processados de 2019 

Nº EMPRESA VALOR NE NL 

01 Toyota do Brasil Ltda 102.500,00 2019NE00061 2019NL00253 

02 Sindicato dos Servidores do 

Poder Legislativo Federal e do 

Tribunal de Contas da União - 

Sindilegis 

18.179,32 2019NE00143 2019NL00257 

03 Uniserve-Comércio e Serviços 

Terceirizados Ltda-ME 15.916,66 2019NE00123 2019NL00260 

04 Boa Safra Turismo Ltda 1.592,83 2019NE00013 2019NL00263 

05 Boa Safra Turismo Ltda 2.214,65 2019NE00013 2019NL00264 

06 Boa Safra Turismo Ltda 2.178,76 2019NE00013 2019NL00265 

07 Boa Safra Turismo Ltda 1.089,01 2019NE00013 2019NL00266 

08 Boa Safra Turismo Ltda 1.089,01 2019NE00013 2019NL00267 

09 Boa Safra Turismo Ltda 2.406,46 2019NE00013 2019NL00272 

10 Uniserve-Comércio e Serviços 

Terceirizados Ltda-ME 15.916,66 2019NE00119 2019NL00284 

11 Brasil Telecom S.A 119,84 2019NE00002 2019NL00285 

12 Brasil Telecom S.A 212,36 2019NE00002 2019NL00286 

13 Sindicato dos Servidores do 

Poder Legislativo Federal e do 

Tribunal de Contas da União - 

Sindilegis 

18.179,32 2019NE00150 2019NL00287 

TOTAL 181.594,88 
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5.2. Demonstrativo da conta restos a pagar não processados em 2019 

 

 

Nº EMPRESA VALOR NE 

01 Companhia Energética de Brasilia-

CEB 

2.059,78 2019NE00001 

02 GMC Eletrônicos Ltda 400,00 2019NE00151 

03 Gilson Duarte Rabelo-ME 3.712,91 2019NE00123 

04 Brasal Combustíveis Ltda 1.551,28 2019NE00038 

05 Telefônica Brasil S.A 1.200,00 2019NE00149 

06 Prime Consultoria e Serviços 

Especializados Ltda 1.458,80 2019NE00060 

07 Brasil Telecom S.A 332,20 2019NE00002 

TOTAL 10.714,97 
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5.3 Demonstrativo da execução financeira por mês– 2019. ANEXO IV 

As despesas pagas de 2019 somam o valor de R$ 570.207,72 (quinhentos e setenta mil duzentos e sete reais e setenta e dois centavos), sendo 

um gasto mensal médio de R$ 47.517,31 (quarenta e sete mil quinhentos e dezessete reais e trinta e um centavos). As três maiores despesas dessa 

Secretaria são: “339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica” seguida de “339037 - Locação de Mão de Obra”, onde é realizado o 

pagamento dos terceirizados e as despesas realizadas com “339033 - Passagens e Despesas com Locomoção”. 

Ao se analisar o gráfico abaixo, pode-se observar que o mês de Abril foi o período onde houve o maior volume de despesas pagas totalizando 

o valor de R$ 93.436,80 (noventa e três mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) seguido do mês de Novembro com R$ 91.571,34 

(noventa e um mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), em ambos o elemento de despesa em que mais houve pagamento foi a 

339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, uma vez que a maior parte dos fornecedores da SEAB está classificado 

orçamentariamente aí, como é o caso do pagamento do contrato de aluguel, despesas com energia, telefonia, internet, entre outros. 

 

 

              Gráfico 03: Demonstrativo de execução financeira mês a mês do ano de 2019, considerando os elementos das despesas.           

   Fonte: GNAF/SEAB 
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5.3.1 Inconsistências identificadas x Ações corretivas a serem executadas ANEXO V 

Devido à mudança da Gerencia do Núcleo Administrativo e Financeiro ocorrida em abril ocorrida em 2019, a nova gerencia observou algumas 

inconsistências na execução orçamentária e financeira dos contratos vigentes no corrente ano, relatos a seguir, que serão corrigidos a partir de 2020 

visando a melhoria da execução orçamentária e financeira desta Secretaria. 

 

5.4 – Informações sobre a utilização de contas bancárias e a concessão de suprimento de fundos contemplando a situação quanto a prestação de contas. 

Nome: Raimundo Alberto Lago Rosa 
CPF: 040.423.283-34 
Cargo: Assessor Técnico 
Banco: Brasil 
Agencia: 1230-0 
C/C: 17.870-5 
Portaria n. 010/2019, DOE n. 6905, de 24/04/2019 (1º suprimento de fundo) 
Data de desembolso: 26/04/2019 
Data de prestação de contas: 07/08/2019 
Valor: R$ 4.000,00 

Nome: Raimundo Alberto Lago Rosa 
CPF: 040.423.283-34 
Cargo: Assessor Técnico 
Banco: Brasil 
Agencia: 1230-0 
C/C: 17.870-5 
Portaria n. 024/2019, DOE n. 6988, de 26/08/2019 (2º suprimento de fundo) 
Data de desembolso: 29/08/2019 
Data de prestação de contas: 10/12/2019 
Valor: R$ 4.000,00 

 

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. 

 

Este item não se aplica a SEAB , uma vez que a mesma não se enquadra nesta  finalidade. 

 

 

5.6. Informações sobre a gestão de precatórios. 

 

Este item não se aplica a SEAB , uma vez que a mesma não se enquadra nesta  finalidade. 
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6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 

RELACIONADOS 

 

6.1. Denominação e Qualificação dos Cargos de Direção e Assessoramento Superior e 

Direção Intermediária. ANEXO VI 

 

6.2 - ESTRUTURA DE PESSOAL DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E 

TRANSPORTES 

 

6.2.1 - SERVIÇOS GERAIS 

 

N. SERVIDOR VÍNCULO FUNÇÃO/CARGO 
ATRIBUIÇÕES INERENTES 

AO CARGO/FUNÇÃO 

1 
Elizângela 

de Queiroz 
Terceirizada Serviços Gerais 

Profissional  habilitado à realização   

dos   serviços   de   limpeza e  

conservação. 

2 

Maria 

Solânge de 

Oliveira 

Terceirizada Copeira 

Profissional habilitado em 

copeiragem, responsável por cuidar 

da parte da cozinha e preparação de 

alimentos, em geral. 

 

6.2.2 - TRANSPORTES 
 

N. SERVIDOR VÍNCULO FUNÇÃO/CARGO 

ATRIBUIÇÕES 

INERENTES AO 

CARGO/FUNÇÃO 

1 
Cosmo de Oliveira 

Aureliano 
Federal Motorista 

Responsável por 

trabalhar transportando 

passageiros, cargas, 

documentos e 

materiais. Também 

realiza a verificações 

para as manutenções 

básicas do veículo. 

2 
João Neto de 

Araújo 
Terceirizado Motorista 

Responsável por 

trabalhar transportando 

passageiros, cargas, 

documentos e 

materiais. Também 

realiza a verificações 

para as manutenções 

básicas do veículo. 

3 
Moacir Fernandes 

de Souza 
Estadual Motorista 

Responsável por 

trabalhar transportando 

passageiros, cargas, 

documentos e 

materiais. Também 

realiza a verificações 

para as manutenções 

básicas do veículo. 
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6.2.3 - OUTRAS INFORMAÇÕES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES 

 

Prestadoras de Serviço/Terceirizadas 

 

No início do ano de 2019, a empresa terceirizada que prestava serviço a SEAB era a 

PRIME CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, finalizando o Contrato 

no dia 10 de julho do mesmo ano e iniciando um Contrato emergencial de três (03) meses a partir 

do dia 11 de julho de 2019 até dia 10 de outubro de 2019, no dia 11 de outubro de 2019 foi 

Contratada uma nova empresa UNISERVE- COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

LTDA-ME cujo Contrato está vigente até a atualidade, ficando da seguinte forma como mostra a 

tabela abaixo.  

 

PERÍODO EMPRESA CONTRATO PROC. 

ADM. 

VALOR DO 

CONTRATO 

11/10/19 até 

10/10/20 

VIGENTE 

UNISERVE- 

COMÉRCIO E 

SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS 

LTDA-ME 

N. 006/2019 N. 076/2019 

Valor global de R$ 

190.999,92, que serão 

pagos mensalmente, o 

valor de 15.916,66 

11/07/19 

Até 

10/10/19 

PRIME 

CONSULTORIA E 

SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS 

LTDA 

Nº 003/2019 

 

N. 0109/2019 

Valor global de R$ 

51.554,55 que serão 

pagos mensalmente, o 

valor de 17.184,85 

11/07/18 

Até 

10/07/19 

PRIME 

CONSULTORIA E 

SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS 

LTDA 

5º TERMO 

ADITIVO DO 

CONTRATO 

N. 005/2013 

N. 035/2013 

Valor global de R$ 

182.179,20 que serão 

pagos mensalmente, o 

valor de 15.181,60 

 

O Setor de Serviços Gerais e Transportes da Secretaria Extraordinária de Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília em 2019 foi administrado pelo servidor Washington 

Pereira Braga no período de 19 de agosto de 2018 a 07 de novembro de 2019. A partir do dia 26 de 

novembro de 2019, passou a ser gerido pela servidora Soraia Monteiro Soares Branquinho 

acumulativamente com as funções de Chefe da Unidade Administrativa.  

Esse relatório, portanto, abrange o ano de 2019, sendo elaborado em conjunto pelos 

servidores que estiveram na direção do setor. 

 

6.3 Informações sobre a necessidade de realização de concurso público nos diversos níveis de 

trabalho da administração. 

 

 Este item não se aplica a SEAB , uma vez que a mesma não se enquadra nesta finalidade. 

 

7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 

 

Gestão de patrimônio e Infraestrutura 

 

7.1 Gestão de Frota de Veículos 

 

Este tópico apresenta informações acerca da gestão da frota de veículos, bem como da 

política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso. O uso da frota é de extrema 
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importância para as atividades da Secretária Extraordinária do governo do Estado do Amapá - 

SEAB, uma vez que os veículos auxiliam as atividades técnicas e apoia as atividades 

administrativas. 

A Secretaria Extraordinária e Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília – 

SEAB, conta com uma frota de 05 (cinco) veículos de passeio pertencentes ao seu Patrimônio. 

 

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO AMAPÁ EM BRASÍLIA - VEÍCULOS 

VEÍCULO COMBUSTÍVEL PLACA  QUANTIDADE 

Megane Flex/Álcool e Gasolina JJQ  - 1423 01 

Toyota Etios Flex/Álcool e Gasolina PAF - 3512 01 

Toyota Corola Flex/Álcool e Gasolina NET - 6625 01 

Peoget 307 Flex/Álcool e Gasolina EEF - 0164 01 

Toyota Hilux Flex/Álcool e Gasolina PAF - 3521 01 

 

O Veículo Toyota Hilux, Placa PAF3521, apesar de constar no Sistema Integrado de 

Gestão Administrativa – SIGA como pertencente à SEAB, desde o dia 22/08/2019 foi doada e 

encontra-se fisicamente na Secretaria dos Povos Indígenas – SEPI / Secretaria de Inclusão e 

Mobilização Social – SIMS / em Macapá. 

7.1.1 - Outras informações do setor de serviços gerais e transportes - frota 

A frota da Secretaria – SEAB é composta por cinco (05) veículos oficiais, de marca e/ou 

modelo (Ethios, Megane, Peugeot e Corolla), distribuídos em duas categorias: quatro (4) veículos 

de uso de passeio destinados a uso administrativo, sendo que um (01) carro, o Renaut/Megane da 

placa JJQ1423 encontra-se parado e sem uso e um (1) carro Oficial para uso do Governador do 

Estado o Toyota/Corolla PBM4717. A gestão de frotas dos veículos fica sob responsabilidade da 

Seção de Material e Patrimônio que coordena e controla a vida útil e o controle de combustível dos 

veículos. 

Em 01 de julho de 2019, o Senhor Josenildo Santos Abrantes Secretário de Estado da 

Fazenda respondeu favorável ao Ofício n. 131/SEAB a disponibilização no sistema Integrado de 

Planejamento Orçamento a compra e aquisição de um veículo para dar suporte logístico ao 

Governador e Vice-Governador quanto deslocamento oficial a Brasília no valor de 102.500,00 

(cento e dois mil e quinhentos reais). Referido carro de Placa PBM4717 faz parte da frota desta 

Secretaria como declara o Fiscal de Contrato o Senhor Miguel A. D. Bomfim no despacho de 27 de 

agosto de 2019 dentro do Processo Administrativo n. 075/2019-SEAB.  

 

N. 
MARCA 

MODELO 
PLACA RENAVAM CHASSI 

ANO / 

MODELO 

01 
Toyota Corolla 

XEI 2.0 Flex 

PBM471

7 
01202818185 9BRBD3HE5K0446879 2019/2019 

02 Toyota Etios 
PAF351

2 
01068926446 9BRB29BT2G2094789 2015/2016 

03 
Toyota Corolla 

XEI 2.0 Flex 

NET662

5 
00506001393 9BRBD48E8D2597762 2012/2013 

04 
Peugeot 307 SD 

16PR PK 
EEF0164 00124684858 8AD3DN6B49G0475599 2008/2009 

05 
Renaut/Megane 

SD DYN 2.0  
JJQ1423 934233268 93YLM2N3ABJ926209 2007/2008 
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7.2. Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário próprio que esteja sob a 

responsabilidade da unidade e dos imóveis locados de terceiros.  

 

Este item não se aplica a SEAB, uma vez que a mesma não se enquadra nesta finalidade. 

 

7.3 . Informações sobre o Imóvel que serve de Sede para a SEAB 

 

Com relação ao Imobiliário, por não possuir nenhum imóvel próprio, a Secretaria sempre 

alugou um espaço físico para o funcionamento de sua sede em Brasília-DF. Atualmente a SEAB 

está localizada no Setor de Autarquias Sul- SAUS, Quadra 06, Edifício Belvedere, 7º andar, salas 

701/702, no centro de Brasília, próximo dos Hospitais de Base e Rede Sarah, e também da 

Esplanada dos Ministérios, contribuindo assim para o apoio logístico quanto à locomoção dos 

Secretários e Técnicos oriundos do Estado do Amapá. O imóvel foi alugado no valor de R$ 12.000 

(doze mil reais) mensais, totalizando o valor anual de R$ 144.000,00 (cento e quarenta mil reais), 

sendo o Condomínio mensal de 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) e o valor do IPTU de 

9.100,00 (novel mil e cem reais) sendo este dividido 12 (doze) vezes, ficando a parcela mensal de 

758,34 (setecentos e cinqüenta e oito reais e trinta e quatro centavos). O Índice de reajuste do 

aluguel se dará pelo IGPM-FGV, conforme constante no Contrato nº 006/2018, sendo sua vigência 

de 60 (sessenta) meses, com início em 10/10/2018 e término em 09/10/2023, tendo como locador o 

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – SINDILEGIS, CNPJ: 03.656.493/0001 – 00.  

 

7.4 - Informações sobre o Patrimônio Material 

 

A Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília 

– SEAB, não possui sede própria e também não adquiriu nenhum bem material imobiliário, suas 

ações foram no sentido de zelar pela manutenção e guarda dos materiais.   

A gestão do patrimônio dos bens imóveis na condição de alugada para manutenção e 

conservação, os bens patrimoniais móveis tangíveis e intangíveis da SEAB é realizado e de 

responsabilidade do técnico de Material e Patrimônio, vinculado ao Setor Administrativo. É 

competência do administrador planejar, coordenar e supervisionar todas as atividades relacionadas à 

administração geral do patrimônio imobiliário e material. 

No que tange ao seus bens patrimoniais móveis, devidamente alimentados no Sistema 

Integrado de Gestão Administrativa – SIGA – ANEXO I. 

 

7.5 - Relação de bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, 

industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio.  ANEXO I. 

 

8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

8.1 - Gestão da informação e do conhecimento 

 

A SEAB não possui na sua estrutura organizacional uma unidade voltada para de Gestão de 

Tecnologia da Informação e Gestão de Conhecimento. No entanto, considerando que a tecnologia 

de informação e comunicação não pode ser dissociada de qualquer atividade, como importante 

instrumento de apoio à incorporação do conhecimento como o principal agregador de valor aos 

processos e serviços prestados pela SEAB, a responsabilidade quanto ao desenvolvimento de ações 

que permitam a geração de conhecimento / informações que colaborem para o aumento da produção 

e melhoria da qualidade dos serviços prestados são emanadas de todos os setores da SEAB/AP. 

