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INTRODUÇÃO 

 

A Secretaria de Estado da Administração – SEAD vem por meio deste apresentar seu 

Relatório de Gestão Anual contendo os resultados obtidos no exercício de 2020, observando as 

determinações legais da Lei Nº 4.320/64  que Institui as Normas Gerais de Direito Financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal, e a Lei Complementar Nº 101/2000, que estabelece as normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal,  em conformidade com o Plano Plurianual – PPA (2020-

2023)  e com a Lei Orçamentária Anual – LOA LEI Nº 2482 de 09 de janeiro de 2020, de acordo 

com os Planos de Trabalho e com o mapa estratégico da Secretaria de Estado da Administração, cuja 

missão consiste em “Formular, implementar e Gerir a Política de Gestão de Pessoas, Patrimônio e 

Serviços Corporativos do Governo do Estado do Amapá, em benefício da comunidade amapaense”. 

A SEAD é um órgão Público da Administração Direta, sem personalidade jurídica própria, 

originária da desconcentração administrativa do Estado do Amapá – pessoa jurídica de direito 

público interno, sendo ordenadora de despesas relativas aos Contratos Corporativos e 

Administrativos da Administração Estadual, com exceção daqueles geridos pelas próprias Unidades 

Jurisdicionadas - UJ,  bem como a Folha de Pagamento do Governo do Estado do Amapá, exceto 

SESA, SEED, DETRAN e DEFENAP, com função prioritária de melhor gerir e destinar os recursos 

públicos.  

O rol de responsáveis, elaborado nos termos dos artigos 10 e 11 da Instrução Normativa nº 

01/2017 – TCE/AP,  na forma do anexo II, conforme parágrafo 3º, art. 7º da DN nº 015/2020-

TCE/AP, será enviado em arquivo próprio destacado do relatório de gestão, conforme anexo III deste 

relatório. Os conteúdos referentes à parte específica do anexo III da DN 15/2020 seguem 

apresentados na sequência deste relatório conforme cronologia da metodologia de apresentação deste 

relatório, no tópico seguinte. 

A SEAD, em conformidade com o PPA 2020-2023, está inserida no Eixo Desenvolvimento 

da Gestão e Finanças, sendo responsável pelo gerenciamento e execução dos programas:  

1) Gerenciamento Administrativo – Eixo Gestão e Finanças;  

2) Gestão de Desenvolvimento de Pessoas; e  

3) Gestão de Logística e Patrimônio, que constituem suas atividades finalísticas e as 

principais realizações do exercício. 

Por meio do Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do 

Amapá – SIAFE/AP, registra-se o comprometimento do orçamento para as despesas do exercício. As 

ações desenvolvidas pela unidade foram guiadas pelo Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, 

o qual reforçou as Diretrizes Orçamentárias Anuais e as ações prioritárias, norteando os caminhos da 

Secretaria visando melhorar a qualidade dos serviços oferecidos por seus servidores (público interno) 

para os servidores contemplados com os serviços (público externo). 

Diante do exposto, a SEAD apresenta aos órgãos de controles internos e externos e à 

sociedade amapaense o resultado das ações do exercício de 2020, informando as principais atividades 

desenvolvidas em decorrência de sua função finalística e os resultados atingidos, além de demonstrar 

no seu contexto o detalhamento da execução orçamentária. 

Este relatório também configura um instrumento de prestação de contas para com a sociedade, 

contendo descrição detalhada do que foi executado ao longo do ano, de forma clara e transparente, 

destacando os principais resultados alcançados pela Secretaria de Estado da Administração.  

Para melhor elucidar o conteúdo deste relatório segue a metodologia adotada: 
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METODOLOGIA DE PRODUÇÃO DO RELATÓRIO 

O conteúdo deste Relatório de Gestão obedeceu aos critérios de apresentação informados pela 

DN 15/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE-AP). As informações contidas neste 

relatório foram retiradas dos relatórios de gestão anual, elaborados pelos setores e enviados para a 

Assessoria de Desenvolvimento Institucional – ADINS para sua consolidação. Conforme exposto no 

quadro disponibilizado no link: Metodologia de Produção, pode-se evidenciar os itens que não se 

aplicam a esta secretaria, bem como os itens que não foram atendidos e suas respectivas 

justificativas. Além disto, para melhor evidenciação quanto à construção do RG, foi também 

informado neste quadro quais informações foram respondidas por cada setor no âmbito da Secretaria 

de Estado da Administração do Governo do Estado do Amapá (SEAD-AP). 
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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA SEAD  

1.1. Identificação  

 

 

 

 

 

 

 

  

Identificação 

Poder: Executivo Data de criação: 1997  

Nome completo: Secretaria de Estado da Administração CNPJ: 11.778.653/0001-12 

Denominação abreviada: SEAD  Data de criação: 1997 

Código na Loa: 13101 

Situação Operacional: Em atividade  

Natureza jurídica: Órgão da Administração Pública 

Atividade Principal: Eixo Gestão e Finanças/ Gestão de Pessoas, Patrimônio, Logística e Documental. 

Código do Cnae: 8411- 6/00 

Contatos 

Telefones de contato: (96) 3084 – 8000/8002 

Endereço postal: Av. FAB, 87- Centro Administrativo – Macapá-AP- CEP. 68900- 073 

Página na internet: sead.portal.ap.gov.br 

Acesso ao cidadão: https://sead.portal.ap.gov.br/faleconosco 

Normas de criação: Decreto Estadual Nº 0148 de 23 de Janeiro de 1998. 

Normas relacionadas à gestão e estrutura: Decreto Estadual nº 0148, de 23 de Janeiro de 1998 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade: Departamento de Imprensa Oficial, site da Secretaria. 

Códigos e nome da Unidade Gestora no SIAFE: 

Órgão: Secretaria de Estado da Administração Cód.: 130101 Unidade Gestora Orçamentária             Cód.: 13101 

Normas Regulamentares e Regimentais  

Decreto nº 0422 de 09 de abril de 2019 – aprova o regulamento da Secretaria de Estado da Administração e dá outra 

providencias. 

Lei nº 0638 de 14 de dezembro de 2001 - Dispõe sobre a alteração do art. 25, da Lei n. º 0338, de 16 de abril de 1997 e dá 

outras providências. 

Lei nº 0338, de 16 de abril de 1997 - Dispõe sobre a Organização do Poder Executivo do Estado do Amapá e dá outras 

providências 

Decreto nº 0148, de 23 de janeiro de 1998 – Dispõe sobre a regulamentação da Secretaria de Estado da Administração, 

revogado a partir de 09 de abril de 2019. 

Decreto nº 1598, de 03 de maio de 2016 – dispõe sobre a Estruturação, a organização e administração do Sistema 

Integrado de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento – SIGRH. 

Decreto nº 0001, de 02 de janeiro de 2017 – prorroga o prazo das gerências e dá outras providências.  

Número de Servidores/Colaboradores 

396 servidores lotados na SEAD e anexos. 

Perfil da secretaria 

Base de atuação: Gestão de pessoas, patrimônio, materiais e serviços do governo do Estado do Amapá 

Principal Traço da Cultura: Inovação 

A cultura da Instituição valoriza: Comprometimento 
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1.2. Finalidade e Competências institucionais:  

Considerando os atributos da Unidade, elencados na tabela constante no item 1, ressalta-se 

que a SEAD é um órgão público, mantido pelo Estado. Não possui autonomia financeira. A Gestão 

de Pessoas e Administração Patrimonial e Logística do Estado compõem suas atividades finalísticas, 

conforme finalidades e competências destacadas abaixo. As normas regulamentares e regimentais, e 

os Decretos de criação e funcionalidade que disciplinam as ações do órgão estão contidos no item 1.1 

deste relatório, não podendo agir em contrário ao que preconiza a legislação institucional. 

 
SIGLA 

DA 

UNIDADE 

NOME DA 

UNIDADE 

PRINCIPAIS FINALIDADES E COMPETÊNCIAS  

SEAD Secretaria de 

Estado da 

Administração. 

Art. 4º. Constituem competências da Secretaria de Estado da Administração:  

I- Formular e executar as políticas públicas e diretrizes operacionais necessárias ao 

funcionamento da Administração Pública Estadual no âmbito de sua competência;  

II- Propor, coordenar e executar as ações relativas às políticas públicas de recrutamento, 

seleção, alocação, acompanhamento, manutenção, desenvolvimento e avaliação de 

desempenho funcional, planejamento e administração de carreiras, remuneração e 

benefícios aos servidores do Estado;  

III- gerenciar as informações funcionais e financeiras dos servidores do Estado;  

IV- Propor, coordenar e executar as ações relativas à política de desenvolvimento de 

gestão pública;  

V- Propor, coordenar e executar as ações relativas à política de recursos logísticos e 

patrimônio do Estado; gerenciar os sistemas estruturantes de recursos humanos, recursos 

materiais, patrimônio, administração da frota, protocolo e portal de compras;  

VI- Normatizar as ações pertinentes às políticas de gestão de pessoas, desenvolvimento 

de gestão e gestão de material e patrimônio para o sistema administrativo estadual;  

VII- planejar, coordenar, executar e controlar as ações relativas à concessão de auxílio-

transporte aos servidores dos órgãos da Administração Pública Estadual em consonância 

com a legislação vigente; e  

VIII- planejar, normatizar, coordenar, executar, monitorar e avaliar as políticas públicas 

de saúde ocupacional, medicina e segurança do trabalho e perícia médica.  

 
   Fonte: Decreto nº 0422 de 09 de abril de 2019 – Altera a Lei nº 0638 de 14 de dezembro de 2001  
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1.3. Organograma funcional   

O organograma abaixo foi estruturado de acordo com o Decreto nº 0422 de 09 de abril de 2019, a legislação vigente e o regimento da Secretaria 

de Estado da Administração. 
Figura 1: Organograma 



 

17 

 

1.3.1. Descrição do Organograma 

I. SAGEP 

A Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas, como unidade de atuação estratégica, auxilia o 

Secretário (a) de Estado da Administração no desempenho de suas atribuições exercendo a 

supervisão, a coordenação e o controle das políticas públicas na área de gestão de pessoas;  

II. SALOG  

A Secretaria Adjunta de Logística, como unidade de atuação estratégica, auxilia o Secretário 

(a) de Administração na gestão das políticas públicas e dos sistemas de gestão de competência 

institucional, visando contribuir para aumentar a eficiência e a efetividade das ações da Secretaria 

de Estado de Administração;  

III. GABINETE 

O Gabinete da Secretaria de Estado da Administração, unidade responsável pelo suporte ao 

Secretário de Administração e Secretários Adjuntos;  

IV. ADINS 

À Assessoria de Desenvolvimento Institucional compete coordenar e consolidar o 

planejamento, a elaboração da proposta orçamentária, controlar o orçamento, promover o 

desenvolvimento de competências e habilidades das pessoas e da modernização da gestão, no 

âmbito da instituição;  

V. ACI 

As competências e atribuições da Assessoria de Controle Interno serão aquelas definidas em 

normas da Controladoria Geral do Estado;  

VI. CGP 

À Coordenadoria Gestão de Pessoas, compete formular políticas públicas, definir normas e 

coordenar as ações de planejamento, desenvolvimento, seleção de pessoas, gestão de carreiras e 

remuneração dos servidores no âmbito do Poder Executivo Estadual, em articulação com os órgãos 

setoriais de recursos humanos do Estado; 

Ao Núcleo de Legislação de Pessoal, compete coordenar as atividades relacionadas à análise 

e normatização da legislação de pessoal no âmbito do Governo do Estado do Amapá; assessorar a 

coordenadoria de gestão de pessoas, no âmbito de suas atribuições; 

À Unidade de Análises compete analisar processos e emitir parecer técnico-jurídico que 

versem sobre direitos e deveres do servidor público estadual; analisar certidões de tempo de serviço 

e manifestar-se sobre a legalidade, veracidade e efeitos das averbações requeridas;  

À Unidade de Normas compete prestar assessoria técnica-jurídica quanto à elaboração de 

atos normativos relacionados à gestão de pessoas para as unidades administrativas da Secretaria de 

Estado de Administração; examinar, instruir e emitir parecer técnico jurídico nos processos 

administrativos referentes às demandas de legislação de pessoal;  