Ao mesmo tempo vale ressaltar que na SEAB, por não existir um setor de informática, foi 

disponibilizado um servidor com conhecimentos na área de tecnologia que faz manutenção técnica 
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aos hardwares e softwares, bem como oferece suporte técnico aos servidores da SEAB, para 

promover o acesso às informações e a celeridade na prática das atividades voltadas a esta Secretaria. 

Dentre as funções desenvolvidas pelo servidor está a de planejar e executar um ambiente melhor de 

trabalho para os servidores da SEAB, pesquisando e identificando avanços tecnológicos para 

garantir melhorias no processo institucional, de modo a avalizar uma atualização contínua dos 

recursos tecnológicos e humanos, alinhado com as orientações do PRODAP. 

Em 2019, vários sistemas de informações foram implantados, entre os quais destacamos: 

- SIGA CONTRATOS que traz informações detalhadas sobre todos os contratos vigentes, 

desde a formalização dos contratos à dados orçamentários e financeiros. Tal sistema é monitorado 

pela Controladoria Geral do Estado que realiza ações corretivas e sugestões de melhoria na gestão 

dos contratos;  

- SIGA RH que possibilitou a descentralização da folha de pagamento da SEAB, em que 

atualmente as folhas de pagamento dos cargos comissionados e servidores removidos são geradas 

dentro da SEAB; 

- Sistema E-Passagens, que visa dá maior transparência a todas a viagens realizadas a 

trabalho dentro da Secretaria. Esse sistema também é monitorado pela Controladoria Geral do 

Estado. 

Alguns sistemas estão em fase de implantação, como o PRODOC e SIGDOCS, que deverão 

ser concluídos durante o ano de 2020. 

 

 

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, materiais de tecnologia da informação (TI) e na contratação de serviços ou obras.  

Este item não se aplica a SEAB, uma vez que a mesma não se enquadra nesta finalidade.  

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. 

 

A Secretaria Extraordinária de Representação do Estado do Amapá em Brasília preocupa-se com as 

práticas e ações voltadas ao uso racional dos recursos naturais, por entender que tais práticas 

colaboram decisivamente na proteção do meio ambiente e podem ser uma oportunidade de redução 

de custos. Nesse sentido, a SEAB desenvolve pequenas ações de investimento e informações aos 

servidores quanto ao uso racional de energia, de água e de telefone, dentre outros insumos. Em 

relação ao uso racional da energia, a SEAB entende como uma das prioridades entre as ações de 

sustentabilidade do poder público, sobretudo no atual contexto de crise hídrica, que impacta 

consideravelmente na geração de energia elétrica no Brasil, dado o predomínio da geração 

hidrelétrica. 

9.2a - Em relação ao uso racional da água, na SEAB desenvolvem-se ações para garantir e 

aprimorar cada vez mais a racionalização desse recurso, não só por meio da aplicação de soluções 

mais econômicas, como também pela sensibilização dos servidores e colaboradores, em especial, da 

equipe de limpeza e conservação das instalações.  

Quanto ao uso de papel, a SEAB orienta os seus colaboradores sobre a necessidade do uso 

racional, bem como a reutilização dos papeis, sempre que possível. Existe um colaborador que 

controla e fiscaliza mensalmente a quantidade de papeis que são impressos, a meta da SEAB é de 

6.000 (seis mil) cópias/mês, somente em um mês essa meta não foi alcançada. 
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No que se refere a telefonia, a SEAB cancelou uma das linhas telefônicas visando 

economicidade, além do mais, é realizado o controle de ligações para celulares e ligações para 

outros Estados 

9.2b - Ressalta-se que em outubro de 2018, houve a necessidade de mudança de endereço da 

SEAB para um lugar mais amplo e de localização privilegiada, próxima a Esplanada dos 

Ministérios, visando dá maior comodidade aos seus colaboradores e facilitar acesso ao público em 

geral. Logo, foi previsto um aumento de consumo de energia para o ano de 2019, conforme pode-se 

observar a seguir. 

Mês Valores Pagos 

2018 2019 

Jan R$ 297,08 R$ 1.741,03 

Fev R$ 394,84 R$ 2254,26 

Mar R$ 392,52 R$ 871,16 

Abr R$ 458,24 R$ 634,61 

Mai R$ 457,44 R$ 1.038,97 

Jun R$ 516,00 R$ 3.283,15 

Jul R$ 367,85 R$ 1.034,95 

Ago R$ 528,62 R$ 1.151,88 

Set R$ 528,45  R$ 1.618,57 

Out R$0,00  R$ 2.186,86 

Nov R$ 2.130,84 R$ 2.232,34 

Dez R$ 1.758,18 R$ 2.059,78 

Total R$ 7.830,06 R$ 20.107,56 
 

Tabela 01: Demonstrativo de pagamento realizado a Companhia Energética de Brasília – CEB mês a mês nos anos de 

2018 e 2019. 
 

No gráfico a seguir, a série 1, em azul, faz referencia ao ano de 2018 e a série 2, em vermelho, é 

referente ao ano de 2019. O maior consumo de energia durante o ano de 2019 ocorreu no mês de 

junho e o menor foi em abril. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04: Demonstrativo comparando o consumo de energia da SEAB nos anos 2018 e 2019. 

Fonte: GNAF/SEAB,2019 
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9.3. Informações quanto ao estabelecimento e cumprimento de Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010).  

 

Este item não se aplica a SEAB, uma vez que a mesma não se enquadra nesta finalidade.  

 

10. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS 

 

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.  
 

Esta Secretaria, no exercício de 2019, não recebeu nenhuma diligência dos órgãos de controle 

interno a que a Unidade está jurisdicionada. 

 

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 eventual dano ao erário identificado na unidade (omissão no 

dever de prestar contas, desvio, desfalque, perda e extravio de bens ou recursos públicos).  

 

No exercício de 2019, esta Secretaria instaurou através da portaria de nº 034/2019 – D.O.E 7013 – 

de 01.10.2019, retificada pela Portaria 035/2019 – D.O.E 7017, de 07.10.2019, para apuração 

quanto a ausência de pagamento de multas e infrações de transito e seguro obrigatório dos veículos 

da frota da SEAB. 

 

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.  

 

Devidamente cumprido o que estabelece a LEI Complementar 010/1995 (art. 97). 

 

10.4. – Relação de licitações, dispensas e inexigibilidade, bem como declaração da área 

responsável atestando que as informações estão atualizadas. 

 

Item devidamente descrito no quadro de Licitações (pag.19) deste Relatório, e declaração 

devidamente assinada, abaixo. 

 

DECLARAÇÃO 

Declaro para devidos fins que as informações 
constantes no Relatório da Comissão Especial de Licitação do exercício de 2019 estão 
atualizadas. 

 
Brasília – Df, 28 de Fevereiro de 2020 

 

Presidente da CEL/SEAB 
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10.5. Relação referente a contratos e convênios ou outros instrumentos congêneres, bem como 

declaração da área responsável atestando que as informações estão atualizadas.  

 

Item devidamente descrito no Item 1.4, subitem 1.4.1 na página 22 deste Relatório. 

 

10.6. Relação de obras e serviços de engenharia, classificando e identificando aqueles 

que, ao término do exercício de acordo com as alíneas A,B,C,D e E. 

 

Este item não se aplica a SEAB, uma vez que a mesma não se enquadra nesta finalidade.  

 

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 nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

dispensados os municípios com até 10.000 (dez mil) habitantes. 

 

 SITIO : www.consiga.ap.gov.br/contratos 

 

 

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. 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.seab.ap.gov.br/conteúdo/institucional/estrutura. 

 

No site desta secretaria consta o organograma, no entanto o mesmo não apresenta os nomes dos 

responsáveis por cada estrutura. A SEAB, está tomando as providências cabíveis para a inclusão 

das referidas informações. 

 

 

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.  

 

Devidamente descrito no Item 1.4.1, (pag.19) deste Relatório. 
 

 

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).   

 

 

NOTA TÉCNICA CEL/CPL SEAB 

 

1 - Em se tratando de PREGOES ELETRÔNICOS REALIZADOS PELA SEAB foram 

atendidos e assegurados SIM nos instrumentos convocatórios a preferência para contratação de 

ME/EPPs, como critério de desempates. 

 

2 – Quanto à realização de LICITAÇÃO ESPECIFICA DE VALOR ATÉ R$ 80.000,00 não 

realizamos nenhuma licitação especifica deste valor, pois segundo entendimento do  TCU caberia 

de fosse registro de preços, com reserva do valor exclusivo para ME/EPP. 
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3 – em referencia a EXIGÊNCIA DE SUBCONTRATAÇÃO DE ME/EPP destinados a 

aquisição de obras e serviços, pela sua peculiaridade não houve necessidade de aplicação da lei 

visto que os certames licitatórios realizados pela SEAB não se aplicavam a obras, os serviços 

contratados há vedação de subcontratação; 

 

3.1 neste sentido de acordo com a nova redação do inciso III do art. 48 da lei LC 147/2014, a 

Administração “deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, 

cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e 

empresas de pequeno porte.”. A alteração do dispositivo deveu-se à inclusão do termo “deverá” 

externando uma modificação da orientação legislativa no sentido de qualificar como um dever e 

não mais uma faculdade da Administração reservar, na aquisição de bens divisíveis, uma cota 

para ME e EPP que poderá ser de até 25% do objeto licitado. O que não foi necessário em 

licitações realizados pela SEAB. 

 

4 – quanto a AQUISIÇÃO DE BENS E RESERVA DE COTAS PARA ME/EPP, não 

realizamos nenhum processo de compras que fosse necessário aplicação da norma a estas 

empresa; 

 

5 – quanto a prioridade de CONTRATAÇÃO PARA ME/EPP SEDIADAS NA SEDE OU 

LOCAL onde está estabelecida a SEAB sim foi priorizado visto que certames foram realizados 

através da plataformas do Banco do Brasil para alcançar empresas sediadas em Brasilia 

– DF, onde seria desenvolvidos as atividades contratadas; 

 

6 – Portanto nos editais de licitações DESENCADEADOS PELA SEAB EM 2019 foram 

observados os dispositivos da lei complementar 123/06 c/c 147/2014, previstas em todos Editais , 

obrigatoriedade esta imposta pela legislação; 

 

 

 

Brasília – Df, 18 de agosto de 2020. 

 

 

 
MAURO DE LIMA SOUZA 
Pregoeiro da CEL/SEAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

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. 

 

Este item não se aplica a SEAB  uma vez que a mesma não se enquadra nesta finalidade  

 

11.2. Declaração do contador responsável por unidade jurisdicionada que tenha executado 

sua contabilidade no Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão – SIPLAG, 

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 

4/10/16), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade 

jurisdicionada que apresenta relatório de gestão. 

 

A SEAB, não possui contador próprio. A consolidação Contábil da SEAB, eé realizada pela 

SEFAZ/AP. 

 

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, 

Orçamento e Gestão – SIPLAG. 

 

Este item não se aplica a SEAB. uma vez que a mesma não se enquadra nesta finalidade.. 
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12 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com as Instruções Normativas dos órgãos de Controle Interno e Governo do 

Estado do Amapá, foi elaborado o Relatório de Gestão do Exercício de 2019 com relatórios internos 

de informações levantadas por cada Setor da Secretaria Extraordinária do Amapá em Brasília. 

O ano de 2019 trouxe, na possibilidade de permanência de um único gestor, o forte 

processo de continuidade nas práticas das atribuições da SEAB por parte do desenvolvimento das 

atividades funcionais de seus servidores. No que pese essa positiva situação organizacional, o início 

de um novo governo tendo à frente o Senhor Presidente Jair Messias Bolsonaro, exigiu uma célere 

adaptação das atribuições da SEAB diante da nova organização estrutural do Governo Federal que 

impôs fusões de secretarias ministeriais, bem como extinção de Ministérios e com isso a realocação 

dos recursos destinados ao Estado do Amapá. 

Com o novo cenário, ainda mais esforços foram necessários para consolidar a boa 

prestação de serviços e ações da SEAB, auxiliando os demais órgãos da administração direta e 

indireta do Estado do Amapá, diante dos órgãos federais na capital da república. 

Oportuno se faz mencionar que tanto melhor foi a eficiência das atividades internas 

desta Secretaria Extraordinária em Brasília quanto maior foi a familiarização à nova estrutura 

governamental. Eficiência está sempre com foco de proporcionar o ambiente adequado na 

organização, na estrutura e nos serviços, proporcionando a percepção profissional dos servidores e 

melhorando o desempenho institucional. 

No aspecto orçamentário e financeiro, sempre por decisão final da gestora titular desta 

Secretaria, a administração dos recursos procurou atender as orientações das Secretarias de 

Planejamento e da Fazendo do Amapá, respeitando os princípios da administração pública 

praticando o melhor entendimento de compliance no que verse sob a legalidade, moralidade, 

impessoalidade, publicidade, economicidade, eficiência e celeridade nos procedimentos 

administrativos durante o exercício do ano de 2019. 

É com essa a expectativa de ter plenamente atendido o Plano de Gestão definido para o 

quadriênio 2019/2022 pelo Governo do estado do Amapá durante o exercício supramencionado, que 

a Secretária Extraordinária do Amapá em Brasília - SEAB finaliza o Relatório de Gestão exercício 

2019. 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE CONTAS 

Portaria nº. 022 /2018 - SEAB 

 

 

 

 

 

Huelton Corrêa Medeiros 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Lucas de Andrade                                            Sandra Barbosa de Assis 

Membro                                                                          Membro 
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ANEXO I 

LICITAÇÕES REALIZADAS PELA COMISSÃO ESPECILA DE LICITAÇÃO - CEL NO 

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 

 

QUADRO DE RELATÓRIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE JANEIRO A AGOSTO 

DE 2019 

 

N. DO PROCESSO: PA 010/2019-SEAB - Adesão a Ata de Registro de Preço n. 033/2018-

CLC/PGE – Pregão Eletrônico n. 037/2018- CLC/PGE - Termo de Adesão n. 001/2019 - Contrato 

n. 001/2019-SEAB. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em agenciamento de viagens, compreendendo 

reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, nacional e internacional, 

para atender as necessidades da SEAB, nas viagens a serviço e reuniões, dos servidores efetivos e a 

disposição, bem como de eventuais colaboradores. 

TIPO MODALIDADE: Adesão a Ata de Registro de Preço n. 033/2018--CLC/PGE – Pregão 

Eletrônico n. 037/2018- CLC/PGE 

EMPRESA: BOA SAFRA TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) n. 04.845.470/0001-07 

ELEMENTO DE DESPESA: 339033 

PROGRAMA DE TRABALHO: 1.08.101.04.122.0005.2618.0.1600000  

FONTE: 101 

VALOR DO EMPENHO: Total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 

VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura em 

11 de março de 2019, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57, inciso II da Lei n. 8.666/93. 

PUBLICAÇÃO NO D.O.E: n. 6876 de 11/03/2019 com circulação em 12/03/2019, retificado no 

DOE n. 6882 de 20/03/2019 com circulação em 21/03/2019 

CEL: José Ribamar de Lima Júnior – Presidente, Estelita Martins Sampaio – Membro e Rozilene 

Vieira de Souza - Membro. 

 

N. DO PROCESSO: PA 013/2019-SEAB - Adesão a Ata de Registro de Preço n. 025/2018-CFM 

– Pregão Eletrônico n. 025/2018-CFM - Termo de Adesão n. 002/2019 - Contrato n. 002/2019-

SEAB. 

OBJETO: prestação de serviços de fornecimento de combustível, com vistas a atender às 

necessidades de abastecimento dos veículos oficiais pertencentes à frota da Secretaria 

Extraordinária de Representação do Estado do Amapá em Brasília – SEAB. 

TIPO MODALIDADE: Adesão a Ata de Registro de Preço n. 025/2018-CFM – Pregão 

Eletrônico n. 025/2018-CFM  

EMPRESA: BRASAL COMBUSTÍVEL LTDA inscrita no CNPJ: n. 00.097.626/0001-68 

ELEMENTO DE DESPESA: 339030 

PROGRAMA DE TRABALHO: 1.08.101.04.122.0005.2618.0.1600000  

FONTE: 101 

VALOR DO EMPENHO: O valor global é R$ 34.380,00 (trinta e quatro mil trezentos e oitenta 

reais) - 9.000 (nove mil) litros. 

VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do 

Art. 57, inciso II da Lei n. 8.666/93. 

PUBLICAÇÃO NO D.O.E: n. 6912 de 06/03/2019 com circulação em 06/05/2019. 

CEL: José Ribamar de Lima Júnior – Presidente, Estelita Martins Sampaio – Membro e Rozilene 

Vieira de Souza - Membro. 

 

N. DO PROCESSO: PA 0109/2019-SEAB - Contrato n. 003/2019-SEAB – Parecer PGE/AP/DF 
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n. 016/2019. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de 

limpeza, conservação, higienização, copeiragem e motorista, com fornecimento de materiais, 

máquinas e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços na Secretaria Extraordinária 

de Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília - SEAB 

TIPO MODALIDADE: Dispensa de Licitação Emergencial 

EMPRESA: PRIME CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA inscrita no CNPJ 

n. 12.978.443/0001-30 

ELEMENTO DE DESPESA: 339037 

PROGRAMA DE TRABALHO: 1.08.101.04.122.0005.2618.0.160000 

FONTE: 101 

VALOR DO EMPENHO: O valor global é 51.554,55 (Cinquenta e um mil, quinhentos e 

cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) e mensal de R$ 17.184,85 (dezessete mil 

cento e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). 

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias – 11/07/2019 a 10/10/2019 

PUBLICAÇÃO NO D.O.E: n. 6957 de 11/07/2019  

CEL: José Ribamar de Lima Júnior – Presidente, Estelita Martins Sampaio – Membro e Rozilene 

Vieira de Souza - Membro. 

 

N. DO PROCESSO: PA 075/2019-SEAB - Adesão a Ata de Registro de Preço n. 001/2019-

MPCE – Pregão Eletrônico n. 033/2018- MPCE - Termo de Adesão n. 003/2019 - Contrato n. 

004/2019-SEAB. 

OBJETO: aquisição de Veículo de Passeio, para compor a frota da Secretaria Extraordinária de 

Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília – SEAB 

TIPO MODALIDADE: Adesão a Ata de Registro de Preço n. 001/2019-MPCE – Pregão 

Eletrônico n. 033/2018- MPCE. 

EMPRESA: TOYOTA DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ n. 59.104.760/0001-91 

ELEMENTO DE DESPESA: 449052 

PROGRAMA DE TRABALHO: 1.08.101.04.122.0005.2618.0.1600000 

FONTE: 101 

VALOR DO EMPENHO: Total de R$ 102.500,00 (cento e dois mil e quinhentos) reais. 

VIGÊNCIA: Os prazos de recebimento dos serviços serão os estabelecidos no art. 73, I, “a” e “b” 

da Lei n. 8.666/93, que correrão a partir da entrega do serviço executado. 

PUBLICAÇÃO NO D.O.E: n. 6976 de 08/08/2019 e n. 6979 de 13/08/2019 com circulação em 

14/08/2019. 

CEL: José Ribamar de Lima Júnior – Presidente, Estelita Martins Sampaio – Membro e Rozilene 

Vieira de Souza - Membro. 

 

PROCESSOS EM ANDAMENTO 

 

N. PROCESSO: 055/2019 de 07 de janeiro de 2019. 

OBJETO: contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de veículos com 

aquisição de peças e assessórios. 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico 

SITUAÇÃO ATUAL: Processo arquivado sem efetivação de contrato. 

 

N. PROCESSO: 076/2019 de 09 de abril de 2019. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de 
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limpeza, conservação, higienização, copeiragem e motorista, com fornecimento de materiais, 

máquinas e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços na Secretaria Extraordinária 

de Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília – SEAB. 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico 

SITUAÇÃO ATUAL: Processo encaminhado para fase externa. 

 

CONTRATOS VIGENTES 

 

Contrato n. 006/2018-SEAB 

Empresa: SINDICATO SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU inscrita no 

CNPJ: n.  03.656.493/0001-00 

Objeto: Locação de um imóvel composto de sala comercial localizada no Setor de Autarquias Sul 

- SAS, Quadra 06, Bloco K, Edifício Belvedere, Brasília¿DF, já reformada com piso em 

porcelanato e mármore, na totalidade do 7º andar, com 650 m2, composto de 15 (quinze) salas 

divididas em dry wall e vidros, com aparelhos de ar condicionado no total de 16 (dezesseis), 

distribuídos nas seguintes dependências: Setor da Presidência composto por 4 (quatro) salas, Setor 

Administrativo, Diretoria, Recepção, Copa/refeitório, Sala Operacional, Sala de Comunicação, 

Auditório, Setor de Reprografia, Sala de CPD, e também banheiros no total de 07 (sete), sendo: 04 

(quatro) Privativos, 01 (um) na Recepção, 01 (um) coletivo feminino e 01 (um) coletivo 

masculino, com armários fixos que ficarão no local, luminárias, copa e toda estrutura para 

telefonia e internet, cujo inventário de bens e termo de vistoria se encontram anexos e parte 

integrante deste instrumento. O prédio possui recepção, portaria 24 horas, 03 (três) elevadores e 02 

(duas) vagas de garagem com capacidade para 03 (três) automóveis, com finalidade de instalação e 

funcionamento da Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Amapá 

em Brasília. Referido imóvel será locado inicialmente pelo período de 60 (sessenta) meses, 

podendo ser prorrogável por igual período para instalação da sede da SECRETARIA 

EXTRAORDINARIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ EM 

BRASÍLIA-SEAB. 

Prazo: 60 meses Período: 10/10/2018 a 09/10/2023 

Valor Anual: R$ 217.839,96 (duzentos e dezessete mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa e 

seis centavos). 

Contrato n. 008/2018-SEAB 

Empresa: GMC – ELETRONICOS LTDA inscrita no CNPJ: n. 05.515.111/0001-54 

Objeto: Contratação de empresa especializada em outsourcing para serviço de locação de 

impressoras novas com impressão monocrática, com copiadoras de documentos e com 

digitalizadora, com fornecimento de assistência técnica para a manutenção corretiva e preventiva, 

incluindo substituição de peças, insumos, suprimentos e materiais de consumo, como cartuchos, 

tonner, revelador e cilindro. 

Prazo: 24 meses Período: 21/11/2018 a 20/11/2020 

Valor: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos) reais 

 

Contrato n. 009/2018-SEAB 

Empresa: ORBITEL TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA LTDA inscrita no CNPJ: n. 

37.168.895/0001-88 

Objeto: Contratação de serviços de telecomunicações para a implantação, operação e manutenção 

de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de no mínimo 10MBPS. 

Prazo: 12 meses Período: 27/11/2018 a 26/11/2019 

Valor: R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos) reais 

 

Contrato n. 001/2019-SEAB 
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Empresa: BOA SAFRA TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) n. 04.845.470/0001-07 

Objeto: Contratação de prestação de serviços de agenciamento de viagens, de natureza contínua, 

compreendendo a emissão, reserva, marcação/remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens 

aéreas nacionais e internacionais. 

Prazo: 12 meses Período: 11/03/2019 a 10/03/2020 

Valor: R$ 90.000,00 (noventa mil) reais - estimado 

 

Contrato n. 002/2019-SEAB 

Empresa: BRASAL COMBUSTÍVEL LTDA inscrita no CNPJ: n. 00.097.626/0001-68 

Objeto: Fornecimento de combustível (gasolina comum/aditivada), destinada a atender a frota dos 

veículos da SEAB. 

Prazo: 12 meses Período: 03/05/2019 a 02/05/2020 

Valor: R$ 36.380,00 (trinta e seis mil trezentos e oitenta) reais - estimado 

 

Contrato n. 002/2019-SEAB 

Empresa: PRIME CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA inscrita no CNPJ 

n. 12.978.443/0001-30 

Objeto: Contratação direta por dispensa de licitação emergencial de empresa especializada em 

prestação de serviços continuados de limpeza, conversação, higienização, copeiragem e motorista, 

com fornecimento de materiais, máquinas e equipamentos a serem utilizados na execução dos 

serviços na Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Amapá em 

Brasília - SEAB, conforme especificações constantes no Termo de Referencia. 

Prazo: 03 meses Período: 11/07/2019 a 10/10/2019 

Valor: O valor global é R$ 51.554,55 (Cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e 

cinquenta e cinco centavos) e mensal de R$ 17.184,85 (dezessete mil cento e oitenta e quatro reais 

e oitenta e cinco centavos). 

 

Contrato n. 004/2019-SEAB 

Empresa: TOYOTA DO BRASIL LTDA inscrita no CNPJ n. 59.104.760/0001-91 

Objeto: aquisição de Veículo de Passeio, para compor a frota da Secretaria Extraordinária de 

Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília – SEAB. 

Prazo: 12 meses Período: 08/08/2019 a 09/08/2020 

R$ 102.500,00 (cento e dois mil e quinhentos) reais. 

 

QUADRO DE RELATÓRIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE AGOSTO A 

DEZEMBRO de 2019 

 

AÇÃO IMPACTO DAS AÇÕES HOMOLOGADO 

 

PREGAO ELETRONICO 01/2019 

para contratação de empresa 

especializada para Manutenção 

Preventiva e Corretiva da frota de 

veículos da SEAB. 

- CONTRATO N. 005/2019-SEAB 

- PROCESSO ADMINISTRATIVO 

N. 055/2019–SEAB 

 

ECONOMICIDADE E 

VANTAJOSIDADE PARA 

ADMINISTRAÇÃO NA 

CONTRAÇÃO. 

VALOR do CONTRATO no 

VALOR GLOBAL DE R$ 

70.220,00 (Setenta Mil Duzentos E 

Vinte Reais), SENDO PAGO 

MENSALMENTE O VALOR DE 

22/10/2019 
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- PARECER PGE/AP N. 0020/2019 

 

5.851,66 (Cinco Mil Oitocentos E 

Cinqüenta E Um Reais E Sessenta 

E Seis Centavos).                                                                        

- PREGAO ELETRONICO 02/2019 

para contração de empresa 

especializada para prestação de 

Serviços de Copeiragem; 

- PROCESSO nº 076/2019-SEAB; 

- CONTRATO nº 006/2019; 

-PARECER CONSULTIVO nº 

19/2019-PGE/DF 

ECONOMICIDADE E 

VANTAJOSIDADE PARA 

ADMINISTRAÇÃO NA 

CONTRAÇÃO estimado de R$ 

1.265,25 (Hum mil, duzentos e 

sessenta e cinco reais e vinte e 

cinco centavos) por mês e, R$ 

15.219,25 (Quinze mil, duzentos e 

dezenove reais e vinte e cinco 

centavos) por ano.   

 

03/10/2019 

- DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 

02/2019 – Contratação de empresa 

para prestação de serviços de Internet 

Banda Larga. 

- EXTRATO DO CONTRATO nº. 

007/2019-SEAB  

- Processo Administrativo n. 166/2019 

- SEAB 

- Dispensa n. 002/2019 

PARECER Nº 023/2019-PGE-AP-DF 

 

VALOR CONTRATADA de R$ 

1.199,00 (um mil, cento e noventa e 

nove reais) mensais referentes aos 

serviços de Link full duplex 

dedicado de Internet de 50 Mbps 

100% download e upload referentes 

aos serviços de instalação do link 

dedicado de internet e 

disponibilização do roteador 

Access Point Unif I Ubiquit, 

perfazendo o valor global de R$ 

14.388,00 (quartoze mil e trezentos 

e oitenta e oito reais), referentes a 

12 (doze) meses de contrato. 

 

18/11/2019 
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ANEXO II 

AÇÕES DE GESTÃO ESTRATÉGICA – 2019 

 

NR 
RESPONSÁVEL 

DIRETO 
AÇÃO STATUS 2019 

IMPACTO DOS RESULTADOS DAS 

AÇÕES 

01 
GABINETE/TODOS OS 

SETORES 

Pesquisa e 

diagnóstico 

situacional e 

processual da SEAB 

bem como a 

operacionalização de 

atividades. 

CUMPRIDO 

Após assumir a SEAB, a secretaria LILIA 

SUELY, realizou um levantamento 

minucioso da situação operacional da 

SEAB, realizando reuniões setoriais para 

identificar os fluxos, as atividades, e o 

modelo de gestão, em execução na SEAB, 

objetivando maximizar custos e otimizar os 

processos, com o propósito de garantir 

celeridade e economicidade das ações da 

SEAB. 

02 GAB/ARTICULAÇÃO 

Criação e confecção 

de cartão de 

identificação pessoal 

CUMPRIDO 

Identificação pessoal dos 

Servidores/Articuladores da SEAB, 

colaborando com o acesso e identificação 

dos mesmos, especialmente nos órgãos 

públicos federais. 

03 GAB/COMUNICAÇÃO 
Criação de crachás de 

identificação 
NÃO CUMPRIDO 

Identificação visual dos Servidores da 

SEAB, colaborando com o acesso e 

identificação dos mesmos, especialmente 

nos órgãos públicos federais. 

04 GABINETE/T.I 

Padronização da 

identidade visual e 

dos materiais gráficos 

da SEAB 

CUMPRIDO 

Foram padronizados: Portal, cartões de 

visita, emails de acordo com o modelo do 

GEA. 

05 GAB/COMUNICAÇÃO 

Divulgar a missão 

Institucional da 

SEAB, através dos 

diversos instrumentos 

legais, inclusive via 

mídias sociais, e 

portal SEAB na 

internet. 

CUMPRIDO 

A missão institucional da SEAB é a de 

garantir a eficácia no controle, 

acompanhamento e suporte aos diversos 

órgãos e setores da estrutura oficial do 

Governo do Amapá. 

 

06 TI/GAB 
Padronização do 

email institucional. 
CUMPRIDO 

Padronização de email institucional de 

acordo com os padrões estabelecidos pelo 

Centro de Gestão de tecnologia da 

Informação do PRODAP/AP 

07 GAB/COMUNICAÇÃO 

Criação e implantação 

da agenda eletrônica 

no portal SEAB. 
CUMPRIDO Transparências nas ações da SEAB 

08 
SEAB/GEA/PORTAL 

DA TRANSPARENCIA 

Disponibilizar 

relatórios de despesas 

e o cronograma de 

Licitação para o 

cumprimento da Lei 

de Acesso a 

Informação. LAI – 

Lei 12.527/2011 

CUMPRIDO 

Todas as ações da SEAB estão 

disponibilizadas no Portal da Transparência 

do GEA/AP. 
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09 
SEAB/GEA/PORTAL 

DA TRANSPARENCIA 

Transparência e 

Divulgação dos Atos 

Públicos. LEI DA 

TRANSPARENCIA. 

131/2009 

CUMPRIDO 

Todas as ações da SEAB estão 

disponibilizadas no Portal da Transparência 

do site oficial do GEA/AP 

10 

Programa de Incentivo e 

Sensibilização quanto ao 

uso racional de 

água/energia e telefone 

Fortes ações de 

sensibilização junto a 

todos os 

colaboradores da 

SEAB, objetivando a 

redução de consumos, 

de modo geral, 

CUMPRIDO Redução das despesas nas áreas focadas. 
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ANEXO III 

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA POR MÊS– 2019 
 

Unidade 

Gestora / 

Unidade 

Orçam / Ação 

Natureza Fonte 

Despesas 

Pagas 

Despesas do Exercício Pagas 

 MARC  ABR MAI JUN JUL  AGO SET OUT NOV DEZ Total 

080101 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA 

DE REPRES. DO GOV DO ESTADO DO 

AMAPÁ EM BRASÍLIA 

570.207,72 28.772,41 93.436,80 53.025,47 88.320,56 13.297,33 74.823,62 19.705,13 91.750,54 91.571,34 15.504,52 570.207,72 

 2618 - 

MANUTENÇÃ

O DE 

SERVIÇOS 

ADMINISTRA

TIVOS-SEAB 

339014 - 

Diárias - Civil 

101 - Recursos 

de 

Transferências 

da União - RTU 

(FPE, IPI, ISO, 

ICMS-EX, 

CFRH, CFRM 

e OUTROS). 