Ao Núcleo de Controle de Pessoal compete organizar o cadastro central dos servidores, 

empregados públicos e comissionados da Administração Pública Estadual, de forma a sistematizar, 

atualizar, aperfeiçoar e disponibilizar informações relativas a dados pessoais e funcionais;  

À Unidade de Progressão Funcional compete analisar e qualificar os processos de concessão 

de progressão funcional dos servidores públicos do Estado do Amapá; gerenciar o processo de 

avaliação de desempenho visando à progressão funcional;  

À Unidade de Controle e Avaliação de Desempenho e Estágio Probatório, compete 

coordenar, normatizar, supervisionar, orientar e emitir parecer nos processos administrativos 

referentes à avalição do desempenho e estágio probatório, do quadro de servidores público do 

Governo Estado do Amapá;  

À Unidade de Controle e Concessão de Licenças compete coordenar, normatizar, 

supervisionar, orientar, instruir e emitir parecer nos processos administrativos referentes à 

concessão de licenças, do quadro de servidores público do Governo Estado do Amapá;  

À Unidade de Controle de Cargos e Salários compete controlar, coordenar, elaborar e 

acompanhar a implementação dos planos de cargos, carreiras e remuneração da administração 

pública estadual; efetuar o controle de cargos efetivos, comissionados, funções permanentes e 
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gratificadas, no que diz respeito à criação, à alteração, à extinção, ao provimento, à vacância e à 

movimentação das funções gratificadas;  

Ao Núcleo de Desenvolvimento de Pessoal, compete propor política públicas e diretrizes 

referentes ao desenvolvimento profissional dos servidores estaduais em consonância com as 

necessidades e interesse do Estado;  

À Unidade de Planejamento e Seleção de Pessoal compete realizar a instrução do processo 

administrativo, contendo termo de referência e minuta do contrato para a realização do processo de 

seleção de provimento de servidores públicos no âmbito do Governo do Estado do Amapá;  

Ao Núcleo de Consignações, compete realizar a gestão das consignações compulsórias e 

facultativas dos servidores públicos do Governo do Estado do Amapá; elaborar, publicar, aplicar, 

fiscalizar, gerenciar e fazer cumprir, pelos órgãos consignantes, pelos consignados e instituições 

consignatárias, as regras e procedimentos desses descontos, até o limite estabelecido em ato do 

Chefe do Poder Executivo Estadual;  

À Unidade Atendimento ao Servidor e Consignatárias, compete emitir relatórios gerenciais 

de acompanhamento dos dados do sistema, de repasse e ratificação de valores, consignados pelo 

Governo do Estado do Amapá às consignatárias, considerando as ocorrências referentes aos 

descontos na folha de pagamento de servidores;  

Ao Núcleo da Folha de Pagamento, compete coordenar, organizar e acompanhar as 

atividades inerentes à gestão da folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Estadual; 

acompanhar e avaliar as despesas com pessoal através de relatórios gerenciais, objetivando 

subsidiar decisões de governo na área de recursos humanos;  

À Unidade de Registro, Validação e Envio de Dados compete monitorar o Sistema de 

Informações Gerenciais de Recursos Humanos, validando as informações geradas; executar o 

controle de dados e estatísticas referentes a folha de pagamento;  

À Unidade de Processos Judiciais compete realizar atos administrativo nos processos 

judiciais, para o cumprimento das determinações impostas juridicamente, analisando as 

manifestações apresentadas pelos setoriais da Secretaria, adequando-os as legislações vigentes;  

À Unidade de Processos Administrativos compete realizar atos administrativos visando o 

cumprimento das determinações impostas, analisando as manifestações apresentadas pelos setoriais 

da Secretaria, adequando-os as legislações vigentes;  

À Unidade de Vale Transporte, compete coordenar, executar e controlar as ações relativas à 

concessão de auxílio-transporte aos servidores dos órgãos da Administração Pública Estadual em 

consonância com a legislação vigente;  

À Unidade de Controle e Auditoria de Folha de Pagamento, compete definir, implementar e 

controlar o processo de auditoria permanente das atividades relativas à folha de pagamento em 

articulação com a Assessoria de Controle Interno e gerenciar as informações prestadas aos órgãos 

de controle, conforme determinações legais;  

Ao Núcleo de Acompanhamento de Servidores Federais, compete realizar a gestão do 

convênio entre o Governo do Estado do Amapá e a União Federativa do Brasil; prestar as 

informações referentes aos servidores federais em cumprimento ao disposto nos convênios, 

firmados entre o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o Governo do Estado do 

Amapá;  

À Unidade de Atendimento de Servidores Federais compete proceder o atendimento aos 

servidores federais para orientar em relação aos pleitos de seus direitos; proceder o controle de 

frequência, escala de férias, licenças, movimentação e a lotação do servidor federal, nos Órgão da 

Administração Estadual;  

Ao Núcleo de Perícia Médica, compete propor normas, diretrizes e procedimentos técnicos 

para a operacionalização das ações na área de perícia médica em consonância com a Política de 

Saúde do Servidor;  

À Unidade de Controle e Monitoramento de Perícias, compete realizar perícia médica nos 

servidores para fins de ingresso no serviço público, reabilitação, readaptação e concessão de 

benefícios. 
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VII. CGPL  
À Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Logística diretamente subordinada ao Secretário 

Adjunto de Logística/SEAD, compete propor políticas públicas, definir normas, planejar, promover 

ações de gestão de patrimônio mobiliário, imobiliário, almoxarifado, abastecimento, comunicação 

administrativa e publicação de atos oficiais no âmbito do Governo do Estado do Amapá;  

Ao Núcleo de Imprensa Oficial compete planejar ações e projetos para fortalecer as políticas 

de publicação de atos oficiais do Governo do Estado do Amapá; planejar, dirigir, orientar, 

supervisionar, avaliar e controlar as atividades da Imprensa Oficial; estabelecer a padronização para 

as publicações oficiais no Diário Oficial do Estado do Amapá;  

À Unidade de Produção, Editoração e Revisão, compete realizar a produção, editoração e 

revisão das matérias a serem submetidas a publicação do diário oficial; tonar público os atos 

administrativos do Governo do Estado do Amapá disponibilizando as publicações oficiais em meios 

eletrônicos;  

À Unidade de Administração compete elaborar planejamento de necessidades, visando 

prever investimentos, aquisição de equipamentos, serviços, suprimentos e materiais de consumo 

para atender as atividades desenvolvidas pela imprensa oficial; realizar a emissão de faturamento e 

cobranças dos produtos e serviços realizados pela Imprensa Oficial, na forma da legislação vigente;  

Ao Núcleo de Gestão Documental Administrativa compete planejar, coordenar, publicar e 

avaliar as atividades de comunicação administrativa no que está relacionado aos atos oficiais no 

âmbito do Governo do Estado do Amapá;  

À Unidade de Normas e Procedimentos Documentais compete estabelecer manuais com 

modelos padrões de documentos oficiais para comunicação no âmbito do Governo do Estado do 

Amapá;  

Ao Núcleo de Administração Patrimonial, compete realizar a integração das unidades 

técnicas e operacionais de patrimônio imobiliário, mobiliário e almoxarifado de todos os órgãos e 

entidades do Estado, buscando adequá-los à política vigente implementada pelo Sistema de Gestão 

do Patrimônio do Estado, uniformizando, racionalizando e modernizando instrumentos de controle 

e procedimentos;  

À Unidade de Almoxarifado Central, compete receber materiais mediante a apresentação de 

inventário comprovando a quantidade e o estado de conservação dos mesmos e armazenar de forma 

adequada, em local apropriado e seguro até a distribuição aos órgãos destinatários; elaborar 

relatórios gerenciais de relatório de entrada e saída de material, observando a classificação, 

especificações e a legislação pertinente de todos o patrimônio dos órgãos do Governo do Estado do 

Amapá;  

À Unidade de Cadastro e Controle de Bens Móveis, compete contribuir na elaboração de 

normas, formulários e manuais de procedimentos visando disciplinar e padronizar as atividades 

pertinentes à administração de bens móveis do Governo do Estado do Amapá;  

À Unidade de Administração de Bens Imóveis, compete realizar e acompanhar os trâmites 

referentes a convênios firmados que envolvam imóveis do Estado; realizar análise dos processos 

referentes às cessões de imóveis, colaborando para sua agilização;  

Ao Núcleo de Transportes e Abastecimento, compete planejar, controlar e monitorar a 

execução das atividades relacionadas ao controle de veículos cadastrados na Central de 

Abastecimento do Governo do Estado do Amapá, de acordo com as normas e procedimentos 

estabelecidos pela Secretaria de Estado da Administração;  

À Unidade de Controle e Gestão de Combustível, compete abastecer a frota de veículos 

devidamente credenciados na Central de Abastecimento; realizar a distribuição de cotas para o 

abastecimento dos veículos, conforme sistema de informação adotados pela Secretaria de Estado da 

Administração.  

VIII. COSIC 

À Coordenadoria de Sistemas Corporativos, diretamente subordinada ao Secretário Adjunto 

de Gestão de Logística, compete, atuar no planejamento e na implantação de todo e quaisquer 
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projetos de Tecnologia da Informação sob gestão da Secretaria de Estado da Administração que 

tenham abrangência corporativa no âmbito do Governo do Estado do Amapá;  

Ao Núcleo de Relacionamento e Gestão de Processos, compete planejar, acompanhar, 

controlar e monitorar todo e quaisquer assuntos relacionados aos atendimentos de usuários no que 

estiver relacionado a Tecnologia da Informação com abrangência corporativa sob gestão da 

Secretaria de Estado da Administração;  

À Unidade de Atendimento aos Usuários, compete manter a gestão dos dados das 

solicitações dos usuários dos sistemas corporativos sob gestão da Secretaria de Estado da 

Administração, no que concerne a esclarecimentos de dúvidas, reclamações, requisições de serviço 

e registro de problemas relacionados às funcionalidades e rotinas dos sistemas e aplicações;  

À Unidade de Gestão de Processos, compete assessorar os setoriais nos assuntos 

relacionados a análise de requisitos e funcionalidades dos sistemas corporativos sob gestão da 

Secretaria de Estado da Administração. 

IX. CAF 

À Coordenadoria de Administrativa Financeira compete programar, coordenar, 

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

tecnologia da informação, comunicações administrativas, material, patrimônio, serviços gerais, 

transporte, finanças, contratos e convênios de acordo com as normas estabelecidas pelos sistemas 

organizados.  

Ao Núcleo de Gestão Administrativa compete coordenar, supervisionar e avaliar as 

atividades de pessoal, comunicações administrativas, material, patrimônio, serviços gerais, 

transporte e tecnologia da informação.  

Unidade de Finanças, compete observar e fazer observar as diretrizes e normas técnicas 

emitidas pelo órgão central do sistema estadual de administração financeira, bem como, assistir à 

instituição nas matérias a ela referentes;  

À Unidade de Pessoal, compete observar e fazer cumprir as diretrizes e normas técnicas 

emitidas pelo órgão central do sistema estadual de gestão de pessoas, bem como, assistir à 

instituição nas matérias a ela referentes;  

À Unidade de Comunicação e Logística, compete cumprir e fazer cumprir as diretrizes, 

normas e regulamentos inerentes a atividade de transportes, serviços gerais, material, patrimônio e 

comunicação administrativa no âmbito da Secretaria de Estado da Administração e seus anexos;  

À Unidade de Tecnologia da Informação, compete coordenar as atividades de Tecnologia da 

Informação e Comunicação no âmbito da Secretaria de Estado de Administração, respondendo pela 

manutenção de rede lógica para redes de computadores, manutenção de equipamentos de 

informática, bem como no suporte e desenvolvimento de aplicações e banco de dados;  

Ao Núcleo de Contratos e Compras, compete estudar, pesquisar, planejar, acompanhar, 

propor e avaliar a execução das atividades de compras governamentais visando o aprimoramento 

contínuo, permanente e articulado da Administração Pública Estadual;  

À Unidade de Contratos Administrativos e Corporativos compete cumprir e fazer cumprir 

todas as normas e legislações vigentes no que diz respeito a Contratos e Convênios; elaborar 

Termos de Cooperação Técnica, Convênios, Contratos, Parcerias, Acordos e outros instrumentos, 

bem como, extratos de publicações dos atos em que a Secretaria de Estado de Administração 

participe como contratante ou interveniente, assim como controlar todas as suas vigências;  

À Unidade de Gestão de Compras, compete: analisar, instruir e acompanhar os processos de 

aquisição de materiais e contratação e serviços no âmbito da Secretaria de Estado de Administração, 

bem como os corporativos do Governo do Estado do Amapá;  

O Instituto de Previdência do Estado do Amapá, a Escola de Administração Pública e o 

Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão, vinculados a Secretaria de Estado da 

Administração, possuem estrutura, organização e funcionamento de acordo com ordenamentos 

jurídicos próprios.  