40.247,85 8.765,47 1.630,64 3.557,76 4.410,66 3.623,33 1.781,29 3.394,90 4.303,54 5.302,50 3.477,50 40.247,85 

339030 - 

Material de 

Consumo 

101 - Recursos 

de 

Transferências 

da União - RTU 

(FPE, IPI, ISO, 

ICMS-EX, 

CFRH, CFRM 

e OUTROS). 

27.800,53 1.639,83 5.687,87 0,00 3.046,57 1.985,16 4.143,67 3.039,57 2.516,12 2.745,46 2.996,28 27.800,53 

 

339033 - 

Passagens e 

Despesas com 

Locomoção 

101 - Recursos 

de 

Transferências 

da União - RTU 

(FPE, IPI, ISO, 

ICMS-EX, 

80.593,84 0,00 10.080,53 5.475,73 9.954,27 3.150,15 19.885,92 10.128,22 11.589,85 10.329,17 0,00 80.593,84 
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CFRH, CFRM 

e OUTROS). 

339037 - 

Locação de 

Mão de Obra 

101 - Recursos 

de 

Transferências 

da União - RTU 

(FPE, IPI, ISO, 

ICMS-EX, 

CFRH, CFRM 

e OUTROS). 

157.813,34 15.534,07 31.068,51 1.287,92 31.390,52 0,00 21.141,67 0,00 28.641,42 28.749,23 0,00 157.813,34 

339039 - 

Outros 

Serviços de 

Terceiros - 

Pessoa 

Jurídica 

101 - Recursos 

de 

Transferências 

da União - RTU 

(FPE, IPI, ISO, 

ICMS-EX, 

CFRH, CFRM 

e OUTROS). 

254.396,92 2.833,04 44.969,25 42.704,06 39.518,54 4.538,69 22.696,62 3.142,44 40.518,56 44.444,98 9.030,74 254.396,92 

339092 – 

Despesas de 

Exercícios 

Anteriores 

101 - Recursos 

de 

Transferências 

da União - RTU 

(FPE, IPI, ISO, 

ICMS-EX, 

CFRH, CFRM 

e OUTROS). 

9.355,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.174,45 0,00 4.180,79 0,00 0,00 9.355,24 

Total 570.207,72 28.772,41 93.436,80 53.025,47 88.320,56 13.297,33 74.823,62 19.705,13 91.750,54 91.571,34 15.504,52 570.207,72 

              Fonte: SIPLAG/2019, em 10/03/2020 
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ANEXO IV 

INCONSISTÊNCIAS IDENTIFICADAS X AÇÕES CORRETIVAS A SEREM EXECUTADAS 

 

N. N. 

Contrato 
Fornecedor Vigência Objeto Situação 

Observações 

 

 

 

 

 

 

 

01 

n. 006/2019 

12.742.245/0001-73 - 

UNISERVE - 

COMÉRCIO E 

SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS 

LTDA 

11/10/2019  

a  

10/10/2020 

 

 

 

Contratação de empresa 

especializada em 

prestação de serviços 

continuados de limpeza, 

conservação, 

higienização, copeiragem 

e motorista, com 

fornecimento de 

materiais, máquinas e 

equipamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGENTE 

 O contrato foi realizado de forma global, 

no entanto o mesmo será alterado para 

estimativo, assim como os empenhos, uma 

vez que existem as repactuações 

trabalhistas que ocorrem conforme 

convenções anuais. 

 Em relação à natureza da despesa, o 

contrato foi empenhado na seguinte 

classificação “339037 - Locação de Mão-

de-Obra”. No entanto no item patrimonial a 

classificação foi realizada somente em  

“1217 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 

DE LIMPEZA E CONSERVACAO”, 

apesar de termos mais 2 categorias 

profissionais que são: motoristas e 

copeiragem. Em 2020, visando dar maior 

transparência, os itens patrimoniais serão 

reclassificados. 

 

 

 

 

02 
n. 003/2019 

12.978.443/0001-

30 PRIME 

CONSULTORIA E 

SERVIÇOS 

ESPECIA... 

11/07/2019  

a  

10/10/2019 

 

Contratação direta por 

dispensa de licitação 

emergencial de empresa 

especializada em 

prestação de serviços 

continuados de limpeza, 

conversação, 

higienização, copeiragem 

e motorista, com 

 

 

 

 

 

 

 

ENCERRADO 

 Em relação à natureza da despesa, o 

contrato foi empenhado na seguinte 

classificação “339037 - Locação de Mão-

de-Obra”. No entanto no item patrimonial 

a classificação foi realizada somente em  

“1217 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 

DE LIMPEZA E CONSERVACAO”, 

apesar de termos mais 2 categorias 

profissionais que são: motoristas e 

copeiragem. Como o contrato foi 
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fornecimento de 

materiais, máquinas e 

equipamentos. 

encerrado, registra-se aqui que o item 

patrimonial poderia ter sido melhor 

detalhado. No entanto não havia esse 

detalhamento cadastrado no sistema 

SIPLAG. A SEAB solicitou a SEFAZ o 

cadastramento desses itens patrimoniais 

através de ofício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

005/2013-

SEAB 

12.978.443/0001-

30 PRIME 

CONSULTORIA E 

SERVIÇOS 

ESPECIALIZADA -  

5º TERMO ADITIVO 

 

11/07/2018  

a  

10/07/2019 

 

 

 

 

Contratação de sociedade 

empresaria especializada 

em prestação de Serviços 

continuados de limpeza, 

conservação, 

higienização, copeiragem 

e motorista, com 

fornecimento de 

materiais, máquinas e 

equipamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCERRADO 

 O contrato referente ao 5º termo aditivo 

foi realizado de forma global, no entanto 

deveria ter sido classificado como 

estimativo, assim como os empenhos, uma 

vez que existem as repactuações 

trabalhistas que ocorrem conforme 

convenções anuais. Como o contrato foi 

encerrado, registramos a não observância 

por parte dos setores envolvidos. 

 Em relação aos empenhos e 

considerando o decreto n. 0247, de 

16/01/19 onde as cotas orçamentárias são 

liberadas mensalmente e não anualmente, 

não tínhamos como fazer um único 

empenho global, ocorre que por uma não 

observancia da Unidade de Finanças os 

empenhos ao invés de serem classificados 

como ordinários, foram classificados como 

globais, seguindo o contrato. 

 Quanto à natureza da despesa, o 

contrato foi empenhado na seguinte 

classificação “339037 - Locação de Mão-

de-Obra”. No entanto no item patrimonial a 

classificação foi realizada somente em  

“1217 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 

DE LIMPEZA E CONSERVACAO”, 
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apesar de termos mais 2 categorias 

profissionais que são: motoristas e 

copeiragem. Como o contrato foi 

encerrado, registra-se que o item 

patrimonial poderia ter sido melhor 

detalhado, se tivesse cadastrado no sistema 

SIPLAG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

n. 

008/2018-

SEAB 

05.515.111/0001-

54 GMC 

ELETRONICOS 

LTDA 

21/11/2018  

a  

20/11/2020 

Contratação de empresa 

especializada em 

outsourcing para serviço 

de locação de 

impressoras novas com 

impressão 

monocromática com 

franquia de 6.000 (seis 

mil) cópias mensais 

distribuídas em duas 

máquinas, com 

copiadora de documentos 

e com digitalizadora, 

com fornecimento de 

assistência técnica para 

manutenção corretiva e 

preventiva, incluindo 

substituição de peças, 

insumos, suprimentos e 

materiais de consumo, 

como cartuchos, tonner, 

revelador e cilindro. 

 

 

 

 

VIGENTE 

O contrato foi realizado de forma global, 

no entanto será alterado para estimado, 

assim como os empenhos, uma vez a 

partir de 6.000, a SEAB paga pelo 

excedente. 

 Em relação aos empenhos e 

considerando o decreto n. 0247, de 

16/01/19, onde as cotas orçamentárias são 

liberadas mensalmente e não anualmente, 

não tínhamos como fazer um único 

empenho, ocorre que por uma não 

observancia da Unidade de Finanças os 

empenhos ao invés de serem classificados 

como ordinários, foram classificados como 

globais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratação de serviços 

de telecomunicações 

para implantação, 

operação e manutenção 

 

 

 

 

 Em relação aos empenhos e 

considerando o decreto n. 0247, de 

16/01/19 onde as cotas orçamentárias são 

liberadas mensalmente e não anualmente, 
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06 

 

 

 

 

 

n. 

009/2018-

SEAB 

 

 

 

 

37.168.895/0001-

88 ORBITEL 

TELECOMUNICACO

ES E INFORMATI... 

 

 

 

 

27/11/2018  

a  

26/11/2019 

de um link de acesso, 

síncrono, dedicado à 

internet, na velocidade 

de no mínimo 10MBPS, 

com disponibilidade de 

24 horas por dia, durante 

sete dias da semana, a 

partir de sua ativação até 

o término do contrato, 

com fornecimento dos 

equipamentos 

necessários à execução 

do serviço e suporte 

técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCERRADO 

não tínhamos como fazer um único 

empenho global, ocorre que por uma não 

observancia da Unidade de Finanças os 

empenhos ao invés de serem classificados 

como ordinários, foram classificados como 

globais. 

 

Fonte: SIPLAG/2019 
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ANEXO V 

DENOMINAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR E DIREÇÃO 

INTERMEDIÁRIA 

 

N. NOME CARGO CÓDIGO DECRETO 

SECRETARIA 

01 Lília Suely Amoras Collares de Souza Secretário de Estado CDS-5 2675/18 

02 Roberto Lucas de Andrade Secretário Adjunto de Ações Estratégicas CDS-4 4214/18 

03 Queila Simone Rodrigues da Silva Secretário Adjunto CDS-4 2561/16 

04 Rosiane de Castro Teixeira Assessor Especial de Gestão CDS-4 4244/18 

05 Ediane Nascimento Borges Assessor-Técnico Nível III CDS-3 0681/15 

06 Elielson Alves da Silva Assessor-Técnico Nível III CDS-3 4808/19 

07 Ricardo Carvalho Barbosa Assessor-Técnico Nível III CDS-3 4245/18 

08 Sandra Barbosa de Assis Assessor-Técnico Nível III CDS-3 0663/18 

09 Viviani Pereira Amanajás Guimarães Assessor-Técnico Nível III CDS-3 0312/15 

10 Edinael Cardoso Pereira Assessor Técnico Nível III CDS-3 4572/19 

GERÊNCIA DE PROJETOS 

11 Brenda Gabriella Góes Miranda da Silva Gerente Geral de Projeto  CDS-3 1171/19 

12 Euridece Pacheco Ruella Gerente Geral de Projeto  CDS-3 0653/19 

13 Huelton Corrêa Medeiros Gerente Geral de Projeto  CDS-3 0244/19 

14 Jonatas Matheus Miranda da Silva Gerente Geral de Projeto  CDS-3 1343/19 

15 Ricardo Sousa do Nascimento Gerente Geral de Projeto  CDS-3 0931/19 

16 Carlos Eduardo Nascimento Costa Gerente Geral de Projeto CDS-3 2654/19 

17 Gabrielly Barbosa Silva Favacho Gerente Geral de Projeto CDS-3 3107/19 

18 Adan Flexa Cardoso Gerente Geral de Projeto CDS-3 3586/19 

19 João Souza de Azevedo Neto Gerente Geral de Projeto CDS-3 4019/19 

20 Antonio Lisboa Pinheiro Neto Gerente Geral de Projeto CDS-3 3884/19 

GABINETE 

21 Rozilene Vieira de Souza Chefe de Gabinete CDS-3 2993/18 

22 José Ribamar de Lima Júnior Secretário Executivo CDI-2 4150/18 

23 Estelita Martins Sampaio Secretário Executivo CDI-2 4150/18 
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24 Não houve nomeação Motorista do Secretário CDI-2 - 

25 Não houve nomeação Motorista do Secretário CDI-2 - 

26 Não houve nomeação Motorista do Secretário CDI-2 - 

27 Moacir Fernandes de Souza Assessor-Técnico Nível I CDS-1 3634/16 

28 Cosmo de Oliveira Aureliano Assessor-Técnico Nível I CDS-1 3634/16 

29 Alannah Jennifer Mendes Moreira Assessor-Técnico Nível III CDS-3 3391/19 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

30 Rafael Brito dos Santos 
Coordenador de Articulação de Ações 

de Apoio Social 
CDS-3 4218/18 

31 Sônia Maria Resende Pinheiro Assessor-Técnico Nível III CDS-3 0681/15 

32 Fabiano Lago Rosa Assessor Técnico Nível II CDS-2 1824/18 

33 Raimundo Alberto Lago Rosa Assessor Técnico Nível II CDS-2 2812/16 

34 Mauro de Lima Souza Assessor Técnico Nível I CDS-1 3219/19 

35 Rafael Lima Miranda Assessor Técnico Nível I CDS-1 2993/18 

NÚCLEO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO 

36 Daniela Pinheiro da Silva Gerente do Núcleo CDS-2 1607/19 

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO 

37 Soraia Monteiro Soares Branquinho Chefe de Unidade CDS-1 4810/19 

38 Não houve nomeação 

Responsável por Atividade Nível III – 

Pessoal e Comunicações 

Administrativas 

CDI-3 - 

39 Washington pereira Braga 
Responsável por Atividade Nível III – 

Material e Patrimônio 
CDI-3 5111/19 

40 Não houve nomeação 
Responsável por Atividade Nível III – 

Serviços Gerais e Transportes 
CDI-3 - 

UNIDADE DE FINANÇAS 

41 Paulo Sérgio de Holanda Moura Chefe de Unidade CDS-1 3265/15 
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QUADRO DE PUBLICAÇÕES DE NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES 
 

DATA D.O.E DECRETO CARGO SERVIDOR NOMEADO/EXONERADO 

15/01/19 6840 0244 
Nomear Gerente Geral do Projeto “Acompanhamento e 

Avaliação de Projetos Especiais no Distrito Federal” CDS-3 
Huelton Corrêa Medeiros 

15/01/19 6840 0245 
Nomear Gerente Geral do Projeto “Acompanhamento e 

Avaliação de Projetos Especiais no Distrito Federal” CDS-3 
Zuleica Jacira Aires Moura 

25/01/19 6848 0356 
Nomear Gerente Geral do Projeto “Acompanhamento e 

Avaliação de Projetos Especiais no Distrito Federal” CDS-3 
Ricardo Sousa do Nascimento 

13/02/19 6860 0653 
Nomear Gerente Geral do Projeto “Acompanhamento e 

Avaliação de Projetos Especiais no Distrito Federal” CDS-3 
Euridece Pacheco Ruella 

07/03/19 6874 0931 

Retificar o Decreto nº. 0356, de 25 de Janeiro de 2019, publicado 

no diário oficial do estado nº. 6848, de 25 de janeiro de 2019, 

que passa a vigorar com data a contar de 1 de Fevereiro de 2019 

Ricardo Sousa do Nascimento 

15/03/19 6880 1171 
Nomear Gerente Geral do Projeto “Acompanhamento e 

Avaliação de Projetos Especiais no Distrito Federal” CDS-3 
Brenda Gabriella Miranda Silva 

01/04/19 6980 1343 
Nomear Gerente Geral do Projeto “Acompanhamento e 

Avaliação de Projetos Especiais no Distrito Federal” CDS-3 
Jonatas Matheus Miranda da Silva 

15/04/19 6900 1606 

Exonerar Vanusa Santos de Oliveira do cargo em comissão de 

Gerente/Núcleo Administrativo Financeiro, código CDS-2, da 

Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do 

Estado do Amapá em Brasília. 

Vanusa Santos de Oliveira 

15/04/19 6900 1607 

Nomear Daniela Pinheiro da Silva para exercer o cargo em 

comissão de Gerente/Núcleo Administrativo Financeiro, código 

CDS-2, da Secretaria Extraordinária de Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília. 

Daniela Pinheiro da Silva 

15/04/19 6900 1608 

Exonerar Rita de Cácia Lima do cargo em comissão de Assessor 

Técnico Nível III/Secretaria, código CDS-3, da Secretaria de 

Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília.  

Rita de Cácia Lima 

15/04/19 6900 1609 

Nomear Márcio do Socorro Costa Ferreira para exercer de 

assessor Técnico Nível III/Secretaria, código CDS-3, da 

Secretaria de Representação do Governo do Estado do Amapá 

em Brasília. 