Constituem atribuições do Secretário de Estado da Administração desenvolver a 

coordenação estratégica da instituição e, ainda, formular e coordenar as políticas públicas e 
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diretrizes operacionais nas áreas de gestão de pessoas, gestão de saúde ocupacional, gestão de 

logística, gestão do patrimônio do Estado.  
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X. Atribuições dos cargos 

Aos Secretários Adjuntos, além de substituir o titular da Secretaria de Estado da 

Administração em suas ausências e impedimentos, cabem as seguintes atribuições:  

Coordenar as ações relativas ao planejamento, monitoramento e a avaliação das ações da 

Secretaria;  

Ao Chefe de Gabinete cabe submeter à apreciação do Secretário titular e dos Adjuntos os 

assuntos que constituem atribuições da gestão, bem como substituí-los em suas ausências e 

impedimentos. 

Constituem atribuições básicas dos Coordenadores e assessores prestar assessoramento ao 

Secretário titular e Adjuntos do órgão nas atividades relativas ao gerenciamento das ações da sua 

área de atuação; programar, orientar, dirigir, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar as 

atividades a cargo da respectiva unidade; elaborar e encaminhar ao superior imediato os relatórios 

periódicos, ou quando solicitado, sobre as atividades da respectiva unidade; 

Constituem atribuições dos Assessores Técnicos assessorar o Secretário e os Secretários 

Adjuntos com vistas à tomada de decisão; examinar e emitir parecer a respeito de assuntos relativos 

à Secretaria, quando solicitado pelo Secretário; assessorar o Secretário na elaboração de 

informações à Procuradoria-Geral do Estado, com vistas à defesa do Estado nas ações judiciais, 

mediante orientações dos respectivos Assistentes Jurídicos e Núcleos Jurídicos da Secretaria;  

Constituem atribuições dos Assessores da Agenda do Servidor propor, avaliar e formular 

políticas públicas voltadas à gestão de pessoas no Estado do Amapá; coordenar, propor e articular 

uma mesa de negociação permanente entre o Governo Estadual e as Entidades representativas dos 

servidores públicos, pautadas pelo diálogo, transparência visando à efetivação dos direitos e 

garantias aos servidores públicos estaduais;  

Constituem atribuições básicas dos Gerentes de Núcleos e Chefes de Unidades assessorar os 

superiores imediatos nos assuntos relacionados às suas atribuições; executar as atividades 

desenvolvidas pela unidade, emitir parecer e despachos dos processos submetidos à sua apreciação. 

 

1.3.2. Apresentação dos nomes dos titulares de áreas estratégicas:  
DESCRITIVO DE CARGOS 

  NOME E DESCRIÇÃO DO CARGO 

1 SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO  

  Secretário de Estado da Administração, CDS-5, nomeada pelo Decreto 1535 a contar de 01.05.18, publicado no 

DOE. 6679 de 14.05.18.  

2 REGINA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE 

  Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, Subsídio-4, nomeada pelo Decreto 1531/Republicado, a contar de 

01.05.18, publicado no DOE. 6689 de 29.05.18.  

3 JOSÉ MARLÚCIO ALCANTARA DE ALMEIDA 

  Secretário Adjunto de Gestão Patrimonial e Logística, Subsídio-4, nomeada pelo Decreto 1531/Republicado, a 

contar de 01.05.18, publicado no DOE. 6689 de 29.05.18.  

4 JHONATAN COSTA DE ALMEIDA 

  Coordenador da Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Logística, CDS-4, nomeado pelo Dec. 2717 de 

14/08/2020, publicado no DOE. 7234 de 14/08/2020 

5 HANNAH PIRES CAJUEIRO 

  Chefe de Gabinete/Gabinete, CDS-4, nomeada pelo Decreto pelo Dec. 2717 de 14/08/2020, publicado no DOE. 

7234 de 14/08/2020 

6 ASTRID MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE  

  Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, CDS-4, nomeada pelo Decreto 1531/Republicado, de 

01.05.18, publicado no DOE. 6689 de 29.05.18.  

7 ELIELSON LIMA CARDOSO 

  Gerente do Núcleo de Legislação de Pessoal/CGP, CDS-3, SEAD 

8 EDINALVA MORAIS DA SILVA NOGUEIRA 

  Gerente do Núcleo de Controle de Pessoal/CGP, CDS-3. 

9 ILANA CRISTINA VILHENA SILVA  

  Gerente do Núcleo de Desenvolvimento Pessoal/CGP, CDS-3, nomeada pelo Decreto 2908 de 03.08.18, publicado 

no DOE. 6734 de 03.08.18.  
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10 FELIPE SCHALBLICH CARDOSO 

  Gerente Núcleo/ Núcleo Consignações/CGP, CDS-3,  

11 DINALDO PEREIRA DA TRINDADE  

  Gerente do Núcleo de Folha de Pagamento/CGP – CDS -3, nomeado pelo Decreto nº 1531, republicado, a contar 

de 01.05.2018, publicado no DOE 6689 de 29.01.2018. 

12 ODILENE MARGARIDA LIMA TAVARES  

  Gerente do Núcleo de Acompanhamento Servidores Federais/CGP, CDS-3, SEAD, nomeada pelo Decreto 3727 a 

contar de 19.09.18, publicado no DOE. 6766 de 21.09.18.  

13 HERALDO RODRIGUES RIBEIRO 

  Gerente do Núcleo de Perícia Médica /CGP, CDS-3, nomeado pelo Decreto 3173, a contar de 14.06.2019, 

publicado no DOE. 6964 de 22.07.2019.  

14 MAURYANE PACHECO CARDOSO  

  Gerente do Núcleo de Imprensa Oficial/CGPL, CDS-3, nomeada pelo Decreto 0410 de 31/01/2020, publicado no 

DOE 7096 de 31/01/2020 

15 ALEX ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA 

  Gerente do Núcleo de Gestão Documental/CGPL, CDS-3, nomeado pelo Decreto 1707 de 11/05/2020, publicado 

no DOE. 7164 de 11/05/2020 

16 RENATA ABDON DE SÁ SEIXAS 

  Gerente do Núcleo de Administração Patrimonial/CGPL, CDS-3, nomeada Pelo Dec. 2717 de 14/08/2020, 

publicado no DOE. 7234 de 14/08/2020 

17 ADRIANO DOS SANTOS SANTOS 

  Gerente do Núcleo de Transportes e Abastecimento/CGPL, CDS-3, nomeado pelo Decreto 1531 de 11/05/2018 

18 DIEGO DE ARAUJO E LIMA 

  Coordenador da Coordenadoria de Sistemas Corporativos, CDS-4, nomeado pelo Decreto 3757 de 02.09.2019, 

publicado no DOE 6993 de 02/09/2019 

19 RODRIGO GUEDES PIMENTEL  

  Gerente do Núcleo de Relacionamento e Gestão de Processos/COSIC, CDS-3, nomeado pelo Decreto 5394/2019, 

publicado no DOE 7065 de 17/12/2019 

20 JOSEMAN PEREIRA DA SILVA 

 Coordenador da Coordenadoria de Adm. Financeira, CDS-4, nomeado pelo Decreto nº 2881 de 31.07.2018, 

publicado pelo DOE. 6731 de 31.07.2018, exonerado pelo Decreto nº 2707 de 14.08.2020, publicado pelo DOE nº 

7.234 de 14.08.2020. 

21 LUIZIENIS AMANAJÁS CORREIA FARIAS 

  Coordenadora da Coordenadoria de Adm. Financeira, CDS-4, nomeada pelo Dec. 2717 de 14/08/2020, publicado 

no DOE. 7234 de 14/08/2020 

22 SILVIA MARIA SOUSA DOS SANTOS 

  Gerente do Núcleo de Gestão Administrativa/CAF, CDS-3, nomeada pelo Decreto nomeada pelo Dec. 2717 de 

14/08/2020, publicado no DOE. 7234 de 14/08/2020 

23 SANDRO FÁBIO FERNANDES FREIRE 

 Gerente do Núcleo de Gestão Administrativa/CAF, CDS-3, nomeado pelo Decreto nº Nº 0147 DE 14.01.2020, 

publicado pelo DOE nº 7.083 de 14.01.2020 e exonerado pelo Decreto nº 2707 de 14.08.2020, publicado pelo 

DOE nº 7.234 de 14.08.2020 

24 MARIA IRACI SILVA DA CRUZ 

  Gerente do Núcleo de Contratos e Compras/CAF, CDS-3, nomeada pelo Decreto nº1993, a contar de 29.04.2019, 

publicado no DOE 6912, de 06.05.2019. 

25 ROSA DALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA 

  Gerente Setorial de Articulação Institucional do Projeto/NGDA/CGPL – CDS-2, nomeada pelo Decreto 1521 de 

11/05/2018 

26 JOSÉ EUCI SOUZA DE ALMEIDA 

  Gerente de projeto de Articulação Institucional de Desenvolvimento Setorial da Gestão/NGDA/CGPL – CDS-2, 

nomeada pelo Decreto nº1993. 

27 MARIA BETANIA GALVÃO VERAS 

  Gerente de Mobilização e Articulação Institucional do Núcleo de Controle de Pessoal – CDS-1, nomeada pelo 

Decreto nº1993. 

28 ANA IZABEL TAVARES DA SILVEIRA 

  Gerente de Articulação Institucional, CDS-2, nomeada pelo Decreto 3990 de 12/09/2019. 

29 ELIZETE SILVA SANTOS 

  Gerente de Articulação Institucional, CDS-2, nomeada pelo Decreto 3990 de 12/09/2019. 

30 SANNY MARGARETH COSTA DE SOUZA 

  Gerente Geral de Articulação Institucional de Desenvolvimento Setorial da Gestão, CDS-3, nomeada pelo Decreto 

4491 de 16/10/2019. 
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31 SUZANA TENÓRIO DOS SANTOS 

  Gerente Geral Institucional de Desenvolvimento Setorial da Gestão, CDS-3, nomeada pelo Decreto 4491 de 

16/10/2019. 

32 JOSÉ ALBERTO DA SILVA TORRES FILHO    

  Assessor de Controle Interno, CDS-3, SEAD, nomeado pelo Dec. 2717 de 14/08/2020, publicado no DOE. 7234 

de 14/08/2020 

33 EDSON DE JESUS MOREIRA 

  Assessor técnico de Controle Interno, CDS-2, SEAD, nomeado pelo Dec. 2717 de 14/08/2020, publicado no DOE. 

7234 de 14/08/2020 

34 NEY OLIVEIRA DA COSTA  

  Assessor Técnico Nível III/Agenda do Servidor, CDS-3, nomeado pelo Decreto 1532 a contar de 13.04.18, 

publicado no DOE. 6678 de 11.05.18. Substituído em 10.05.19 por motivo de saúde.  Verificar como está a 

hierarquia. 

35 LUCAS BROCHADO ZEPF 

  Assessor de Desenvolvimento Institucional, CDS-3, nomeado pelo Decreto 2459 de 04/08/2020, publicado no 

DOE. 7226 de 04/08/2020 

36 ANGELA ANDREZA FURTADO DE OLIVEIRA 

  Assessora técnica de planejamento, CDS-2, nomeada pelo Dec. 2717 de 14/08/2020, publicado no DOE. 7234 de 

14/08/2020 

37 CARLOS ALBERTO FERREIRA LEITE 

  Assessor técnico de orçamento, CDS-2, nomeado pelo Decreto 1533/2018, publicado no DOE. 6678 de 

11/05/2018 

 

1.4. Macroprocessos finalísticos da Unidade  

A Secretaria de Estado da Administração, em conformidade com o PPA, está inserida no 

Eixo Desenvolvimento da Gestão e Finanças, sendo responsável pelo gerenciamento de três 

programas: 1) Gerenciamento Administrativo – Eixo Gestão e Finanças; 2) Gestão de 

Desenvolvimento de Pessoas; 3) Gestão de Logística e Patrimônio. Cada programa com suas 

respectivas ações, conforme quadro disponível no item 4.1 deste relatório. Os principais produtos e 

serviços realizados em cada programa/ação têm o servidor público como principal cliente tanto no 

aspecto pessoas como patrimônio e logística. As questões relativas à execução orçamentária, 

incluindo metas físicas e financeiras serão apresentadas no item 4 deste relatório. 

 

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

da unidade 

0005 - Gerenciamento Administrativo-Eixo Gestão e Finanças:  

Programa responsável pela gestão de duas ações na SEAD sendo, manutenção de serviços 

administrativos (2421) e gestão dos contratos corporativos da administração estadual (2675). Os 

indicadores de desempenho deste programa estão diretamente ligados aos processos de aquisição de 

bens ou serviços versus a execução dos serviços pelas empresas contratadas.  

0043 - Gestão de Desenvolvimento de Pessoas:  

Contempla 11 ações ligadas a gestão de produtos, além de serviços desenvolvidos pela área 

de Gestão de Pessoas, sendo os serviços: processamento da folha de pagamento, consignações, 

concessão de licenças, concessão vale transporte, análise de processos judiciais, análise de 

processos administrativos, realização de concursos públicos, posse de servidores, análise concessão 

de progressão e promoção. Segue descritivo das ações onde são executados os serviços 

supracitados: 
 

AÇÃO DETALHAMENTO 

0028 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSIÇÃO 

DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 

2098 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM FARDAMENTO 

2099 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO 

2100 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS INDENIZATÓRIAS 

2386 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR SEGURANÇA 
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AÇÃO DETALHAMENTO 

PUBLICA 

2388 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO GEA 

(EXCETO SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA 

2400 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 

2404 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS 

2409 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM FARDAMENTO, 

ALIMENTAÇÃO, INDENIZAÇÃO E VALE TRANSPORTE 

2434 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS 

2676 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PESSOAL DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 

 

0044 - Gestão de Logística e Patrimônio:  

Contempla ações ligadas aos produtos e serviços desenvolvidos pela área de Gestão 

Patrimonial e Logística, sendo: incorporação, concessão, alienação, afetação, permissão de uso, 

cessão, doação, inventário, desfazimento e baixa de bens, além da ação ligada a operacionalização 

do diário oficial. Segue descritivo das ações em que são executados os serviços supracitados: 

 
AÇÃO DETALHAMENTO 

2101 REGULARIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 

ESTADO 

2102 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 

ESTADO 

2424 INCORPORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBLILIÁRIO DO 

ESTADO 

2677 MODERNIZAÇÃO DOS DIÁRIOS OFICIAIS DO GEA 

 

Todos os macroprocessos (programas e ações) tiveram acompanhamento durante o ano de 

2020 dentro da aba “Acompanhamento” do SIAFE. 

 

1.6. Principais parceiros (externos à unidade jurisdicionada da administração 

pública ou da iniciativa privada) relacionados às principais funções da unidade. 
Dentre as instituições parceiras, cita-se as seguintes:  

I.Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (SEPLAN): devido às ações integradas 

de planejamento e execução orçamentária;  

II.Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ): devido às questões de controle contábil e 

financeiro das despesas empenhados;  

III.Escola de Administração Pública (EAP): devido às ações de capacitação dos servidores do 

Estado;  

IV.Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão (SIAC): devido à realização de ações 

voltadas ao atendimento ao cidadão; 

V.Controladoria Geral do Estado – CGE: em decorrência as orientações referentes aos 

controles internos da unidade; 

VI.Procuradoria Geral do Estado – PGE: devido ao auxílio jurídico prestado a Unidade através 

de pareceres para subsidiar as tomadas de decisão da Gestão; 

VII.Central de Licitações e Compras – CLC: devido ao auxílio prestado em decorrência dos 

procedimentos de licitações e compras realizados pela unidade. 

VIII.Centro de Gestão de Tecnologia da Informação - PRODAP 

 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES  
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Elaboração do Planejamento Estratégico para os anos de 2021 a 2023. 

A ADINS conduziu em 2020 a elaboração do Planejamento Estratégico - PE para os 

próximos anos, buscando a inclusão e contribuição de todos os servidores da secretaria, estimulando 

sempre os setores a estabelecer ações que desafiem a secretaria na busca da alta performance. Nessa 

atividade, foram definidas as macro ações a serem atingidas sela SEAD, bem como as estratégias 

para alcançá-las, a nova missão, a nova visão e valores, a definição dos objetivos institucionais e 

quais áreas necessitam de desenvolvimento para alavancar a gestão, seja no desenvolvimento 

tecnológico e/ou institucional. O novo Planejamento Estratégico encontra-se homologado no 

gabinete desta secretaria.  

 

Revisão do Regulamento e o Organograma da Secretaria de Administração. 

No início do ano de 2020 a ADINS definiu que seriam revisados o Regulamento Interno da 

SEAD e seu respectivo Organograma, visando a melhor adequação do fluxo e desempenho das 

atividades, entretanto com a ocorrência da pandemia do novo Corona Vírus, a execução dessa 

atividade ficou prejudicada, tendo em vista que no primeiro semestre as atividades não estavam 

sendo desenvolvidas presencialmente e era necessário um acompanhamento mais próximo aos 

setores da secretaria. Esse fato comprometeu significativamente que a atividade fosse realizada 

ainda no exercício, tendo sido necessária a priorização da formulação do novo Planejamento 

Estratégico, considerando o fim da vigência no ano de 2020 do PE anterior. A revisão destes dois 

itens está programada nas ações estratégicas do PE de 2021 a 2023 desta assessoria. 

 

2.1. Informações sobre o planejamento estratégico da unidade. 

a) Período de abrangência do plano estratégico, se houver; 

 

A SEAD possui Planejamento Estratégico com período de vigência de 2015 a 2020, 

finalizando o período desta vigência no ano deste referido Relatório de Gestão (RG). Ressalta-se 

que no ano de 2020 foram realizadas diversas ações de revisão e inclusões de metas para 

encerramento do plano de desenvolvimento da secretaria conforme vislumbrado no PE, ações estas 

sempre alinhadas aos objetivos institucionais da Secretaria, de acordo com o item 1.4 deste RG.  

 

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

competências constitucionais, legais ou normativas; 

 

Foi prevista no PE desta unidade a vinculação constitucional com suas competências, bem 

como sua revisão considerou a atualização das competências da SEAD que se deram posteriormente 

a criação do Planejamento Estratégico de 2015 a 2020.  

 

c) Demonstração da vinculação do plano estratégico da unidade com o Plano 

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

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

unidade; 

 

Não foi prevista no PE desta unidade a vinculação com os seus Programas e Ações 

relacionados no PPA, haja visto sua criação em 2015 ser anterior ao PPA de 2020 a 2023.  Todavia, 

no PE relativo aos anos de 2021 a 2023, já prevê a vinculação aos programas e ações, bem como as 

revisões programadas pela Secretaria de Estado do Planejamento – SEPLAN para que a SEAD 

adeque suas metas anualmente. 

 

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

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

estratégicos, dos processos e dos produtos desse planejamento estratégico aos quais se vincula; 
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A SEAD não está inserida em contexto de planejamento de outra secretaria ou órgão. 

 

e) Principais objetivos estratégicos traçados para a unidade para o exercício de 

referência do relatório de gestão; 

 

Foram realizadas diversas reuniões para que os setores da SEAD pudessem contribuir com 

esta revisão, resultando na criação das “20 ações em 20 meses”, que consiste em ações estratégicas 

para o alcance dos objetivos da unidade, conforme pode ser constatado na ata selecionada para 

compor este relatório. Segue abaixo: 
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f) Principais ações planejadas para que a unidade pudesse atingir, no exercício de 

referência, os objetivos estratégicos estabelecidos.  

Segue link com planilha das ações citadas no item 2.1 letra e) 

https://drive.google.com/file/d/1OfK0rD9ECFtPHaOzOyZdTff6eov50T88/view?usp=sharin

g 

 

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

objetivos estratégicos do exercício 

 

Acompanhamento Metas Físicas e Financeiras PPA. 

Foi realizado o controle e acompanhamento das metas físicas e financeiras dos programas e 

ações em que a SEAD está inserida no Plano Plurianual - PPA (2020 a 2023), por meio dos 

relatórios gerenciais enviados à ADINS pelos setoriais da secretaria. Os relatórios continham 

informações das atividades e seus devidos progressos, onde esta assessoria é responsável pela 

análise e seleção das principais informações contidas nesses relatórios para lançamento no Sistema 

Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá – SIAFE/AP. Ressalta-

se que ADINS vem monitorando as metas físicas e financeiras competentes à SEAD para que na 

revisão do PPA (com data a ser definida pela Secretaria de Planejamento), sejam realizadas as 

adequações que se fizerem necessárias. 

Monitoramento e controle orçamentário. 

A ADINS é responsável pelo monitoramento e controle orçamentário da Secretaria, sempre 

avaliando a necessidade de solicitações de cotas orçamentárias e suplementações, além de liberar 

orçamento para empenho por meio da Nota de Reserva e o remanejamento orçamentário da 

Secretaria, bem como colaboração na elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA e Plano 

Plurianual - PPA.  

 

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

objetivos estratégicos: 

1. A declaração de pandemia global em virtude do Coronavírus, declarada em 11 de março 

de 2020, pela Organização Mundial da Saúde, situação que ocasionou medidas contundentes e 

urgentes para evitar a propagação da COVID-19, que culminou no reconhecimento da situação de 

emergência por meio do Decreto Estadual nº 1375, de 17 de março de 2020, que estabeleceu o 

regime de sobreaviso e teletrabalho dos servidores públicos, e suas posteriores prorrogações. Este 

fator impactou preponderantemente na execução das atividades da SEAD, prolongando as 

instruções processuais, haja vista a rotina de trabalho ter sido redimensionada para uma nova 

atuação, com servidores acometidos pela infecção, o que impactou na força de trabalho. 

2. A implantação da transformação digital, de forma imediata e concomitante com a 

publicação dos Decretos Estaduais, ocasionando um entrave no desenvolvimento das atividades 

rotineiras, considerando a ausência de treinamento dos servidores para utilização das atualizações 

efetuadas nos sistemas. 

3. A ocorrência do sinistro, apagão energético, amplamente divulgado na imprensa nacional, 

relacionado à queima de um transformador e outros danos em uma subestação, ocorrido em 03 de 

novembro de 2020 por cerca de vinte dias, deixando 13 municípios do estado sem energia o que 

levou à situação de emergência com racionamento, também foi um fator que prejudicou o alcance 

dos objetivos da SEAD, aliado a realidade da  Pandemia do COVID-19, considerando que a 

Secretaria utiliza sistemas híbridos de gerenciamento de processos (arquivos físicos e digitalizados). 

 

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

Realizou-se a revisão de Fluxos e Procedimentos Operacionais Padrões - POPs da SEAD 

tendo em vista a padronização das atividades de rotina. Essa atividade foi conduzida pela equipe do 

NGDA com colaboração da ADINS na produção dos indicadores dos setoriais e posterior 

aprovação da redação. 
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c) Adequações nas estruturas imobiliária, pessoal, tecnológicas etc. 

 

 Imobiliária e estrutura física 

 

No ano de 2020, a SEAD atuou na reestruturação física e de mobiliário em vários setores. 

Com a aquisição de mobiliários e equipamentos de tecnologia foi possível adaptar os setores para o 

novo momento vivido pelas instituições em razão da Pandemia do COVID-19, além de possibilitar 

um melhor ambiente para os servidores que exercem suas atividades funcionais de forma presencial. 

Entre as diversas aquisições podemos destacar as de cadeiras, centrais de ar e estações de 

trabalhos individuais e em ilhas. 

Também foram executadas algumas reformas no prédio, como a revitalização da copa, 

manutenção de telhado, pinturas em salas, adequação do prédio onde anteriormente funcionava o 

Diário Oficial do Estado – DIOFE para receber a Junta Médica Oficial do Estado. 