Márcio do Socorro Costa Ferreira 
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26/04/19 6907 1830 

Nomear Maria Vandira de Brito Peixoto para Gerente Geral do 

Projeto “Acompanhamento e Avaliação de Projetos Especiais no 

Distrito Federal” CDS-3 

Maria Vandira de Brito Peixoto 

07/06/19 6935 2585 

Exonerar Paulo Henrique da Silva Guedes de Souza do cargo em 

comissão de Assessor Técnico Nível III / Secretaria, código 

CDS-3, da Secretaria de Representação do Governo do Estado do 

Amapá em Brasília. 

Paulo Henrique da Silva Guedes de Souza  

07/06/19 6935 2586 
Nomear para Gerente Geral do Projeto “Acompanhamento e 

Avaliação de Projetos Especiais no Distrito Federal” CDS-3 
Angélica Vieira Pimentel 

13/06/19 6939 2654 
Nomear para Gerente Geral do Projeto “Acompanhamento e 

Avaliação de Projetos Especiais no Distrito Federal” CDS-3 
Carlos Eduardo Nascimento Costa 

26/06/19 6946 2787 

Exonerar, a pedido, Enilde Costa de Oliveira, código CDI-3, 

Atividade Nível III - Pessoal e Comunicações Administrativas, 

da Secretaria de Representação do Governo do Estado do Amapá 

em Brasília. 

Enilde Costa de Oliveira 

26/06/19 6946 2787 

Exonerar, a pedido, Helenilza Lia dos Santos Mareco, código 

CDI-3, Responsável por Atividade Nível III - Material e 

Patrimônio, da Secretaria de Representação do Governo do 

Estado do Amapá em Brasília. 

Helenilza Lia dos Santos Mareco 

12/07/19 6958 3014 

Exonerar Zuleica Jacira Aires Moura do cargo em comissão de 

Gerente Geral do Projeto “Acompanhamento e Avaliação de 

Projetos Especiais no Distrito Federal” CDS-3, a contar de 30 de 

junho de 2019. 

Zuleica Jacira Aires Moura 

17/07/19 6961 3107 
Nomear para Gerente Geral do Projeto “Acompanhamento e 

Avaliação de Projetos Especiais no Distrito Federal” CDS-3 
Gabrielly Barbosa Silva Favacho 

22/07/19 6964 3185 

Exonerar, a pedido, Maria Vandira de Brito Peixoto do cargo em 

comissão de Gerente Geral do Projeto “Acompanhamento e 

Avaliação de Projetos Especiais no Distrito Federal” CDS-3, a 

contar de 30 de junho de 2019 

Maria Vandira de Brito Peixoto 

24/07/19 6966 3218 

Exonerar Ângela Soraia Amoras Collares do cargo em comissão 

de Assessor Técnico Nível I/Coordenadoria de Articulação de 

Ações de Apoio Social, Código CDS-1, da Secretaria de 

Representação do Governo do estado do Amapá em Brasília- 

Ângela Soraia Amoras Collares 
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SEAB/BSB  

24/07/19 6966 3219 

Nomear para cargo em comissão de Assessor Técnico Nível 

I/Coordenadoria de Articulação de Ações de Apoio Social, 

Código CDS-1, da Secretaria de Representação do Governo do 

estado do Amapá em Brasília- SEAB/BSB. 

Mauro de Lima Souza 

08/08/19 6976 3390 

Exonerando cargo em comissão de Assessor Técnico Nível 

III/Secretaria, Código CDS-3, da Secretaria de Representação do 

Governo do estado do Amapá em Brasília- SEAB/BSB  

José Renato Coelho de Souza 

08/08/19 6976 3391 

Nomear para cargo exercer o cargo em comissão de Assessor 

Técnico Nível III/ Secretaria, Código CDS-3, da Secretaria de 

Representação do Governo do estado do Amapá em Brasília- 

SEAB/BSB. 

Alannah Jennifer Mendes Moreira 

22/08/19 6986 3586 
Nomear para Gerente Geral do Projeto “Acompanhamento e 

Avaliação de Projetos Especiais no Distrito Federal” CDS-3 
Adan Flexa Cardoso 

09/09/19 6998 3884 
Nomear para Gerente Geral do Projeto “Acompanhamento e 

Avaliação de Projetos Especiais no Distrito Federal” CDS-3 
Antonio Lisboa Pinheiro Neto 

12/09/19 7001 4019 
Nomear para Gerente Geral do Projeto “Acompanhamento e 

Avaliação de Projetos Especiais no Distrito Federal” CDS-3 
João Souza de Azevedo Neto 

07/10/19 7017 4264 

Exonerar do cargo em comissão de Assessor Técnico Nível 

III/Secretaria, Código CDS-3, da Secretaria de Representação do 

Governo do estado do Amapá em Brasília- SEAB/BSB 

Márcio do Socorro Costa Ferreira 

07/10/19 7017 4265 

Nomear para cargo exercer o cargo em comissão de Assessor 

Técnico Nível III/ Secretaria, Código CDS-3, da Secretaria de 

Representação do Governo do estado do Amapá em Brasília- 

SEAB/BSB. 

Keila Daiane Herculino de Araújo 

22/10/19 7028 4570 

Exonerar do cargo em comissão de Chefe da Unidade/Unidade 

de Administração/Núcleo Administrativo/Financeiro, Código 

CDS-1, da Secretaria de Representação do Governo do estado do 

Amapá em Brasília- SEAB/BSB 

Edinael Cardoso Pereira 

22/10/19 7028 4571 

Exonerar do cargo em comissão de Assessor Técnico Nível 

III/Secretaria, Código CDS-3, da Secretaria de Representação do 

Governo do estado do Amapá em Brasília- SEAB/BSB 

Angélica Vieira Pimentel 

22/10/19 7028 4572 Nomear para cargo exercer o cargo em comissão de Assessor Edinael Cardoso Pereira 
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QUADRO DE PUBLICAÇÕES DE PORTARIAS EXPEDIDAS 

 

DECRETOS PUBLICADOS NO DIÁRIO OFICIAL 2019 

DATA N. DOE DECRETOS ASSUNTO 

11/03/19 6876 Portaria nº. 01/2019 

Nomear a servidora Euridece Pacheco Ruella, matrícula nº. 0112408-0-01, conforme artigo 67 da lei 

n. 8.666/93, como responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato com a 

empresa Boa Safra Turismo LTDA, conforme contrato nº. 001/2018-SEAB. 

Técnico Nível III/ Secretaria, Código CDS-3, da Secretaria de 

Representação do Governo do estado do Amapá em Brasília- 

SEAB/BSB. 

07/11/19 7039 4807 

Exonerar do cargo em comissão de Assessor Técnico Nível 

III/Secretaria, Código CDS-3, da Secretaria de Representação do 

Governo do estado do Amapá em Brasília- SEAB/BSB 

Keila Daiane Herculino de Araújo 

07/11/19 7039 4808 

Nomear para cargo exercer o cargo em comissão de Assessor 

Técnico Nível III/ Secretaria, Código CDS-3, da Secretaria de 

Representação do Governo do estado do Amapá em Brasília- 

SEAB/BSB. 

Elielson Alves da Silva  

07/11/19 7039 4809 

Exonerar da função comissionada de Responsável por Atividades 

Nível III - Serviços Gerais e transportes/ Unidade de 

Administração/Núcleo Administrativo-Financeiro, Códig0 - 

CDI-3, da Secretaria de Representação do Governo do estado do 

Amapá em Brasília- SEAB/BSB. 

Washington Pereira Braga 

07/11/19 7039 4810 

Nomear para cargo exercer o cargo em comissão de Chefe de 

Unidade/Unidade de Administração/Núcleo Administrativo-

Financeiro, Código - CDS-1, da Secretaria de Representação do 

Governo do estado do Amapá em Brasília- SEAB/BSB. 

Soraia Monteiro Soares Branquinho 

26/11/19 7050 5111 

Nomear par o cargo em comissão de Responsável por Atividades 

Nível III - Material e Patrimônio/ Unidade de 

Administração/Núcleo Administrativo-Financeiro, Códig0 - 

CDI-3, da Secretaria de Representação do Governo do Estado do 

Amapá em Brasília- SEAB/BSB. 

Washington Pereira Braga 
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09/04/19 6896 Portaria nº. 02/2019 

 Revogar a Portaria nº. 037/2016-SEAB que autoriza o servidor Raimundo Alberto Lago Rosa, 

assessor técnico nível II, a exercer Função de responsável pelas atividades de recursos humanos da 

SEAB. 

Revogar a Portaria nº.  01/2018-SEAB que autoriza o servidor Raimundo Alberto Lago Rosa, 

assessor técnico nível II, a exercer acumulativamente a função de responsável pelas atividades de 

recursos humanos e o cargo de chefe do setor administrativo da SEAB. 

20/03/19 6882 
Portaria n° 

003/2019 

Autorizar o deslocamento da servidora Zuleica Jacira Aires Moura, Gerente Geral de 

Acompanhamento e Avaliação de Projetos no Distrito Federal, da sede de suas atribuições, Brasília 

– DF, até a cidade de Macapá-AP, no período de 24 a 30 de março de 2019, com objetivo de dar 

suporte ao 17º Fórum de Governadores da Amazônia Legal. 

20/03/19 6882 
Portaria nº 

004/2019 

Autorizar o deslocamento da servidora Rozilene Vieira de Souza, Chefe de Gabinete – SEAB, 

matrícula n° da sede de suas atribuições, Brasília – DF, até a cidade de Macapá-AP, no período de 

26/03 a 08/04 de 2019, com objetivo de dar suporte ao 17º Fórum de Governadores da Amazônia 

Legal e acompanhar a secretária de Estado para as demais agendas. 

09/04/19 6896 Portaria nº. 05/2019 
Autorizar o servidor Raimundo Alberto Lago Rosa, assessor técnico nível II, a exercer a função de 

chefe do setor administrativo e de recursos humanos da SEAB. 

- - 
Portaria n. 

006/2019 

Autorizar a servidora Daniela Pinheiro da Silva, servidora do Quadro Civil do Estado do Amapá, a 

exercer a função de Responsável pelas atividades da Assessoria Técnica de Recursos Humanos desta 

Secretaria. 

02/04/19 6891 Portaria n°007/19 

Autorizar o deslocamento da servidora Zuleica Jacira Aires Moura, Gerente Geral de 

Acompanhamento e Avaliação de Projetos no Distrito Federal, da cidade de Macapá-AP para a 

cidade de Palmas – TO, no período de 02 e 03 de abril de 2019, com objetivo de tratar de assuntos 

referentes ao Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. 

09/04/19 6896 
Portaria nº. 

008/2019 

Autorizar o servidor Paulo Sérgio de Holanda Moura, servidor do quadro civil do Ex-Território 

federal do Amapá, chefe da unidade de finanças, responder cumulativamente, em substituição, do 

cargo de gerente do núcleo administrativo e financeiro desta Secretaria, durante o impedimento da 

titular. 

06/05/19 6912 
Portaria nº. 

009/2019 

Nomear a servidora Enilde Costa de Oliveira, matrícula n. 332470, conforme artigo 67 da Lei n. 

8.666/93, como responsável pelo acompanhamento e fiscalização de execução do contrato n. 

002/2019-SEAB.   

24/04/19 6905 
Portaria n°. 

010/2019 

Conceder adiantamento em nome do servidor RAIMUNDO ALBERTO LAGO ROSA, ocupante do 

cargo de Assessor Nível II, pertencente ao Quadro de Pessoal Comissionado do Governo do Estado 

do Amapá, nomeado pelo Decreto n. 2812/2016, matrícula n. 502650, no valor de R$ 
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4.000,00(quatro mil reais), destinados a custear despesas de pronto pagamento com material de 

consumo e serviços de terceiros, objetivando a manutenção da SEAB. 

- - 
Portaria n. 

011/2019 

Aprova o Fluxograma dos procedimentos do Setor de Articulação para fins de Tramitação, Controle 

e Monitoramento dos Convênios do Estado do Amapá junto a União. 

27/05/19 6926 
Portaria nº 

012/2019 

Autorizar o deslocamento do servidor Miguel Arcanjo Dantas Bonfim, Assessor Técnico 

Articulação/SEAB, matrícula n° 00625736017 da sede de suas atribuições, Brasília – DF, até a 

cidade de Macapá-AP, no período de 10 a 14 de junho de 2019, com objetivo de monitorar, 

acompanhar e dar suporte a Secretaria de Estado d Turismo aos convênios constituídos com a União. 

07/06/19 6935 Portaria nº. 013/19 

Autorizar o deslocamento do servidor José Ribamar de Lima Júnior, Assessor Técnico 

Administrativo/SEAB, matrícula n° 2361577 da sede de suas atribuições, Brasília – DF, até a cidade 

de Macapá-AP, no período de 10 a 14 de junho de 2019, com objetivo de participar da reunião da 

Controladoria Geral do Estado do Amapá. 

07/06/19 6935 Portaria nº. 014/19 

Autorizar o deslocamento da servidora Daniela Pinheiro da Silva, Gerente do Núcleo 

Administrativo/Financeiro - SEAB, matrícula n° 85543901 da sede de suas atribuições, Brasília – 

DF, até a cidade de Macapá-AP, no período de 10 a 14 de junho de 2019, com objetivo de participar 

da reunião da Controladoria Geral do Estado do Amapá. 

12/06/19 6938 Portaria nº. 015/19 

Autorizar o deslocamento da servidora Euridece Pacheco Ruella, Gerente de Acompanhamento de 

Projetos, matrícula n° 0112408-0-1 da sede de suas atribuições, Brasília – DF, até a cidade de 

Macapá-AP, no período de 16 a 20 de junho de 2019, com objetivo de participar do treinamento e 

capacitação da desvinculação do SIGRH. 

12/06/19 6938 Portaria nº. 016/19 

Autorizar o deslocamento da servidora Estelita Martins Sampaio, Secretária executiva do gabinete, 

código CDI -2, matrícula n° 40995-2-1, da sede de suas atribuições, Brasília – DF, até a cidade de 

Macapá-AP, no período de 16 a 20 de junho de 2019, com objetivo de participar do treinamento e 

capacitação da desvinculação do SIGRH. 

19/06/19 6943 Portaria nº. 017/19 

Autorizar a servidora Euridece Pacheco Ruella, Gerente de Acompanhamento de Projetos, código 

CDS-3, matrícula n° 0112408-0-1,  para exercer a função de responsável por atividade de pessoal e 

comunicação. 

19/06/19 6943 Portaria nº. 018/19 
Autorizar a servidora Estelita Martins Sampaio, Secretária executiva do gabinete, código CDI -2, 

matrícula n° 40995-2-1, pra exercer a função de responsável por material e patrimônio.  

03/07/19 6951 Portaria nº. 019/19 

Autorizar o deslocamento do servidor Ricardo Souza do Nascimento, Gerente de Acompanhamento 

de Projetos, matrícula n° 009802-0-03, da sede de suas atribuições, Brasília – DF, até a cidade de 

Macapá-AP, no período de 07 a 13 de julho de 2019, com objetivo de participar de reuniões na 

SEINF, SEDEL, SIMS, SUPER FÁCIL sobre os convênios desses órgãos com o governo federal. 
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11/07/19 6957 Portaria nº 020/19 

Nomear a servidora ENILDE COSTA DE OLIVEIRA Matricula n. 332470, conforme artigo 67 da 

Lei n. 8.666/93, como responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato 

desta Secretaria, abaixo relacionado: CONTRATANTE: O Governo do Estado do Amapá, por 

intermédio da SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE REPRESENTAQAO DO GOVERNO DO 

ESTADO DO AMAPA EM BRASÍLIA - SEAB, neste ato denominado CONTRATANTE, com 

sede no Setor de Autarquia Sul, Quadra 06, Bloco K, 7° andar - Edifício Belvedere - Asa Sul- 

Brasília-DF, CEP 70.070-915, inscrito no CNPJ sob o n. 00.394.577/0002-06, Senhora Lilia Suely 

Amoras Collares de Souza, Secretaria de Estado, nomeada através do Decreto n. 2675/2018-GEA, 

portadora da cédula de identidade n. 039929 SSP/AP e CPF n. 226.777.712-68, neste ato 

representada pela Senhora Rozilene Vieira de Souza, Secretaria de Estado em Exercício, nomeada 

pelo Decreto n. 2905/2019-GEA, portadora da cédula de identidade n. 1502901 SSP/DF e CPF n. 

762.312.081-68. Contrato n. 003/2019-SEAB Processo Administrativo n. 0109/2019-SEAB Termo 

de Dispensa n. 001/2019-SEAB Parecer PGE/AP/BSB n. 016/2019 Empresa: PRIME 

CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA CNPJ (MF) n. 12.978.443/0001-30 

08/08/19 6976 Portaria nº 021/19  

Nomear o servidor MIGUEL ARCANJO DANTAS BOMFIM, assessor técnico/Articulação/SEAB, 

matrícula n. 0062573-6-01, conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93, como responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização da execução do contrato desta secretaria, abaixo relacionado: 

Contrato n. 004/2019-SEAB  

Processo administrativo n. 075/2019 - SEAB 

Termo de Adesão n. 003/2019- SEAB 

Empresa TOYOTA DO BRASIL LTDA  

CNPJ (MJ) n. 59.104.760/0001-91 

19/08/19 6983 Portaria nº 022/19 

Nomear a Comissão Especial de Licitação da Secretaria Extraordinária de Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília -SEAB com o objetivo de promover procedimentos 

licitatórios no âmbito desta secretaria nos termos do art. 31 da Leia 8.666/1993 e suas alterações. 

A comissão Especial será composta de 03 (três) membros titulares e 02 (dois) membros na equipe de 

apoio, sendo: 

Membros titulares: 

Mauro de Lima Souza - Presidente 

Brenda Gabriella M. Góes da Silva - Membro 

Queila Simone Rodrigues da Silva -Membro 

Membros na equipe de apoio: 

Estelita Martins Sampaio 
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José Ribamar de Lima Júnior  

19/08/19 6983 Portaria nº 023/19 

Nomear a Comissão Especial de Reestruturação Organizacional da Secretaria Extraordinária de 

Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília -SEAB com o objetivo elaborar um 

novo regulamento para a SEAB, considerando as características e natureza de diversas atividades 

desenvolvidas por esta Secretaria.  

A comissão Especial será composta de 04 (quatro) membros, sendo: 

Rita de Cácia Lima - Presidente 

Euridece Pacheco Ruella - Membro 

Roberto Lucas de Andrade -Membro 

Sandra Barbosa de Assis - Membro 

Viviane Pereira Amanajás Guimarães- Membro 

26/08/19 6988 
PORTARIA Nº 

024/19 

Conceder adiantamento em nome do servidor Raimundo Alberto Lago Rosa, ocupante do cargo 

comissionado de assessor técnico nível II, código CDS-2, pertencente ao Quadro de Pessoal do 

Governo do Estado do Amapá, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinados a custear 

despesas de pronto pagamento com material de consumo e serviços de terceiros, objetivando a 

manutenção da Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Amapá em 

Brasília -SEAB. 

29/08/19 6991 Portaria nº 025/19 

Autorizar o deslocamento do servidor Roberto Lucas de Andrade, Secretário Adjunto de Ações 

Estratégicas - SEAB, matrícula n° 486221, da sede de suas atribuições, Brasília – DF, até a cidade de 

Macapá-AP, com o objetivo de tratar sobre os convênios da União vinculados ao Governo do estado 

do Amapá, no período de 02 a 04 de setembro de 2019.  

30/08/19 6992 Portaria nº 026/19 

Revogar a Portaria nº 023/19-GAB-SEAB, que trata da Comissão Especial da Reestruturação 

Organizacional da Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Amapá em 

Brasília -SEAB. 

30/08/19 6992 Portaria nº 027/19 

Nomear a Comissão Especial de Planejamento Estratégico da Secretaria Extraordinária de 

Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília -SEAB com o objetivo elaborar o Plano 

Estratégico para nortear as ações gerenciais, no âmbito desta Secretaria do período de 2019 a 2022, a 

partir da data desta publicação.  

A comissão Especial será composta por 01 (um) Presidente e 04 (quatro) membros, sendo: 

Rita de Cácia Lima - Presidente 

Euridece Pacheco Ruella - Membro 

Roberto Lucas de Andrade -Membro 

Sandra Barbosa de Assis - Membro 
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Viviane Pereira Amanajás Guimarães- Membro 

02/09/19 6993 Portaria nº 028/19 

Autorizar o deslocamento do servidor PAULO SÉRGIO DE HOLANDA MOURA, Chefe da 

Unidade e Finanças - SEAB, matrícula n° 429929, da sede de suas atribuições, Brasília – DF, até a 

cidade de Macapá-AP, com o objetivo de participar o treinamento para atualização do Sistema 

Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SIPLAG, no período de 17 a 23 de setembro de 

2019. 

09/09/19 6998 Portaria nº 031/19 

Fica instituído, no âmbito da Secretaria Extraordinária de Representação do Estado Do Amapá em 

Brasília, grupo de trabalho com a finalidade de organizar o arquivo central. 

O grupo será composto pelos seguintes servidores: Enilde Costa de Oliveira e Helenilza Lia dos 

Santos Maréco. 

11/09/19 7001 Portaria nº 032/19 

Autorizar o deslocamento da servidora Rita de Cácia Lima, servidora do quadro efetivo dos 

servidores civis do Governo do estado do Amapá, matrícula n° 406856, da sede de suas atribuições, 

Brasília – DF, até a cidade de Macapá-AP, com o objetivo de participar de reuniões junto às 

secretarias de Estado para tratar de assuntos relativos á Lei de Diretrizes Orçamentárias -LDO 2020, 

no período de 17 a 20 de setembro de 2019. 

24/09/19 7008 Portaria nº 033/19 

Autorizar o deslocamento da servidora Rita de Cácia Lima, servidora do quadro efetivo dos 

servidores civis do Governo do estado do Amapá, matrícula n° 406856, da sede de suas atribuições, 

Brasília – DF, até a cidade de Macapá-AP, no período de 26 a 28 de setembro, com o objetivo de 

participar a convite da Secretaria das Cidades, para participar da Reunião de Orientação Técnica. 

01/10/19 7013 Portaria nº 034/19 

Art. 1º Determinar a instauração de Sindicância Investigativa, par apuração das responsabilidades 

quanto as multas, infrações de trânsito e ausência de pagamento do seguro obrigatório das veículos 

da frota desta Secretaria. 

Art. 2º designar a servidora EURIDECE PACHECO RUELLA, servidora Pública estadual, ocupante 

do cargo de professora, Classe E, Referência 4ME/03, matrícula 0112408-0-01 (...) na condição de 

Presidente, MAURO DE LIMA SOUZA, servidor público da Prefeitura Municipal de Ferreira 

Gomes, Técnico em Segurança do Trabalho, nomeado nesta Secretaria como Assessor Técnico Nível 

I, matricula n. 0005178-0, na condição de Secretário, a senhora VÂNIA LUCY MACIEL 

OLIVEIRA BRITO, servidora pública ocupante do cargo de Professora do Ensino Básico do Ex-

Território Federal do Amapá, (...) na condição de Membro da Comissão  

Sindicante.  

 

07/10/19 7017 Portaria nº 035/19 Retificação da Portaria nº 034/2019. 

15/10/19 7023 Portaria nº 036/19 Art. 1° Alterar a Comissão Especial de Licitação da Secretaria Extraordinária de Representação do 
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Governo do Estado do Amapá em Brasília - SEAB. 

Membros Titulares: 

Permanece - Mauro de Lima Souza 

Permanece- Brenda Gabriela M. Góes da Silva 

Permanece - Queila Simone Rodrigues da Silva 

Membros na equipe de apoio: 

Sai - Estelita Martins Sampaio  

Permanece - José Ribamar de Lima Júnior 

15/10/19 7023 Portaria nº 037/19 

Nomear a servidora ESTELITA MARTINS SAMPAIO, Código CDI-1, matrícula n° 40995-2-01, 

conforme artigo 67 da Lei nº 8.666/93, como responsável do acompanhamento e fiscalização da 

execução do contrato n. 006/2019-SEAB, Processo Administrativo n. 076/2019-SEAB. 

Empresa UNISERVE - COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA- ME 

Empresa especializada em prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização, 

copeiragem e motorista, com fornecimento de materiais, máquinas e equipamentos a serem 

utilizados na execução dos serviços na SEAB. 

21/10/19 7027 Portaria nº 038/19 

Autorizar o deslocamento da servidora Rita de Cácia Lima, servidora do quadro efetivo dos 

servidores civis do Governo do estado do Amapá, matrícula n° 406856, da sede de suas atribuições, 

Brasília – DF, até a cidade de Macapá-AP, com objetivo de participar como parceiro do Workshop 

preparatório à transição municipal e orientações para o gestor municipal pra encerramento do 

mandato (SEBRAE) (...), no período de 28 a 31 outubro de 2019. 

21/10/19 7027 Portaria nº 039/19 

Autorizar o deslocamento da servidora Daniela Pinheiro da Silva, Gerente do Núcleo 

Administrativo/Financeiro - SEAB, matrícula n° 85543901 da sede de suas atribuições, Brasília – 

DF, até a cidade de Macapá-AP, com objetivo de participar de treinamento Controladoria Geral do 

Estado do Amapá, no período de 10 a 13 de novembro de 2019. 

21/10/19 7027 Portaria nº 040/19 

Autorizar o deslocamento do José Ribamar de Lima Júnior, Assessor Técnico Administrativo/SEAB, 

matrícula n° 2361577 da sede de suas atribuições, Brasília – DF, até a cidade de Macapá-AP, com 

objetivo de participar de treinamento Controladoria Geral do Estado do Amapá, no período de 10 a 

13 de novembro de 2019. 

21/10/19 7027 Portaria nº 041/19 

Designar o servidor HUELTON CORREA MEDEIROS, ocupante do cargo de Tenente-Coronel da 

Polícia Militar do estado Amapá, matrícula 050419-0-01, nomeado nesta Secretaria como 

Coordenador Geral de Acompanhamento e Avaliação de projetos no Distrito Federal/CDS-3 na 

condição de Membro da Comissão Sindicante. 

23/10/19 7.029 Portaria nº 042/19 Nomear a servidora ENILDE COSTA DE OLIVEIRA, servidora do quadro civil do Amapá no cargo 
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de Técnico em Enfermagem, referência GSM/16, matrícula n° 00332470-01, conforme artigo 67 da 

Lei nº 8.666/93, como responsável do acompanhamento e fiscalização da execução do contrato desta 

Secretaria, abaixo relacionado: 

Contrato n. 005/2019-SEAB, 

Processo Administrativo n. 055/2019-SEAB. 

Empresa UNISERVE - COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCERIZADOS  

- - 
Portaria n. 

043/2019 

Art. 1º- Revogar a Portaria nº 042/2019-SEAB publicada no D.O.E nº 7.029 de 23 de outubro de 

2019 que nomeou a Servidora ENILDE COSTA DE OLIVEIRA como responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização da execução do contrato 005/2019 desta Secretaria. 

Art. 2º- Nomear o servidor MOACIR FERNANDES DE SOUZA, servidor do Quadro Civil 

Estadual, agente Administrativo, referencia GAM/01 matrícula n. 834297, conforme artigo 67 da Lei 

n. 8.666/93, como responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato desta 

Secretaria, abaixo relacionado. 

18/11/19 7.045 Portaria n° 044/19 

Art.1º - PRORROGAR prazo de mais 30 (trinta) dias, com a finalidade de dar curso e conclusão das 

atividades desta Comissão de Sindicância Investigativa da Secretaria Extraordinária de 

Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília - SEAB, tal medida se faz necessária, 

pois não foram produzidos todos os elementos imprescindível de instrução do Processo 094/2019, 

com o objetivo de apurar as responsabilidades quanto as multas/infração de trânsito de veículos da 

frota da Secretaria de Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília- SEAB; 

18/11/19 7.045 Portaria nº 046/19 

Art.1º - Autorizar ao servidor Elielson Alves da Silva, Assessor Técnico Nível III/Secretaria, código 

CDS/3 para exercer a função de Gestor de Contratos da Secretaria de Representação do Governo do 

Estado do Amapá em Brasília- SEAB; 

26/11/19 7.050 Portaria nº 048/19 

Art. 1º Autorizar a servidora Soraia Monteiro Soares Branquinho, Chefe da Unidade de 

Administração/Núcleo Administrativo Financeiro, código CDS/1 para exercer acumulativamente a 

função de Responsável por Atividades de Serviços Gerais e Transportes da Secretaria de 

Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília- SEAB; 

10/12/19 7.060 Portaria nº 049/19 

Art. 1º Nomear o servidor WASHINGTON PEREIRA BRAGA, matrícula n. 0112600-8-01, 

conforme artigo 67 da Lei n. 8.666/93, como responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 

execução do contrato desta Secretaria de Representação do Governo do Estado do Amapá em 

Brasília- SEAB; 

25/11/19 7.049 
Portaria n. 

050/2019 

Art. 1º- Autorizar o deslocamento da servidora DANIELA PINHEIRO DA SILVA, Gerente do 

Núcleo Administrativo Financeiro, matrícula n. 83543901 da sede de suas atribuições em 

Brasília/DF até a cidade de Macapá/AP, com objetivo de participar de treinamento para o novo 
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Sistema de Informações Financeiras do Estado - Siafe/ AP que será implantado em 2020 no período 

de 01 a 06 de Dezembro de 2019. 

25/11/19 7.049 
Portaria n. 

051/2019 

Art. 1º- Autorizar o deslocamento do servidor PAULO SÉRGIO DE HOLANDA MOURA, servidor 

do Quadro Civil do Ex-Território Federal do Amapá, Chefe da Unidade de Finanças/SEAB Código 

CDS-1, matrícula n. 429929 da sede de suas atribuições em Brasília/DF até a cidade de Macapá/AP, 

com objetivo de participar de treinamento para o novo Sistema de Informações Financeiras do 

Estado - Siafe/AP que será implantado em 2020 no período de 01 a 09 de Dezembro de 2019. 

26/11/19 7.050 
Portaria n. 

052/2019 

Art. 1º Nomear como Pregoeiro MAURO DE LIMA SOUZA para julgar e conduzir os Processos 

Licitatórios na Modalidade Pregão Eletrônico da Secretaria Extraordinária de Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília. Art. 2º O trabalho do servidor ora nomeado, deverão ser 

executados conforme as disposições constantes da Lei Federal n. 10.520/2002, regulamentada pelo 

Decreto Federal 10.024/2019 e subsidiariamente na Lei Federal n. 8.666/1993 e suas alterações. Art. 

3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

28/11/19 7.052 Portaria nº 053/19 

Art. 1º Instituir a Comissão Especial de Contas – CEC para analisar os dados contidos no Relatório 

de Gestão desse Órgão, referente ao exercício de 2019 e realizar a emissão do Relatório dando 

conformidade as informações nos termos contidos na Instrução Normativa n. 001/2018 –TCE/AP 

29/11/19 7.053 Portaria nº 054/19 

Art. 1º Revogar a Portaria nº 018/19-GAB-SEAB que autoriza a servidora Estelita Martins Sampaio, 

Secretária executiva do gabinete, código CDI -2, matrícula n° 40995-2-1, pra exercer a função de 

responsável por material e patrimônio. 

03/12/19 7.055 Portaria nº 054/19 

Art.1º - Autorizar ao servidor EDINAEL CARDOSO PEREIRA, Assessor Técnico Nível III da 

sede de suas atribuições, Brasília – DF, até a cidade de Macapá-AP como o objetivo de participar do 

Projeto Vitrine das Cidades/SDR, da Reunião Geral com os Secretários e da Reunião de Fechamento 

Financeiro no período de 09 a 16 de Dezembro de 2019. 

03/12/19 7.055 Portaria nº 055/19 

Art.1º - Autorizar o deslocamento do servidor RICARDO SOUSA DO NASCIMENTO, servidor do 

Quadro Comissionado, do Estado do Amapá, Gerente Geral de Projetos da sede de suas atribuições, 

Brasília – DF, até a cidade de Macapá-AP como o objetivo de participar do Projeto Vitrine das 

Cidades/SDR, da Reunião Geral com os Secretários e da Reunião de Fechamento Financeiro no 

período de 09 a 16 de Dezembro de 2019. 