 

Imagens 

NCP 

Antes Depois 

 

 
 

NCC 

 
 

Folha de pagamento 
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 Pessoal  

Área de Gestão 

Em 2020 foram empossados e lotados, inicialmente na SEAD, os servidores aprovados no 

concurso Gestão Governamental de 2018, conforme gráficos abaixo. É importante ressaltar que 

estas lotações ocorreram de forma temporária tendo em vista o cenário da pandemia e a necessidade 

do replanejamento de suas lotações, conforme tabela 1. 

 
Gráfico 01: Concurso Gestão Governamental 2018 - Analista Administrativo - NS 

 
 Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 

Gráfico 02: Concurso Gestão Governamental 2018 - Analista Jurídico – NS 

 
Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 
Gráfico 03: Concurso Gestão Governamental 2018 - Analista de Finanças e Controle – NS 
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      Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

Gráfico 04: Concurso Gestão Governamental 2018 - Analista de Planejamento e Orçamento 

 
      Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 
 

 

Gráfico 05: Concurso Gestão Governamental 2018 - Assistente Administrativo – NM 

 
     Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 

MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EMPOSSADOS - CONCURSO GRUPO GESTÃO 

GOVERNAMENTAL 2018: 

 

Tabela 1: Servidores empossados do Concurso de Grupo Gestão 
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 TOTAL DE 

SERVIDORES 

LOTADOS 

Secretaria de Estado da Saúde -SESA  - 02 02 03 67 74 

Secretaria de Estado da Educação - SEED - 03 02 02 31 38 

Secretaria de Estado da Administração - SEAD - 14 06 01 43 64 

Secretaria de Cultura do Estado do Amapá - - - - - 07 07 
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SECULT 

Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do 

Estado do Amapá - DIAGRO 

- - - - 03 03 

Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN - 01 - 06 04 11 

Controladoria Geral do Estado do Amapá - CGE - - 02 02 09 13 

Procuradoria Geral do Estado - PGE 09 - 01 - 16 26 

Polícia Técnico - Científica - POLITEC - - - - 04 04 

Delegacia Geral de Polícia Civil - DGPC - - - - 08 08 

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ - - 05 - 10 15 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá - 

FAPEAP 

- - - - 02 02 

HEMOAP - - - - 03 03 

Secretaria de Estado do Trabalho e 

Empreendedorismo - SETE 

- - - - 05 05 

Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF - - - - 04 04 

Secretaria Estadual de Desporto e Lazer - SEDEL - - - - 01 01 

Secretaria de Justiça e Segurança Pública - 

SEJUSP 

- - 01 - 09 10 

Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - 

PRODAP 

- - - - 03 03 

Secretaria de Desenvolvimento de Cidades - SDC - - - 01 07 08 

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas 

do Estado do Amapá - IEPA 

- - - - 01 01 

Instituto de Terras do Estado do Amapá – 

AMAPÁ TERRAS 

- - - - 03 03 

Secretaria Extraordinária De Políticas Para Os 

Povos Afrodescendentes - SEAFRO 

- - - - 04 04 

Secretaria de Estado de Transportes - SETRAP - - - - 07 07 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA - - - - 05 05 

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon/AP - - - - 10 10 

Escola de Administração Pública do Amapá - EAP - - - - 04 04 

Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá - 

RURAP 

- - - - 02 02 

Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia - 

SETEC 

- - - - 02 02 

Secretaria de Inclusão e Mobilização Social - 

SIMS 

- - - - 05 05 

Secretaria Extraordinária de Políticas para 

Mulheres - SEPM 

- - - - 03 03 

Total Por Cargos 9 20 19 15 282  

TOTAL DE SERVIDORES LOTADOS  345 

Fonte: NDP/CGP/SEAD 

 

 A tabela a seguir apresenta a quantidade de servidores empossados pelo concurso do 

grupo Gestão Governamental 2018 e a quantidade de contratos temporários encerrados nos 

respectivos cargos no ano de 2020.   

 

Tabela 2: Servidores empossados e Contratos Administrativos Encerrados 
BALANÇO DE SERVIDORES EMPOSSADOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ENCERRADOS 

CARGO 
SERVIDORES 

EMPOSSADOS 

CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS 

ENCERRADOS 

N° DE ANALISTAS JURÍDICOS 09 00 

N° DE ANALISTAS ADMINISTRATIVOS 20 102 

N° DE ANALISTAS DE FINANÇAS E 

CONTROLE 
19 12 



 

34 

 

Fonte: NDP/CGP/SEAD 

 

Com relação a estrutura de pessoal, em 2020, a SEAD encerrou 32 (trinta e dois) contratos 

administrativos temporários, da área administrativa, e efetivou a lotação de 64 (sessenta e quatro) 

novos concursados do Grupo Gestão Administrativa nos diversos setores da Secretaria, sendo 06 

(seis) Analistas de Finanças e Controle, 01 (um) Analista de Planejamento e Orçamento, 14 

(quatorze) Analistas Administrativos e 43 (quarenta e três) Assistentes Administrativos. 

 

Estrutura tecnológica  

A SEAD atua na gestão de negócios dos sistemas corporativos de gestão, quais sejam: 

PRODOC, SIGRH, SIGDOCS e SIGA. Foram desenvolvidas ações de sustentação, customização, 

suporte e treinamento, conforme descrito no item 8.1 alínea d. 

 

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

alcançados. 

A divulgação dos resultados das ações da secretaria é realizada por meio de reuniões do 

comitê gestor com as coordenadorias e suas equipes, de forma híbrida utilizando recursos de 

videoconferências e presenciais. Além disso, é utilizado o Sistema de Comunicação Interna – 

SISCOM onde são divulgadas as principais informações da secretária a todos os servidores. 
 

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

informando, por exemplo: 

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

executadas: 

 

CAF 

A Coordenadoria Administrativa Financeira responde pelo Programa 0005 – Gerenciamento 

Administrativo, que engloba as Ações: 

2421 – Manutenção dos Serviços Administrativos - SEAD e; 

2675 – Gestão de Contratos Corporativos da Administração Estadual. 

No exercício de 2020, a Coordenadoria Administrativa Financeira, em conjunto com seus 

Núcleos e Unidades, deu sustentação às estratégias administrativas, objetivando a melhoria contínua 

dos processos e serviços, bem como o cumprimento das metas físico-financeiras estabelecidas no 

PPA, relativas ao Programa 0005 – Gerenciamento Administrativo – Eixo de Gestão e Finanças. 

Na Ação 2421 – Manutenção dos Serviços Administrativos, executada pelo Núcleo de 

Gestão Administrativa – NGA, foram realizadas ações que atenderam a manutenção predial, 

manutenção de equipamentos, transporte de gestores e servidores, controle de rotas de veículos, e 

outras atividades administrativas.  

Considerando o estabelecimento pela Gestão da estratégia “20 ações – 20 meses”, o Núcleo 

de Gestão Administrativa, responsável entre outras atividades, pela manutenção predial da 

Secretaria, realizou adequações e reformas na estrutura física e mobiliária, possibilitando um 

melhor ambiente de trabalho para os servidores, contribuindo com as ações das outras Unidades, 

Gerências e Coordenações. 

Foram iniciados projetos de reestruturação da rede lógica e elétrica, que preveem a 

substituição total das redes existentes atualmente, considerando o desgaste ocasionado pelo tempo e 

uso, além de construção de nova subestação de energia elétrica para atendimento do Centro 

N° DE ANALISTAS DE PLANEJAMENTO E 

ORÇAMENTO 
15 01 

N° DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS 282 938 

TOTAL 345 1.053 
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Administrativo, com previsão de execução em 2021. 

Encontra-se em fase final de execução a adequação do prédio onde funcionava o Diário 

Oficial do Estado – DIOFE para atender as atividades da Junta Médica Oficial do Estado, que 

atualmente encontra-se atendendo de forma provisória dentro do prédio sede da SEAD, com 

previsão de mudança para janeiro/2021.  

Na Ação 2675 – Gestão de Contratos Corporativos da Administração Estadual, executada 

pelo Núcleo de Contratos e Compras – NCC, em relação aos contratos corporativos foram 

aditivados 12 (doze) contratos e formalizadas 03 (três) novas contratações, e quanto aos contratos 

administrativos foram aditivados 05 (cinco) contratos e formalizadas 02 (duas) novas contratações. 
 

 COSIC 

Planejamento antes da pandemia:  
 

Tabela 3 – Planejamento de ações de 2020 COSIC. 
Item Ação Status 

1.  SIGRH - Incluir funcionalidade de Cálculo de Efeito Financeiro de Progressão Em andamento 

2.  SIGRH - Reformular o módulo Processo Seletivo Em andamento 

3.  SIGRH - Customizar módulo de Licença prêmio para emissão de portarias. Em andamento 

4.  SIGRH - Implantação do módulo de Junta Médica do SIGRH. Em andamento 

5.  SIGA – Implantação do módulo Almoxarifado. Em andamento 

6.  Implantação do Sistema de Ponto Eletrônico Em andamento 

7.  Elaboração plano de transformação digital da SEAD. Em andamento 

8.  SIGRH - Disponibilizar mapa de tempo de serviço no portal do servidor. Finalizado 

9.  SIGRH - Disponibilizar mapa de progressão funcional no portal do servidor. Finalizado 

10.  SIGRH - Permitir a Alteração da Competência da Geração de Progressão Finalizado 

11.  SIGRH - Incluir no módulo de Progressão a contagem de interstícios de 12 em 

12 meses. 

Finalizado 

12.  SIGRH - Incluir Perfis de Acesso por Comando de Ações para Progressão 

Funcional 

Finalizado 

13.  SIGRH - Exibir Nível/Referência e Classe/Padrão Conforme Período no 

modulo de progressão funcional 

Finalizado 

14.  SIGRH - Ficha de avaliação funcional do servidor no portal Finalizado 

15.  PRODOC - Implantação do módulo ofício. Finalizado 

16.  PRODOC - Implantação do módulo processo. Finalizado 

17.  PRODOC - Melhorar a busca de documentos. Finalizado 

18.  PRODOC - Criação de fluxo para tratativas com a ESIG e PRODAP 

relacionado a sustentação e customização. 

Finalizado 

19.  Difundir o Trello como ferramentas de gestão de projetos para COSIC. Finalizado 

20.  SIGRH - Atualização da estrutura organizacional dos órgãos do GEA Não Iniciado 

21.  SIGRH - Ativar o módulo de substituição Não Iniciado 

22.  SIGRH - Criação de um módulo de Avaliação De Desempenho Do Servidor. Não Iniciado 

23.  SIGRH - Alterar o layout do portal e tornar ele responsivo. Não Iniciado 

24.  SIGRH - Criar central de notificações para o servidor através do portal. Não Iniciado 

25.  SIGRH - Atualização cadastral online Não Iniciado 

26.  SIGRH - Reformulação do módulo de estágio probatório Não Iniciado 

27.  SIGRH - Customização para Disponibilização de Pasta Funcional Digitalizada 

do Servidores. 

Não Iniciado 

28.  SIGA – Nova Proposta De Customização Nos Processos De Entrega De 

Inventário Anual. 

Não Iniciado 

29.  SIGA - Criação De Ambiente De Treino. Não Iniciado 

30.  Implantar sistema de gestão de chamados para COSIC Não Iniciado 

 Fonte: Planejamento de ações 2020, emitido em;04/01/2021. 