11/12/19 7.061 Portaria nº 057/19 

Art. 1º Institui a Comissão Especial de Contas para emissão e validação do Relatório de Gestão e 

peças complementares do exercício de 2019, para subsidiar a emissão do Relatório de Auditoria de 

Gestão, Certificação de Auditoria e Parecer conclusivo da Controlaria Geral do Estado do Amapá –

CGE e julgamento do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE/AP, vinculadas as normas 

expedidas pela Controladoria Geral do Estado do Amapá CGE responsável também pelo controle 
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interno da Secretaria de Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília- SEAB; 

10/12/19 7.060 Portaria nº 058/19 

RETIFICA Onde se lê Portaria 054/19-SEAB 

Lê-se Portaria 058/19-SEAB de autorização da servidora Estelita Martins Sampaio, para exercer a 

função de Responsável pelo patrimônio. 

 

Obs. Não foi possível identificar a publicação das Portarias 006/2019, 011/2019, 029/2019, 030/2019, 043/2019, 045/2019, 056/2019 no Diário 

Oficial do Estado do Amapá. As Portarias 006,011 e 043/2019, segundo Secretário Executivo do Gabinete, foram produzidas, porém não foram 

publicadas. As Portarias 029,030, 045 e 056/2019 não foram identificadas nem como produzidas tampouco publicadas. 

 

 

QUADRO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS 

 

PUBLICAÇÃOES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL 2019 

DATA N. DOE DOCUMENTO ASSUNTO 

31/12/18 6830  Decreto n. 4973 
Prorroga o prazo de vigência das Gerencias de Projetos e dá outras providencias da SEAB até 31 

de Dezembro de 2019 

02/01/19 6831 Decreto n. 0001 
Institui o Comitê de Controle e de Qualificação dos gastos do Poder Executivo Estadual, 

suspende atos administrativos que específica e dá outras providencias. (Tem incorreções) 

15/01/19 6840 
 

Decreto n. 0243 

Ficam acrescidas à Gerência do Projeto “Acompanhamento e Avaliação de Projetos Especiais no 

DF” subordinada a esta Secretaria, duas gerencias gerais, CDS-3, a contar de 07 de Janeiro de 

2019. 

16/01/19 6841 Decreto n. 0246 
Aprova o quadro de detalhamento da despesa dos Órgãos da administração Direta e Indireta do 

Poder Executivo, constante na Lei nº. 2.385, de 18 de dezembro de 2018.  

16/01/19 6841 Decreto n. 0247 

Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma mensal de 

desembolso dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo para 

o poder executivo para o exercício 2019 e dá outra providencias. 

30/01/19 6851 Decreto n. 0423 
Aprova o manual para elaboração de regulamentos e estatutos no âmbito do Poder executivo 

Estadual e dá outras providencias 

31/01/19 6852 Decreto n. 0001 
Institui o Comitê de Controle e de Qualificação dos gastos do Poder Executivo Estadual, 

suspende atos administrativos que específica e dá outras providencias. (Foi republicado) 

13/02/19 6860 Decreto n. 0652 
Ficam acrescidas à Gerência do Projeto “Acompanhamento e Avaliação de Projetos Especiais no 

DF” subordinada a esta Secretaria, duas gerencias gerais, CDS-3, a contar de 04 de Fevereiro de 
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2019. 

15/03/19 6880 Decreto n. 1171 
Fica acrescida à Gerência do Projeto “Acompanhamento e Avaliação de Projetos Especiais no 

DF” subordinada a esta Secretaria, duas gerencias gerais, CDS-3. 

20/03/19 6882 

Retificação do Extrato Do 

Termo de Adesão à Ata de 

Registro de Preços 

Retificação do extrato do termo de adesão à ata de registro de preços, contrato nº. 001/2019-

SEAB, Processo administrativo nº. 010/2019-SEAB, termo de adesão nº. 001/2019-SEAB. 

28/03/19 6888 Decreto n. 1288 

Autorizar Lília Suely Amoras Collares de Souza, Secretária Extraordinária da Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília, para viajar da sede de suas atribuições, Brasília- DF, 

até a cidade de Macapá-AP, afim de tratar de assuntos de interesse da administração estadual, no 

período de 26/03 a 08/04/19. 

28/03/19 6888 Decreto n. 1289 

Designar Roberto Lucas de Andrade, Secretário Adjunto de Ações Estratégicas, para exercer, 

acumulativamente e em substituição, o cargo de Secretário Extraordinária da Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília, durante o impedimento da titular, no período de 26/03 

a 08/04/19. 

01/04/19 6890 Decreto n. 1342 
Fica acrescida à Gerência do Projeto “Acompanhamento e Avaliação de Projetos Especiais no 

DF” subordinada a esta Secretaria, duas gerencias gerais, CDS-3. 

26/04/19 1829 Decreto n. 6907 
Fica acrescida à Gerência do Projeto “Acompanhamento e Avaliação de Projetos Especiais no 

DF” subordinada a esta Secretaria, duas gerencias gerais, CDS-3. 

06/05/19 6912 

Termo de Adesão à Ata de 

Registro de Preço Contrato 

n. 002/2019 - SEAB 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de fornecimento de 

combustível (gasolina comum/aditivada) para atender a demanda da SEAB. Ref. Litro. 

Quantidade: 9.000 (nove mil) litros. Percentual de desconto: 3,4%. 

06/05/19 6912 
Extrato do Contrato n. 

002/2019 - SEAB 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de fornecimento de combustível com 

vistas a atender às necessidades de abastecimento dos veículos oficiais pertencentes à frota da 

Secretaria Extraordinária de Representação do Estado do Amapá em Brasília- SEAB. 

13/06/19  Decreto nº 2653 
Fica acrescida à Gerência do Projeto “Acompanhamento e Avaliação de Projetos Especiais no 

DF” subordinadas a esta Secretaria, uma gerencia geral, CDS-3, a contar de 13 de junho de 2019. 

16/07/19 6960 Termo de apostilamento 
Autoriza o Apostilamento do contrato em tela, firmado com a EMPRESA DECOLAR TURISMO 

E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP. 

26/07/19 6967 Decreto nº 3254 

Abre crédito suplementar no valor de R$ 1.959.906,00 para o fim que especifica e dá outras 

providências. Anexo I - Suplementação 08 - Secretaria Extraordinária de Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília 

 Programa de Trabalho: 04.122.005-2618, microrregião-município: 160000, Id. Uso: 0, Fonte: 

101, natureza: 4490-52,Valor: 60.000, Total: 60.000.  
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13/08/19 6979 
Extrato do Contrato n. 

004/2019 - SEAB 

O presente contrato tem por objeto a aquisição de veículo de passeio para compor a frota da 

Secretaria Extraordinária de Representação do Estado do Amapá em Brasília – SEAB. 

 

09/09/19 6998 Decreto n° 3883 

Fica acrescida à Gerência do Projeto “Acompanhamento e Avaliação de Projetos Especiais no 

DF” subordinada a esta Secretaria, 01 (uma) gerencia geral, CDS-3, a contar de 10 de setembro 

de 2019. 

12/09/19 7001 Decreto nº 4018 

Fica acrescida à Gerência do Projeto “Acompanhamento e Avaliação de Projetos Especiais no 

DF” subordinada a esta Secretaria, 01 (uma) gerencia geral, CDS-3, a contar de 10 de setembro 

de 2019. 

15/10/19 7.023 
Extrato do contrato n° 

0006/2019-SEAB 

Pregão eletrônico n° 002/2019/Processo Administrativo n. 076/2019-SEAB 

Parecer PGE-AP n. 019/2019/Contratada: EMPRESA UNISERVE - COMÉRCIO E SERVIÇOS 

TERCEIRIZADS LTDA -ME. 

23/10/19 7.029 

Resultado de Licitação 

Pregão eletrônico n° 

01/2019 - CEL/SEAB 

Divulga resultado da Licitação referente ao procedimento licitatório do Processo nº 076/2019-

SEAB, realizado na modalidade pregão eletrônico nº 01/2019-CEL/SEAB, tipo menor preço 

global, destinado á seleção de proposta mais vantajosa, visando á contratação de Empresa 

especializada em manutenção de frota de veículos da SEAB.  

23/10/19 7.029 

Termo de homologação e 

adjudicação Pregão 

eletrônico n° 01/2019 - 

CEL/SEAB 

Resolve: Homologar o procedimento licitatório nos autos do Processo nº 055/2019-SEAB, na 

modalidade pregão eletrônico n° 01/2019-CEL/SEAB, tipo menor preço global, destinado á 

seleção de proposta mais vantajosa, visando á contratação de Empresa especializada em 

manutenção de frota de veículos da SEAB. 

25/10/19 7.031 

Extrato do contrato n. 

005/2019-SEAB pregão 

eletrônico n. 001/2019–

Seab processo 

administrativo n. 

055/2019–Seab parecer 

PGE/AP n. 0020/2019 

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em 

prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Automotivos 

pertencentes à frota da Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado do 

Amapá em Brasília - SEAB, conforme especificações constantes no Termo de Referência. 

29/10/19 7.032 
Retificação do Extrato do 

Contrato N. 007/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 097/2018-SEAB TERMO DE DISPENSA N. 004/2018-

SEAB 

19/11/19 7.046 Decreto nº 5005 
Recesso Natalino 23 a 2712/19 

Recesso Dia Mundial da Paz 30/12/2019 a 03/01/2020  

09/12/19 7.059 
Extrato de Termo de 

Dispensa N. 002/2019 

OBJETO Serviços de Telecomunicações para a implantação, operação e manutenção de link 

acesso, síncrono, dedicado à internet. 
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17/12/19 7.065 
Retificação do Extrato do 

Contrato N. 006/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 084/2018-SEAB TERMO DE DISPENSA N. 003/2018-

SEAB 

20/12/19 7.068 
Extrato do Contrato n. 

007/2019 - SEAB 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0166/2019-SEAB 

30/12/19 7.073 

DECRETO Nº 5497 DE 

27 DE DEZEMBRO DE 

2019 

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 237.585.923,00 (duzentos e trinta e sete 

milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e três reais), destinado ao reforço de 

dotações consignadas no orçamento vigente, conforme anexo constante do presente Decreto.  

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, decorrem de Anulação 

Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias, na forma do inciso III, § 1° do art. 43, da Lei 

Federal n.° 4.320/64. 

31/12/19 7.074 

DECRETO Nº 5527 DE 

31 DE DEZEMBRO DE 

2019 

Prorroga o prazo de vigência das Gerências de Projetos e dá outras providências. O 

GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 119, incisos VIII e XXV, da Constituição do Estado do Amapá, c/c o art. 46, da Lei nº 

0338, de 16 de abril de 1997, e de acordo com a Lei nº 0793, de 31 de dezembro de 2003, 

DECRETA: Art. 1º Ficam prorrogados, até 31 de dezembro de 2020, os prazos de vigência das 

Gerências de Projetos e suas respectivas nomeações, conforme o Anexo deste Decreto. 

 

 

QUADRO DE PUBLICAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO 

 

DECRETOS DE HOMOLOGAÇÃO DE DESLOCAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CARGOS 2019 

DATA N. DOE DECRETOS ASSUNTO SERVIDOR NOMEADO 

03/01/19 6832 

 

0024 

 

Homologar o deslocamento de Lilia Suely Amoras 

Collares,Secretária Extraordinária de Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília, da sede de 

suas atribuições, Brasília-DF, até a cidade de Macapá-

AP, a fim de tratar de assuntos de interesse da 

administração estadual, no período de 21 a 25 de 

setembro de 2018. 

Lilia Suely Amoras Collares 

03/01/19 6832 

 

0025 

 

Homologar a designação de Rozilene Vieira de Souza, 

Chefe de Gabinete, pelo exercício em substituição, do 

cargo de Secretária Extraordinária de Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília, durante o 

Rozilene Vieira de Souza 
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impedimento da titular, no período de 21 a 25 de 

setembro de 2018. 

03/01/19 6832 

 

0026 

 

Homologar o deslocamento de Lilia Suely Amoras 

Collares,Secretária Extraordinária de Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília, da sede de 

suas atribuições, Brasília-DF, até a cidade de Macapá-

AP, a fim de tratar de assuntos de interesse da 

administração estadual, no período de 06 a 17 de 

setembro de 2018. 

Lilia Suely Amoras Collares 

03/01/19 6832 

 

0027 

 

Homologar a designação de Rozilene Vieira de Souza, 

Chefe de Gabinete, pelo exercício em substituição, do 

cargo de Secretária Extraordinária de Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília, durante o 

impedimento da titular, no período de 06 a 17 de 

setembro de 2018. 

Rozilene Vieira de Souza 

03/01/19 6832 

 

0028 

 

Homologar o deslocamento de Lilia Suely Amoras 

Collares,Secretária Extraordinária de Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília, da sede de 

suas atribuições, Brasília-DF, até a cidade de Macapá-

AP, a fim de tratar de assuntos de interesse da 

administração estadual, no período de 23 a 27 de agosto 

de 2018. 

Lilia Suely Amoras Collares 

03/01/19 6832 

 

0029 

 

Homologar a designação de Rozilene Vieira de Souza, 

Chefe de Gabinete, pelo exercício em substituição, do 

cargo de Secretária Extraordinária de Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília, durante o 

impedimento da titular, no período de 23 a 27 de agosto 

de 2018. 

Rozilene Vieira de Souza 

20/05/19 6921 Decreto nº 2248 

Autorizar Lilia Suely Amoras Collares de Souza, 

secretária Extraordinária de Representação do Governo 

do Estado em Brasília para viajar da sede de suas 

atribuições, Brasília-DF, até á cidade de Macapá-AP, a 

fim de participar de reunião com representantes do 

Lilia Suely Amoras Collares de Souza  
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Governo da Rússia relacionado ao Tesouro Verde, no 

período de 17 a 26 de maio de 2019. 

20/05/19 6921 Decreto nº 2249 

Designar Rozilene Vieira de Souza, chefe de gabinete, 

acumulativamente, o cargo de secretária Extraordinária 

de Representação do Governo do Estado em Brasília, 

durante o impedimento da titular, no período de 17 a 26 

de maio de 2019. 

Rozilene Vieira de Souza 

18/06/19 6942 Decreto nº 2709 

Autorizar Lilia Suely Amoras Collares de Souza, 

secretária Extraordinária de Representação do Governo 

do Estado em Brasília para viajar da sede de suas 

atribuições, Brasília-DF, até á cidade de Macapá-AP, a 

fim de participar do treinamento e capacitação sobre a 

desvinculação do SIGRH, no período de 16 a 20 e junho 

de 2019. 

Lilia Suely Amoras Collares de Souza 

18/06/19 6942 Decreto nº 2710 

Designar Rozilene Vieira de Souza, chefe de gabinete, 

acumulativamente, o cargo de secretária Extraordinária 

de Representação do Governo do Estado em Brasília, 

durante o impedimento da titular, no período de 16 a 

20junho de 2019. 

Rozilene Vieira de Souza 

05/07/19 6953 Decreto nº 2904 

Autorizar Lilia Suely Amoras Collares de Souza, 

secretária Extraordinária de Representação do Governo 

do Estado em Brasília para viajar da sede de suas 

atribuições, Brasília-DF, até á cidade de Macapá-AP, a 

fim de participar da XI Reunião da Comissão Mista de 

Cooperação Transfronteiriça (CMT) FRANCA e 

Reunião com as Secretarias: SE1NF e SEDEL, para 

tratar de assuntos de interesse da administração estadual, 

no período de 04 a 15 de julho de 2019. 

Lilia Suely Amoras Collares de Souza 

05/07/19 6953 Decreto nº 2905 

Designar Rozilene Vieira de Souza, chefe de gabinete, 

acumulativamente, o cargo de secretária Extraordinária 

de Representação do Governo do Estado em Brasília, 

durante o impedimento da titular, no período de 04 a 15 

de julho de 2019. 

Rozilene Vieira de Souza 
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18/07/19 6962 Decreto n° 3137 

Homologar o deslocamento de Lilia Suely Amoras 

Collares,Secretária Extraordinária de Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília, da sede de 

suas atribuições, Brasília-DF, até a cidade de Macapá-

AP, a fim de tratar de assuntos de interesse da 

administração estadual, no período de 28/04 a 02/05/19. 

Lilia Suely Amoras Collares de Souza 

18/07/19 6962 Decreto nº 3138 

Homologar a designação de Rozilene Vieira de Souza, 

Chefe de Gabinete, pelo exercício em substituição, do 

cargo de Secretária Extraordinária de Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília, durante o 

impedimento da titular, no período de 28/04 a 02/05/19. 

Rozilene Vieira de Souza 

18/07/19 6962 Decreto nº 3139 

Homologar o deslocamento de Lilia Suely Amoras 

Collares,Secretária Extraordinária de Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília, da sede de 

suas atribuições, Brasília-DF, até a cidade de Macapá-

AP, a fim de tratar de assuntos de interesse da 

administração estadual, no período de 09 a 13 de maio de 

2019. 

Lilia Suely Amoras Collares de Souza 

18/07/19 6962 Decreto nº 3140 

Homologar a designação de Rozilene Vieira de Souza, 

Chefe de Gabinete, pelo exercício em substituição, do 

cargo de Secretária Extraordinária de Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília, durante o 

impedimento da titular, no período de 09 a 13 de maio de 

2019. 

Rozilene Vieira de Souza 

22/08/19 6986 Decreto nº 3592 

Homologar o deslocamento de Lilia Suely Amoras 

Collares,Secretária Extraordinária de Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília, da sede de 

suas atribuições, Brasília-DF, até a cidade de Macapá-

AP, a fim de tratar de assuntos de interesse da 

administração estadual, no período de 20 a 26 de agosto 

de 2019. 

Lilia Suely Amoras Collares de Souza 

22/08/19 6986 Decreto nº 3593 
Homologar a designação de Roberto Lucas de Andrade, 

Secretário Adjunto de Ações Estratégicas, pelo exercício 
Roberto Lucas de Andrade 
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acumulativo e em substituição, do cargo de Secretária 

Extraordinária de Representação do Governo do Estado 

do Amapá em Brasília, durante o impedimento da titular, 

no período de 20 a 26 de agosto de 2019. 

19/09/19 7.005 Decreto nº 4100 

Autorizar Lilia Suely Amoras Collares de Souza, 

secretária Extraordinária de Representação do Governo 

do Estado em Brasília para viajar da sede de suas 

atribuições, Brasília-DF, até á cidade de Macapá-AP, a 

fim de participar de reunião com o PRODAP para a 

implementação do Sistema – SEI e reunião com a 

SETUR, para a entrega do Mou do Consórcio da 

Amazônia Legal,  no período de 12 a 23 de setembro de 

2019. 

Lilia Suely Amoras Collares de Souza  

19/09/19 7.005 Decreto nº 4101 

Designar Rozilene Vieira de Souza, chefe de gabinete, 

acumulativamente, o cargo de secretária Extraordinária 

de Representação do Governo do Estado em Brasília, 

durante o impedimento da titular, no período de 12 a 23 

de setembro de 2019. 

Rozilene Vieira de Souza 

04/10/19 7.016 Decreto nº 4189 

Autorizar Lilia Suely Amoras Collares de Souza, 

secretária Extraordinária de Representação do Governo 

do Estado em Brasília para viajar da sede de suas 

atribuições, Brasília-DF, até á cidade de Macapá-AP, a 

fim de participar de reunião de Orientação Técnica 

SENASP 2019, no período de 26 a 30 de setembro de 

2019. 

Lilia Suely Amoras Collares de Souza  

04/10/19 7.016 Decreto n° 4190 

Designar Rozilene Vieira de Souza, chefe de gabinete, 

acumulativamente, o cargo de secretária Extraordinária 

de Representação do Governo do Estado em Brasília, 

durante o impedimento da titular, no período de 26 a 30 

de setembro de 2019. 

Rozilene Vieira de Souza 
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23/10/19 7.029 Decreto nº 4604 

Autorizar Lilia Suely Amoras Collares de Souza, 

secretária Extraordinária de Representação do Governo 

do Estado em Brasília para viajar da sede de suas 

atribuições, Brasília-DF, até á cidade de Macapá-AP, a 

fim de tratar de assuntos de interesse da administração 

estadual, no período de 16 a 22 de abril de 2019. 

Lilia Suely Amoras Colares de Souza 

23/10/19 7.029 Decreto nº 4605 

Designar Rozilene Vieira de Souza, chefe de gabinete, 

acumulativamente, o cargo de secretária Extraordinária 

de Representação do Governo do Estado em Brasília, 

durante o impedimento da titular, no período de 16 a 22 

de abril de 2019. 

Rozilene Vieira de Souza 

05/11/19 7037 Decreto N° 4725 

Homologar o deslocamento de Lilia Suely Amoras 

Collares,Secretária Extraordinária de Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília, da sede de 

suas atribuições, Brasília-DF, até a cidade de Macapá-

AP, a fim de tratar de assuntos de interesse da 

administração estadual, no período de 25 a 31 de outubro 

de 2019. 

Lilia Suely Amoras Collares de Souza 

05/11/19 7037 Decreto nº 4726 

Homologar a designação de Rozilene Vieira de Souza, 

Chefe de Gabinete, pelo exercício em substituição, do 

cargo de Secretária Extraordinária de Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília, durante o 

impedimento da titular, no período de 25b a 31 de 

outubro de 2019. 

Rozilene Vieira de Souza 

05/12/19 7057 Decreto N° 5306 

Homologar o deslocamento de Lilia Suely Amoras 

Collares,Secretária Extraordinária de Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília, da sede de 

suas atribuições, Brasília-DF, até a cidade de Macapá-

AP, a fim de tratar de assuntos de interesse da 

administração estadual, no período de 09 a 16 de 

dezembro de 2019. 

Lilia Suely Amoras Collares de Souza 

05/12/19 7057 Decreto N° 5307 
Homologar a designação de Rozilene Vieira de Souza, 

Chefe de Gabinete, pelo exercício em substituição, do 
Rozilene Vieira de Souza 
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A - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO À DISPOSIÇÃO DA SEAB 

 

N. SERVIDOR CARGO/ FUNÇÃO 
QUADRO/ 

VÍNCULO 

DATA DE 

NASCIMENTO 
FORMAÇÃO 

1 Adan Flexa Cardoso 
Gerente Geral de 

Projetos 
Cargo Comissionado 11.01.1993 

Bacharel em Relações 

Internacionais 

2 
Alannah Jennifer Mendes 

Moreira 

Assessor Técnico Nível 

II/Gabinete 
Cargo Comissionado 13.01.1985 

-Bacharel em Ciências Contábeis 

-Especialista Auditoria e 

Controladoria 

3 
Brenda Gabriella Miranda 

Silva 

Gerente Geral de 

Projeto 
Cargo Comissionado 27.01.1995 - Bacharel em Direito 

4 
Carlos Eduardo 

Nascimento Costa 

Gerente Geral de 

Projetos 
Cargo Comissionado 05.08.1982 

- Bacharel em Comunicação Social - 

Publicidade e Propaganda 

cargo de Secretária Extraordinária de Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília, durante o 

impedimento da titular, no período de 09  a 16 de 

dezembro de 2019. 

16/12/19 7064 Decreto N° 5364 

Homologar o deslocamento de Lilia Suely Amoras 

Collares,Secretária Extraordinária de Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília, da sede de 

suas atribuições, Brasília-DF, até a cidade de Macapá-

AP, a fim de tratar de assuntos de interesse da 

administração estadual, no período de 10 a 18 de 

novembro de 2019. 

Lilia Suely Amoras Collares de Souza 

16/12/19 7064 Decreto N° 5365 

Homologar a designação de Rozilene Vieira de Souza, 

Chefe de Gabinete, pelo exercício em substituição, do 

cargo de Secretária Extraordinária de Representação do 

Governo do Estado do Amapá em Brasília, durante o 

impedimento da titular, no período de 10 a 18 de 

novembro de 2019. 

Rozilene Vieira de Souza 
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5 
Cosmo de Oliveira 

Aureliano 

Motorista 
Quadro Federal 

SEAD 
12.06.1961 - Ensino Fundamental 

Assessor-Técnico Nível 

I 
Cargo Comissionado 

6 Daniela Pinheiro da Silva 

Fisioterapeuta Quadro Estadual 

SESA 
28.05.1982 

- Bacharel em Fisioterapia 

- Especialista em Auditoria em 

Saúde 

- Especialista em Processos 

Educacionais em Saúde 

- Mestrado em Ciências da Saúde 

Gerente do Núcleo 

Administrativo-

Financeiro 
 Cargo Comissionado 

7 
Ediane Nascimento 

Borges 

Assessor Técnico Nível 

III/Secretaria 
Cargo Comissionado 21.02.1981 

-Bacharel em Direito 

- MBA em Marketing e 

Comunicação Digital 

- Especialista em Segurança Pública 

8 Edinael Cardoso Pereira 
Assessor Técnico Nível 

III/Secretaria 
Cargo Comissionado 15.08.1987 

- Tecnólogo em Segurança do 

Trabalho 

(em andamento) 

9 Elielson Alves da Silva 
Assessor Técnico Nível 

III/Secretaria 
Cargo Comissionado 17.03.1980 - Bacharel em Direito 

10 Enilde Costa de Oliveira 
Técnico em 

Enfermagem 

Quadro Estadual 

SESA 
10.03.1971 

- Bacharel em Enfermagem 

- Especialista em Enfermagem do 

trabalho 

11 Estelita Martins Sampaio 
Professora  

Quadro Estadual 

SEED 22.03.1972 

- Tecnólogo em Informática 

Educativa 

- Bacharel em Direito Secretária Executiva Cargo Comissionado 

12 Euridece Pacheco Ruella 

Professora  Quadro Estadual 

SEED 
12.09.1983 

- Licenciatura Plena em Letras 

- Mestrado em Direito Ambiental e 

Políticas Públicas 
Gerente Geral de 

Projeto Cargo Comissionado 

13 Fabiano Lago Rosa Assessor Técnico Nível Cargo Comissionado 17.02.1978 - Ensino Médio Completo 
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II/ Coordenadoria de 

Articulação de Ações de 

Apoio Social 

14 
Gabrielly Barbosa Silva 

Favacho 

Gerente Geral de 

Projeto Cargo Comissionado 24.03.1983 - Bacharel em Odontologia 

15 
Helenilza Lia dos Santos 

Maréco 

Bióloga 

 
Quadro Estadual 

SESA 
02.02.1961 

- Bacharel em Ciências Biológicas 

- Especialista em Saúde Pública e 

Epidemiologia 

16 Huelton Correa Medeiros 

Ten. Cel. PM Quadro Estadual 

POLÍCIA MILITAR 
20.08.76 

- Bacharel em Segurança Pública 

- Especialista em Segurança Pública 

e Altos Estudos Estratégicos 
Gerente Geral de 

Projeto Cargo Comissionado 

17 
João Souza de Azevedo 

Neto 

Gerente Geral de 

Projeto Cargo Comissionado 27.06.1971 - Tecnólogo em Gestão Pública 

18 
Jonattas Matheus Miranda 

da Silva 

Gerente Geral de 

Projeto Cargo Comissionado 15.02.1992 
- Tecnólogo em Designer de 

Interiores 

19 
José Ribamar de Lima 

Júnior 

Professor 
Quadro Federal 

SEED 

02.11.1970 

-Licenciado Pleno em Pedagogia 

-Especialista em Educação 

Profissional e Técnica 

- Especialista em Docência do 

Ensino Superior 
Secretário Executivo Cargo Comissionado 

20 
Lília Suely Amoras 

Collares de Souza 
Secretária de Estado Cargo Comissionado 25.02.1968 -Bacharel em Administração 

21 
Maria Dalva de Souza 

Figueiredo 
Professora 

Quadro Federal 

SEED 
25.04.1961 - Licenciada Plena em Pedagogia 

22 Mauro de Lima Souza 

Assessor Técnico Nível 

I/ Coordenadoria de 

Articulação de Ações de 

Apoio Social 

Cargo Comissionado 06.03.1961 

-Tecnólogo em Gestão de Recursos 

Humanos 

-MBA em Gestão de Projetos 
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23 
Miguel Arcanjo Dantas 

Bomfim 
Analista Ambiental 

Quadro Estadual 

SEAB 
06.07.1973 

- Bacharel em Direito 

- Especialista em Direito Público 

24 Moacir Fernandes Souza 

Agente Administrativo 
Quadro Estadual 

SEAB 
02.02.1955 - Ensino Médio Completo 

Assessor-Técnico Nível 

I 
Cargo Comissionado 

25 
Paulo Sérgio de Holanda 

Moura 

Agente de Portaria 
Quadro Federal 

SEAD 
07.10.1969 - Ensino Médio Completo 

Chefe de Unidade 

Financeira 
Cargo Comissionado 

26 
Queila Simone Rodrigues 

da Silva 
Secretária Adjunta Cargo Comissionado 24.12.1971 

- Bacharel em Direito 

- Licenciada em Ciências Biológicas 

- Especialista em Direito Tributário 

 

27 Rafael Brito dos Santos 

Coordenador de Articulação 

de Ações de Apoio 

Social 

Cargo Comissionado 14.09.1988 
-Tecnólogo em Gestão da 

Tecnologia da Informação 

28 Rafael Lima Miranda Assessor Técnico Nível I Cargo Comissionado 16.12.1984 
- Bacharel em Administração 

(em andamento) 

29 
Raimundo Alberto Lago 

Rosa 

Assessor Técnico Nível 

II 
Cargo Comissionado 11.07.1952 -Ensino Médio Completo 

30 Ricardo Carvalho Barbosa Assessor Téc. Nível III Cargo Comissionado 09.08.1978 -Ensino Médio Completo 

31 
Ricardo Sousa do 

Nascimento 

Gerente Geral de 

Projeto 
Cargo Comissionado 03.05.1969 - Bacharel em Teologia 

32 Rita de Cácia de Lima Professora 
Quadro Estadual 

SEED 
23.09.1975 - Licenciatura em Pedagogia 

33 
Roberto Lucas de 

Andrade 

     Secretário Adj. de Ações 

estratégicas 
Cargo Comissionado 07.07.1966 - Bacharel em Artes Cênicas 

34 
Rosiane de Castro 

Teixeira 

Assessor Especial De 

Gestão 
Cargo Comissionado 26.11.1976 - Tecnólogo em Gastronomia 
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35 Rozilene Vieira de Souza Chefe de Gabinete Cargo Comissionado 07.02.1976 - Bacharel em Administração 

36 Sandra Barbosa de Assis 
Assessor Técnico Nível 

III/Secretaria 
Cargo Comissionado 18.11.1959 - Bacharel em Administração 

37 
Sônia Maria Resende 

Pinheiro 

Assessor Técnico Nível 

III/Secretaria 
Cargo Comissionado 24.05.1943 - Licenciada em Educação Física 

38 
Soraia Monteiro Soares 

Branquinho 

Chefe de Unidade de 

Administração  
Cargo Comissionado 01/07/1986 -Ensino Médio Completo 

39 
Vânia Lucy Maciel de 

Oliveira Brito 
Professora 

Quadro Federal 

SEED 
11.06.1978 - Licenciada Plena em Pedagogia 

40 
Viviani Pereira Amanajás 

Guimarães 

Assessor Técnico Nível 

III/Secretaria 
Cargo Comissionado 08.01.1973 - Licenciada Plena em Letras 

41 Washington Pereira Braga 

Professor 
Quadro Estadual 

SEED 

28.11.1981 

- Licenciado em Letras 

- Licenciado em Letras Espanhol 

- Esp. em Metodologia da Ling. 

Espanhola 

Responsável pelo Setor 

de Material e 

Patrimônio  

Cargo Comissionado 

 

QUADRO DE SERVIDORES TERCEIRIZADOS – UNISERVE (COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. 

 

N. SERVIDOR FUNÇÃO/CARGO 
DATA DE 

NASCIMENTO 
ESCOLARIDADE 

1 
João Neto de 

Araújo 
Motorista 08.05.1961 -Ensino Médio Completo 

2 
Elizangela de 

Queiroz 
Serviços Gerais 11.08.1981 -Ensino Médio Completo 

3 
Maria Solange de 

Oliveira 
Copeira 08.03.1975 -Ensino Médio Completo 
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ANEXO VI 

ANALÍTICO E SINTÉTICO – AREA DE TRABALHO 
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