 

Repactuação de ações: 
 

Tabela 4 – Planejamento de ações de 2020 após repactuação. 
Item Ação Status 
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1 SIGRH - Alterar o layout do portal e tornar ele responsivo. Em andamento 

2 SIGRH - Incluir funcionalidade de Cálculo de Efeito Financeiro de Progressão Em andamento 

3 Customizar módulo de Licença prêmio para emissão de portarias. Em andamento 

4 Implantação do módulo de Junta Médica do SIGRH. Em andamento 

5 Elaboração plano de transformação digital da SEAD. Em andamento 

6 
Disponibilização de Pasta Funcional Digitalizada do Servidores para Substituir 

o INFODOCs 
Em andamento 

7 SIGRH - Disponibilizar mapa de tempo de serviço no portal do servidor. Finalizada 

8 SIGRH - Disponibilizar mapa de progressão funcional no portal do servidor. Finalizada 

9 SIGRH - Permitir a Alteração da Competência da Geração de Progressão Finalizada 

10 
SIGRH - Incluir no modulo de Progressão a contagem de interstícios de 12 em 

12 meses. 
Finalizada 

11 
SIGRH - Incluir Perfis de Acesso por Comando de Ações para Progressão 

Funcional 
Finalizada 

12 
SIGRH - Exibir Nível/Referência e Classe/Padrão Conforme Período no 

modulo de progressão funcional 
Finalizada 

13 Implantação do módulo ofício do PRODOC. Finalizada 

14 Implantação do módulo processo do PRODOC Finalizada 

15 
Criação de fluxo para tratativas com a Esig e Prodap relacionado a sustentação 

e customização do PRODOC. 
Finalizada 

16 SIGRH - Ficha funcional do servidor no portal Não iniciada 

Fonte: Planejamento de ações 2020, emitido em;04/01/2021. 

 

Resultados Alcançados em 2020: 

Durante o ano de 2020 a Coordenadoria de Sistemas Corporativos através do Núcleo de 

Relacionamento e Gestão de Processos e suas duas Unidade subordinadas, Unidade de Gestão de 

Processos e Unidade de Atendimento de Usuários, alcançaram os seguintes resultados: 

Considerando a execução das ações planejadas para o ano de 2020, abaixo demonstramos a 

análise dos dados de execução: 
Tabela 5 – Análise de execução de ações planejadas antes da pandemia. 

Status de ações Quantidade Percentual de execução. 

Em execução 7 24% 

Não iniciadas 11 36% 

Finalizadas 12 40% 

Fonte: Planejamento de ações 2020, emitido em;04/01/2021. 

 

Tabela 6 – Análise de execução de ações planejadas após repactuação. 
Status de ações Quantidade Percentual de execução. 

Em execução 6 37,5% 

Não iniciadas 1 6,25% 

Finalizadas 9 56,25% 

Fonte: Planejamento de ações 2020, emitido em:04/01/2021. 

 

As justificativas relacionadas ao não cumprimento do planejamento serão demonstradas no 

item 2.6 letra b. 

 

 CGPL 

O planejamento das ações para exercício 2020 foi elaborado com objetivo de melhorar os 

controles e os processos inerentes à Gestão Patrimonial Imobiliária no âmbito do Governo do 

Estado do Amapá, através do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA. Para tanto foram 

definidas as seguintes ações:   

Planejamento inicial 2020: 
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O planejamento das ações para o exercício de 2020 foi elaborado com objetivo de melhorar 

os controles e os processos inerentes à Gestão Patrimonial Mobiliária no âmbito do Governo do 

Estado do Amapá, através do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA.  

Tabela 7: Planejamento UABM  
AÇÕES EXECUTADO 

(%) 

A EXECUTAR 

(%) 

1. Descarte de Bens Inservíveis irrecuperáveis depósito Alvorada.   100 % 0 

2. Acompanhamento junto à COSIC do processo de implantação 

do Sistema SIGA em todos os órgãos do GEA.  

 

80 % 

 

20 % 

3. Levantamento de todo acervo de bens móveis (classe obra de 

artes) nos órgãos do GEA.   
A INICIAR  

4. Monitoramento da utilização do sistema SIGA pelos órgãos com 

processo de implantação do Módulo Mobiliário finalizados.  

 

10 % 

 

90 % 

5. Implantação e acompanhamento do processo de depreciação dos 

ativos do GEA.   

 

10 % 

90 % 

6. Processo de cooperação técnica Detran X Sead, objetivando 

execução do processo de leilão de bens móveis inservíveis do GEA.  

 

20 % 

 

80 % 

7. Alienação de Bens Móveis Inservíveis - Veículos  20 % 80 % 

8.Implantação do Manual de  Gestão Patrimonial Mobiliário.  A INICIAR  

9.Implantação do processo de digitalização, classificação e 

arquivamento da documentação.  

50 % 50 % 

  Fonte: controle UABM 

   

Tabela 8: Planejamento UABI  

AÇÕES EXECUTADO (%) 
A EXECUTAR 

(%) 

01. Parametrizar o módulo de Imóveis do SIGA para 

cadastramento de informações padronizadas, objetivando melhoria 

no processo.  

AÇÃO CONTÍNUA  

02. Implantação do Manual de Gestão Patrimonial Imobiliário.  A INICIAR  

03. Implantação do SIGA Imobiliário nos demais órgãos da 

Administração Pública Direta e Indireta.  
20 % 80 % 

04. Regularização de ocupação dos imóveis.  13,7 % 86,3 % 

05. Apoio às ações de reintegração de posse de imóveis junto à PGE.  A INICIAR  

06. Identificar e Cadastrar no sistema de gestão patrimonial, lotes 

de terras de domínio do GEA.  
AÇÃO CONTÍNUA  

07. Implantação e acompanhamento do processo de valoração e 

depreciação do ativo patrimonial.  
10 % 90 % 

08.Implantação do processo de digitalização, classificação e 

arquivamento da documentação.  
90 % 10 % 

09. Alienação de Bens Imóveis.  10 % 90 % 

10. Implementar o plano anual de fiscalização de imóveis cedidos e 

afetados.  
A INICIAR  

Fonte: controle UABI 

 

 CGP 

Os tópicos a seguir apresentam um panorama das ações estratégicas elaboradas e executadas 

pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas. 

 Implementação do ponto eletrônico nas Secretaria de Estado da Administração 

– SEAD e Secretaria de Estado da Saúde – SESA. 
O controle de frequências dos servidores foi e continuará sendo feito pelo Setor de Pessoal 

de cada Secretaria/Órgão. O sistema SIGRH disponibilizou as folhas de frequência padronizadas. 

Quanto ao controle da pontualidade e assiduidade dos servidores em seus locais de trabalho e sua 

permanência no mesmo, o Estado vem investindo num Sistema de Ponto Digital, para 
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gradativamente substituir o método de assinatura em folhas de frequência diárias e fazer a apuração 

automatizada da frequência do servidor. 

No exercício de 2020 ocorreu o projeto e grande parte da execução para a implementação do 

ponto eletrônico na SEAD e na SESA. Até então a implementação do ponto eletrônico englobou as 

seguintes fases: 

 Dezembro de 2019: Assinatura do contrato com a empresa especializada; 

 Fevereiro: início da coleta biométrica; 

 Março a julho: paralisação da coleta devido à pandemia de COVID-19; 

 Agosto: retorno da coleta biométrica; 

 Setembro, outubro e novembro: testes e validações dos dados biométricos coletados no 

sistema com vistas a realizar correções de eventuais inconsistências.  

 Dezembro de 2020: Resposta da empresa contratada solicitando prazo para a execução das 

ordens de serviço, com relação a entrega dos totens. 

As fases seguintes e a conclusão da implantação do registro de ponto eletrônico, bem como 

o início de seu funcionamento na SEAD estão previstos para 2021. 

 

 Dimensionamento da Força de Trabalho da SEAD. 
O projeto de Dimensionamento da Força de trabalho foi elaborado no ano de 2020 e sua 

execução iniciou-se em setembro/2020, com o início da coleta de dados, estendendo-se durante o 

ano de 2021. 

O levantamento dos dados necessários para a realização do dimensionamento da força de 

trabalho já foi executado no ano de 2020. A análise e a interpretação dos dados poderão gerar as 

informações necessárias para o planejamento da força de trabalho que possibilite não só a 

estimativa dos quantitativos necessários, mas também trace um perfil qualitativo da força de 

trabalho da SEAD e a identificação das defasagens que auxiliem na definição de estratégias futuras 

de capacitações, realocações, contratações, aprimoramentos e investimentos no quadro de pessoal e 

em recursos materiais. 

 

 Regulamentação de Direitos e Deveres. 
Em 2020 foram iniciadas as seguintes regulamentações que versam sobre matérias 

relacionadas a direitos e deveres dos servidores do governo do estado do Amapá: 

 Ponto eletrônico; 

 Abono permanência; 

 Estágio probatório; 

 Férias; 

 Licença Prêmio; 

 Certidão de Tempo de Serviço; 

 Teletrabalho. 
 

 Consolidação de Fluxos e POPs 
O projeto e a implementação da Consolidação de POPs e fluxos iniciou-se em 2020 e possui 

previsão de homologação em 2021. O referido projeto busca orientar procedimentos padrões da 

Coordenadoria, bem como demonstrar o fluxo de ações a serem realizadas nas demandas, 

estabelecendo indicadores de ações para todos os Núcleos da CGP. 

 

 

 

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

o caso. 
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Considerando o cenário enfrentado em razão da pandemia da COVID19 e que as atividades 

da SEAD, em sua maioria, não puderam ser realizadas presencialmente e foi necessário a 

implantação de novas ferramentas tecnológicas, bem como a capacitação dos servidores para a 

readequação da metodologia de trabalho aplicadas no exercício de 2020, o que impactou no 

atingimento das metas da secretaria. 

Cita-se o exemplo dos diversos planejamentos das ações que necessitaram de reformulação 

para que os seus devidos atingimentos pudessem ser concluídos, como o suporte e atendimento aos 

usuários, treinamentos e capacitações de diversos sistemas que antes eram ministrados 

presencialmente, além do atendimento presencial ao público que também foi comprometido. 

Ademais, ressalta-se que diversos servidores da SEAD foram acometidos pela covid-19, refletindo 

diretamente na redução da força de trabalho considerando as condições de saúde física e psicológica 

dos colaboradores. 

 

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

A Secretaria de Estado da Administração é responsável por dois programas de trabalho 

dentro do Plano Plurianual – PPA, quais sejam, o 0043 – Gestão de Desenvolvimento de Pessoas e 

o 0044 – Gestão de Logística e Patrimônio do Governo do Amapá, além de participar de outro 

programa, 0005 – Gerenciamento Administrativo-Eixo Gestão e Finanças, com as ações 2675 

(gestão de contratos corporativos da administração estadual) e 2421 (manutenção de serviços 

administrativos – SEAD). Dessa forma, é possível relacionar os principais impactos decorrentes dos 

resultados das ações da Secretaria, conforme exemplificado abaixo. 

Nas ações do programa Gestão de Desenvolvimento de Pessoas, cita-se a posse e a entrada 

em exercício de novos servidores efetivos no quadro de pessoal do Estado, que fortaleceu a 

estrutura de recursos humanos dos órgãos da Administração Pública Estadual.  

Nas ações do programa Gestão de Logística e Patrimônio, foi possível constatar a economia 

gerada pela otimização na gestão de abastecimento, realizada por meio da contração de serviços 

corporativos de gerenciamento de combustíveis.  

Cabe destacar o fortalecimento e modernização do DIOFE que passou a realizar 

eletronicamente a recepção, diagramação e publicação de matérias oficiais no âmbito do Estado do 

Amapá. 

Além disso, houve a revisão e publicação dos Procedimentos Operacionais Padrões – POPs 

e Fluxos dos processos e controles internos, viabilizando o compartilhamento de informações 

disponíveis no portal da SEAD, conforme descrito no item 2.2, b. 

Ressalta-se que, apesar de ter iniciado a implantação do PRODOC em 2019, sua efetiva 

adesão e utilização pelos órgãos do GEA se deu a partir de março de 2020, quando passou a 

tramitar, exclusivamente, em formato digital, os documentos e processos. Outro ponto a ser 

destacado é o lançamento do Portal AP.GOV, que disponibilizou de forma digital diversos serviços 

para a população do Estado. 

Por fim, a transformação digital impulsionada em 2020, em decorrência da pandemia do 

novo coronavírus, deu maior celeridade, transparência, economicidade e integração intersetorial, 

por meio de novos sistemas e ferramentas disponibilizadas para a execução das ações geridas pela 

SEAD. 

 

 

2.4. Informações sobre indicadores utilizados pela unidade jurisdicionada para 

monitorar e avaliar a gestão, acompanhar o alcance de metas, identificar os avanços e as 

melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar necessidade de correções e de 

mudanças de rumo etc. 

Conforme informado no item 2.3, alínea b deste relatório de gestão a SEAD iniciou a 

construção de seus fluxos e pops, onde estava prevista a criação dos indicadores de desempenho da 

Secretaria.  
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No ano de 2020 destacam-se os indicadores elaborados pela Coordenadoria de Gestão de 

Pessoas, sendo o ponto de partida para os demais setoriais da SEAD. 

 

Indicadores de Demandas e Atendimentos de Processos da CGP Em 2020. 

A tabela a seguir apresenta as principais demandas de processos cuja análises são pertinentes 

à Coordenadoria de Gestão de Pessoas ou a pelo menos um de seus Núcleos pertencentes em 2020. 

 
Tabela 9: Área - Gestão 

 PROCESSOS MAIS DEMANDADOS QUANTITATIVO 

1 Indenização trabalhista 363 

2 Histórico de progressão funcional 283 

3 Progressão horizontal (docente) 253 

4 Licença para atividade política 114 

5 Certidão por tempo de serviço 95 

6 Licença prêmio 80 

7 Revisão e pagamento de retroativo de progressão 67 

8 Abono permanência 66 

9 Averbação de tempo de serviço 64 

10 Pagamento 63 

11 Indenização pecuniária 40 

12 Declaração de evolução salarial 39 

13 Promoção funcional 38 

14 Estágio probatório 32 

Fonte: PRODOC 

O gráfico em sequência demonstra o número de processos concluídos e em aberto de cada 

uma destas demandas, evidenciando desta maneira o índice de eficácia de cada tipo de processo no 

decorrer do ano de 2020. 

 
Gráfico 06: Principais demandas de processos - CGP 2020 
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Fonte: PRODOC 

 

2.5. Indicação de sítio eletrônico em que estejam disponibilizadas as peças 

orçamentárias (Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei 

Orçamentária Anual – LOA). 

Todas a Peças orçamentárias podem ser encontradas no site oficial da Secretaria de Estado 

Do Planejamento – SEPLAN por meio do link: https://seplan.portal.ap.gov.br/.  

Sobre a demonstração da execução das metas e ações, estas podem ser encontradas no 

Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá – SIAFE/AP 

por meio de relatórios de acompanhamento das ações e programas, com acesso o seguinte link: 

https://siplag.ap.gov.br/SiafeAP. 

 

2.6. As Unidades Jurisdicionadas estaduais devem apresentar a demonstração da 

execução do plano de metas ou de ações em cumprimento ao PPA 2020-2023, fazendo um 

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

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

executadas:  

3 

30 

15 

7 

11 

25 

42 

53 

13 

45 

29 

159 

166 

105 

29 

8 

24 

33 

52 

39 

24 

14 

67 

50 

85 

94 

117 

258 

E S T Á G IO  P R O B A T Ó R IO  

P R O M O Ç Ã O  F U N C IO N A L  

D E C LA R A Ç Ã O  D E  E V O LU Ç Ã O  S A LA R I A L  

IN D E N IZ A Ç Ã O  P E C U N IÁ R IA  

P A G A M E N T O  

A V E R B A Ç Ã O  D E  T E M P O  D E  S E R V IÇ O  

A B O N O  P E R M A N Ê N C IA  

R E V IS Ã O  E  P A G A M E N T O  D E  R E T R O A T IV O  

D E  P R O G R E S S Ã O  

LIC E N Ç A  P R Ê M IO  

C E R T ID Ã O  P O R  T E M P O  D E  S E V IÇ O  

LIC E N Ç A  P A R A  A T IV ID A D E  P O LÍT I C A  

P R O G R E S S Ã O  H O R IZ O N T A L ( D O C E N T E  

H IS T Ó R IC O  D E  P R O G R E S S Ã O  F U N C IO N A L  

IN D E N IZ A Ç Ã O  T R A B A LH IS T A  

PROCESSOS M AIS DEM ANDADOS NA CGP  

concluídos em aberto
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   Exercício: 2020  

 Unidade Orçamentária / Programa / Ação   Dotação Inicial   Dotação Atualizada  
 Despesas 

Empenhadas  
 Despesas Liquidadas   Despesas Pagas  

 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 

ADMINISTRAÇÃO  
 R$ 887.993.426,00  R$ 1.296.201.888,00  R$ 1.285.431.560,00  R$ 1.276.113.402,00   R$ 966.931.317,30  

 0005 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO-EIXO 

GESTÃO E FINANÇAS  
 R$ 64.756.516,00  R$ 56.841.574,00   R$ 56.436.973,97   R$ 48.460.032,11   R$ 44.393.150,89  

    2421 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - SEAD  
 R$ 3.207.064,00  R$ 943.446,00   R$ 752.808,08   R$ 595.656,61   R$ 595.239,01  

    2675 - GESTÃO DE CONTRATOS CORPORATIVOS 

DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
 R$ 61.549.452,00  R$ 55.898.128,00   R$ 55.684.165,89   R$ 47.864.375,50   R$ 43.797.911,88  

 0043 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE 

PESSOAS  
 R$ 822.736.910,00  R$ 1.239.360.314,00   R$ 1.228.994.586,00   R$ 1.227.653.370,00   R$ 922.538.166,40  

    0028 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 

PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

ESTADUAL  

 R$ 2.162.780,00   R$ 3.045.794,00   R$ 3.037.108,00   R$   1.720.620,17   R$ 1.673.457,46  

    2098 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM 

FARDAMENTO  
 R$ 9.122.967,00   R$ 9.122.967,00   R$ 7.926.430,00   R$ 7.926.429,16   R$ 7.763.229,16  

    2099 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AJUDA 

DE CUSTO  
 R$ 6.836.206,00   R$ 6.836.206,00   R$ 3.570.968,00   R$ 3.570.967,04   R$ 3.570.967,04  

    2100 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS 

INDENIZATÓRIAS  
 R$ 695.317,00   R$ 731.317,00   R$ 690.078,90   R$ 690.078,39   R$ 690.078,39  

    2386 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR 

SEGURANÇA PUBLICA  
 R$ 460.158.159,00   R$ 677.694.110,00   R$ 677.687.766,00   R$ 677.687.761,90   R$ 586.680.138,80  
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    2388 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS 

SERVIDORES DO GEA (EXCETO SAÚDE, EDUCAÇÃO 

E SEGURANÇA PÚBLICA)  

 R$ 264.094.143,00   R$ 394.851.880,00   R$ 389.220.529,10   R$ 389.195.808,30   R$ 321.608.295,50  

    2400 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA 

ADMINISTRAÇÃO GERAL  
R$ 64.010.820,00   R$ 131.401.785,00   R$ 131.401.785,00   R$ 131.401.784,40   R$   -    

    2404 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO 

INSS  
 R$ 13.612.518,00   R$ 14.907.921,00   R$ 14.907.921,00   R$ 14.907.920,86   R -    

    2434 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 

GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS   
 R$ 1.944.000,00   R$ 768.334,00   R$ 552.000,00   R$ 552.000,00   R$ 552.000,00  

    2676 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE 

PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL  
 R$ 100.000,00   R$    -     R$ -     R$    -     R$ -    

 0044 - GESTÃO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO DO 

GOVERNO DO AMAPÁ  
 R$ 500.000,00   R$    -     R$ -     R$   -     R$   -    

    2101 - REGULARIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

IMOBILIÁRIO DO ESTADO  
 R$ 100.000,00   R$ -    R$ -    R$   -    R$ -    

    2102 - CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

IMOBILIÁRIO DO ESTADO  
 R$ 250.000,00   R$   -    R$   -    R$     -    R$   -    

    2677 - MODERNIZAÇÃO DOS DIÁRIOS OFICIAIS DO 

GEA  
 R$ 150.000,00   R$   -    R$   -    R$   -    R$    -    
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Gerenciamento Administrativo – Eixo Gestão e Finanças 

Manutenção dos Serviços Administrativos - SEAD 

 

 
Identificação do Programa 

Código: 0005 

Descrição:  Gerenciamento Administrativo – Eixo Gestão e Finanças 

Unidade Responsável:  Secretaria de Estado da Administração 

Ação: 2421 – Manutenção de Serviços Administrativos 

Produto/Unidade de Medida: Serviços Administrativos/Unidade 

Avaliação Física e Financeira 

Financeira (2020) R$ 1,00 Física (2020) 

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 
Executado % Programado Executado % 

       3.207.064,00      943.446,00 595.239,01 63,09            20      6   30 

Análise: 

 

De acordo com a unidade de medida, consideramos para medição os serviços e/ou materiais atendidos na ação, 

como: agenciamento de viagens (passagens aéreas), controle e combate a pragas, manutenção de nobreak, serviços 

de reprografia com fornecimento de equipamentos e insumos, manutenção predial preventiva e corretiva com 

fornecimento de material e mão de obra, digitalização de documentos e locação de veículo executivo. Há 

divergência em relação à meta física constante no PPA 2016-2020.  

A execução deu-se na seguinte forma: 

 Auxílio Funeral: R$ 95.881,67, equivalente a 16,10% 

 Despesas com Diárias Civil: R$ 5.953,74, equivalente a 1,00% 

 Despesas com Material de Consumo: R$ 35.389,00, equivalente a 5,95% 

 Agenciamento de Viagens: R$ 26.346,02, equivalente a 4,43% 

 Outros Serviços Pessoa Física: R$ 1.800,00, equivalente a 0,30% 

 Outros Serviços Pessoa Jurídica: R$ 192.299,92, equivalente a 32,31% 

 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica: R$ 104.243,62, equivalente a 

17,51% 

 Despesas de Exercícios Anteriores: R$ 50.000,00, equivalente a 8,40% 

 Equipamentos e Material Permanente: R$ 83.325,04, equivalente a 14,00% 

 

 

Gestão de Contratos Corporativos da Administração Estadual 
Identificação do Programa 

Código: 0005 

Descrição:  Gerenciamento Administrativo – Eixo Gestão e Finanças 

Unidade Responsável:  Secretaria de Estado da Administração 

Ação: 2675 – Gestão de Contratos Corporativos da Administração Estadual 

Produto/Unidade de Medida: Serviços Administrativos/Unidade 

Avaliação Física e Financeira 

Financeira (2020) R$ 1,00 Física (2020) 

Dotação Inicial Dotação Executado % Programado Executado % 
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Atualizada 

61.549.452,00 55.898.128,00 43.797.911,88 78,35 09 16 177,77 

Análise: 

Na Gestão de Contratos Corporativos são atendidos 16 (dezesseis) contratos com os seguintes objetos: vigilância 

monitorada eletrônica (02 contratos distintos), vigilância orgânica (armada e desarmada, diurna e noturna – 03 

contratos distintos), água, energia elétrica, correios e telégrafos, telefonia móvel, telefonia fixa, combustível (02 

contratos distintos), limpeza e conservação, sustentação e evolução do SIGRH, vale transporte, ponto eletrônico. 

 

O dispêndio com o Contrato de Limpeza e Conservação foi de R$ 4.931.662,70 (quatro milhões, novecentos e trinta 

e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), correspondente a um percentual de 11,26% do valor 

total da ação. Atendeu 26 órgãos do GEA, com 129 postos de trabalho; 

 

O dispêndio com o Contrato de Vigilância Monitorada foi de R$ 4.372.691,40 (quatro milhões, trezentos e setenta e 

dois mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta centavos), correspondente a 9,98% do valor total da ação. 

Atendeu 33 órgãos do GEA, com 122 kits instalados;  

 

O dispêndio com os Contratos de Vigilância Orgânica foi de R$ 10.094.637,75 (dez milhões, noventa e quatro mi, 

seiscentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), correspondente a 23,05% do valor total da ação. Atendeu 

66órgãos do GEA, com 92 postos de trabalho; 

 

O dispêndio com o Contrato de Serviço de Telefonia Fixa foi de R$ 837.119,05 (oitocentos e trinta e sete mil, cento 

e dezenove reais e onze centavos), correspondente a 1,91% do valor da ação. Atendeu 68 órgãos do GEA, com 

serviço de PABX; 

 

O dispêndio com o Contrato de Telefonia Móvel foi de R$ 25.951,71 (vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e 

um reais e setenta e um centavos), correspondente a 0,06% do valor da ação. Atendeu 05 órgãos do GEA. 

 

O dispêndio com o Contrato de Serviços de Postagem e correspondências em geral foi de R$ 60.512,29 (sessenta 

mil, quinhentos e doze reais e vinte e nove centavos), correspondente a 0,14% do valor da ação. Atendeu a 41 órgãos 

do GEA; 

 

O dispêndio com o Contrato de Fornecimento de Água e Esgoto foi de R$ 10.640.900,46 (dez milhões, seiscentos e 

quarenta mil, novecentos reais e quarenta e seis centavos), correspondente a 24,29% do valor da ação. Atendeu 26 

órgãos do GEA.  

 

O dispêndio com o Contrato de Fornecimento de Vale-Transporte, parte do empregador, foi de R$ 212.945,95 

(duzentos e doze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), correspondente a 0,49% do 

valor da ação. Em média, 256 servidores são atendidos com o benefício. 

 

O dispêndio com os Contrato de Fornecimento de Combustível foi de R$ 10.390.588,35 (dez milhões, trezentos e 

noventa mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), correspondente a 23,72% do valor da ação.  

 

O dispêndio com o Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos foi de R$ 552.000,00 (quinhentos e cinquenta e 

dois mil reais), correspondente a 1,26% do valor da ação. 

 

O dispêndio com o Sistema de Controle de Frequência – Ponto Eletrônico foi de R$ 112,602,22 (cento e doze mil, 

seiscentos e dois reais e vinte e dois centavos), correspondente a 0,26% do valor da ação. 

 

O dispêndio com o Plano de Assistência à Saúde do Servidor - GEAP foi de R$ 1.566,300,00 (um milhão, quinhentos 

e sessenta e seis mil e trezentos reais), correspondente a 3,58% do valor da ação. 

 

 

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

o caso. 

Conforme já exposto no item 2.3 alínea b, em decorrência do cenário que atravessamos em 

razão da pandemia da COVID19, a execução de várias ações não pôde ser concluída dentro do 

exercício de 2020, o que influenciou no atingimento das metas da secretaria. 

 

c) Impacto dos resultados das ações nos objetivos estratégicos da unidade. 
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Conforme mencionado no item 2.3, alínea c, mesmo diante dos entraves sofridos no 

exercício de 2020, o cumprimento das ações planejadas contribuíram com o resultado apresentado 

da Secretaria de Estado da Administração – SEAD, em suas atividades fins. 

A Secretaria de Estado da Administração é responsável por dois programas de trabalho 

dentro do Plano Plurianual – PPA, quais sejam, o 0043 – Gestão de Desenvolvimento de Pessoas e 

o 0044 – Gestão de Logística e Patrimônio do Governo do Amapá, além de participar de outro 

programa, 0005 – Gerenciamento Administrativo-Eixo Gestão e Finanças, com as ações 2675 

(gestão de contratos corporativos da administração estadual) e 2421 (manutenção de serviços 

administrativos – SEAD). Dessa forma, é possível relacionar os principais impactos decorrentes dos 

resultados das ações da Secretaria, conforme exemplificado abaixo. 

Nas ações do programa Gestão de Desenvolvimento de Pessoas, cita-se a posse e a entrada 

em exercício de novos servidores efetivos no quadro de pessoal do Estado, que fortaleceu a 

estrutura de recursos humanos dos órgãos da Administração Pública Estadual.  

Nas ações do programa Gestão de Logística e Patrimônio, foi possível constatar a economia 

gerada pela otimização na gestão de abastecimento, realizada por meio da contração de serviços 

corporativos de gerenciamento de combustíveis.  

Ressalta-se que, apesar da implantação do PRODOC ter sido iniciada em 2019, sua efetiva 

adesão e utilização pelos órgãos do GEA se deu a partir da informação da SEAD aos órgãos da 

Administração Direta e Indireta do Governo do Estado do Amapá quanto a decisão de não receber 

mais processos físicos na Secretaria, com a tramitação sendo exclusivamente por meio eletrônico. 

Outro ponto a ser destacado é o lançamento do Portal AP.GOV, que disponibilizou de forma digital 

diversos serviços para a população do Estado. 

Por fim, a transformação digital impulsionada em 2020, em decorrência da pandemia do 

novo coronavírus, deu maior celeridade, transparência, economicidade e integração intersetorial, 

por meio de novos sistemas e ferramentas utilizadas para a execução das ações geridas pela SEAD. 

 

 

3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO. 

 

3.1. Informações sobre a estrutura orgânica de controle no âmbito da unidade 

jurisdicionada ou do órgão a que se vincula, tais como unidade de auditoria ou de controle 

interno, conselhos fiscais, comitês de avaliações, etc. descrevendo de maneira sucinta a base 

normativa, as atribuições e a forma de atuação de cada instância de controle.  

 

A Assessoria de Controle Interno – ACI vem desenvolvendo, no ano de 2020, atividades 

funcionais com recomendações, acompanhamentos de processos e monitoramento das ações da 

Secretaria, com o intuito de orientar o andamento dos documentos e processos para garantir o 

cumprimento das legislações, respeitando os princípios administrativos. 

 

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

contemplando os seguintes elementos. 

 

Informa-se que o conteúdo deste item da letra a) até a letra e) serão abordados no parecer 

emitido pela assessoria de controle interno da Unidade, anexo a este Relatório de Gestão. 

 

a) Ambiente de controle; 

b) Avaliação de risco; 

c) Atividades de controle; 

d) Informação e Comunicação 

e) Monitoramento. 

 



 

47 

 

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. 

Informamos que que não existe conselho de administração e Conselho Fiscal na estrutura 

Organizacional desta Secretaria de Estado da Administração. 

 

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.  

 

Informa-se que o conteúdo deste item será abordado no parecer emitido pela assessoria de 

controle interno da Unidade, anexo ao Relatório de Gestão. 

 

3.5. Informações quanto ao cumprimento da ordem cronológica de pagamentos (art. 

5º, Lei nº. 8666/93). 

A SEAD seguiu as normas gerais para execução orçamentária, financeira e liquidação e 

pagamentos das despesas públicas, conforme demonstrado em tabela abaixo, por meio de link: 

 
Tabela 10: Ordem cronológica de pagamento: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16lfigq4iRmSpIypTw4YjJ4PBYSD3CJfQ/edit#gid=

1404083881 

 

 

Justificativas para quebra de ordem cronológica de pagamento – 2020 

 

Tabela 11: quebra da ordem cronológica 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fBHzqzj5GJpZZSPPepdnzJ2e21xMMWyX/edit#gid=1643

045165 

 

JUSTIFICATIVAS 

Diário Oficial • Nº 7.122 Seção 02 Quinta-feira, 12 de março de 2020 

JUSTIFICATIVA 

 A Secretária de Estado da Administração – SEAD, no uso de suas competências, atribuições e 

responsabilidades constantes na legislação vigente, em especial à Lei n° 811 de 20 de fevereiro de 

2004 e ao Decreto n° 0148 de 23.01.1998. CONSIDERANDO o contexto de crise de inadimplência 

involuntária nas instituições públicas, onde mesmo com todo esforço em honrar com seus 

compromissos, tem dado causa neste sentido. CONSIDERANDO o disposto no art. 6° da Instrução 

Normativa n° 001/2016, da Controladoria Geral do Estado; JUSTIFICA: A necessidade de 

realização de pagamento de forma prioritária das PD´s, 2020PD00205, 2020PD00315 e 

2020PD00427 H.J. de Queiroz Feio - ME, empresa prestadora de serviços de manutenção em 

equipamentos de informática (NOBREAK) e fornecedora de material consumo (peças de reposição) 

como exceção à ordem cronológica de pagamento, com objetivo de que os serviços/fornecimentos 

sejam mantidos visando atender as necessidades de segurança e sustentação elétrica no Parque 

Tecnológico desta Secretaria, motivados pelos desligamentos incomuns, quedas bruscas de energia, 

que poderiam causar a qualquer momento prejuízos para a SEAD e Governo do Estado em geral, 

com paralização dos sistemas administrativos e corporativos gerenciados por esta Secretaria. Nestes 

termos, submetemos a presente justificativa à consideração e deliberação, no sentido de possibilitar 

o pagamento prioritário, nos termos do art. 6° da IN n° 001/2016 – CGE/AP, encaminhando-se para 

publicação no Diário Oficial do Estado.  

Macapá-AP, 12 de março de 2020.  

REGINA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE  
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Secretária de Estado da Administração em exercício.  

HASH: 2020-0312-0002-9165 

________________________________________________________________________ 

Diário Oficial • Nº 7.263 Seção 02 Quinta-feira, 24 de Setembro de 2020 

JUSTIFICATIVA 

Em cumprimento ao Item III, do Art. 6°, da Instrução Normativa n° 0001/2016, de 01 de Junho de 

2016, emitida pela Controladoria-Geral do Estado do Amapá, a Secretaria de Estado da 

Administração justifica neste ato a necessidade de pagamento fora de ordem cronológica, das PD’s 

n° 2020PD01272 – AGROQUALITY ROMAR LTDA, 2020PD01459 e 2020PD01680 – J C M 

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, 2020PD01326 CONSELHO NACIONAL DE 

SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO, 2020PD01461 e 2020PD01713 DIGIMAC 

INFORMÁTICA LTDA – EPP, 2020PD01685 UNISERVICE EMPREENDIMENTOS 

EIRELI – EPP e 2020PD01703 e 2020PD01704 – H.J. DE QUEIROZ FEIO – ME, pelos 

seguintes motivos: 1º Considerando que esta Secretaria de Administração é a responsável pelo 

pagamento, entre outros, das despesas corporativas, folha de pagamento do GEA e ressarcimentos 

de valores pagos por outros Órgãos a servidores cedidos ao GEA, nomeados através de Decreto 

Estadual, despesas estas de valores normalmente vultuosos. 2º Considerando os constantes atrasos 

nos pagamentos de nossos fornecedores administrativos decorrentes da insuficiência financeira para 

o pagamento dos altos valores inscritos no SIPLAG relacionados aos contratos corporativos e aos 

ressarcimentos, que impedem o pagamento de fornecedores menores por força da IN n.º 001/2016 - 

CGE/AP. 3ª Considerando ainda, que a prestação dos serviços é imprescindível para a manutenção 

dos serviços administrativos desta SEAD, assim como o cumprimento das atividades planejadas. 

Que o fato seja deliberado em função das razões apresentadas.  

Macapá-AP, 23 de setembro de 2020  

SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO  

Secretária de Estado da Administração  

HASH: 2020-0924-0004-1062 

_________________________________________________________________________ 

Diário Oficial • Nº 7.286 Seção 02 Sexta-feira, 30 de Outubro de 2020 

JUSTIFICATIVA 

Em cumprimento ao Item III, do Art. 6°, da Instrução Normativa n° 0001/2016, de 01 de Junho de 

2016, emitida pela Controladoria-Geral do Estado do Amapá, a Secretaria de Estado da 

Administração justifica neste ato justifica a necessidade de pagamento fora de ordem cronológica, 

das PD’s 2020PD01873 AMARILDO ALVES PAIXÃO – ME, 2020PD01898 JCM COMÉCIO 

E SERVIÇOS EIRELI, 2020PD01900 UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELIEPP, 

2020PD01901-UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP e 2020 PD 01903 H.J.DE 

QUEIROZ FEIO - ME pelos seguintes motivos: 1. Considerando que esta Secretaria de 

Administração é responsável pelo pagamento das despesas corporativas, folha de pagamento do 

GEA, ressarcimentos de sálario dos servidores cedidos ao GEA, nomeados através de Decreto 

Estadual dentre outras, despesas estas de valores significativos diante das despesas administrativas 

desta SEAD.. 2. Considerando a adversidade financeira enfrentada pelo momento econômico atual 

que ocasiona eventuais atrasos nos pagamentos de fornecedores administrativos decorrentes da 

insuficiência financeira. 3. Considerando ainda, que a prestação dos serviços é imprescindível para 

a manutenção dos serviços prestados por esta SEAD ao servidor, bem como o cumprimento das 

atividades planejadas. 

Macapá-AP, 30 de outubro de 2020  

SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO  

Secretária de Estado da Administração  

HASH: 2020-1030-0004-3866 

3.6. Informações quanto à publicação em sítio eletrônico oficial da ordem 

cronológica de pagamento. 
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A ordem cronológica de pagamentos de 2020 encontra-se devidamente publicada no sítio 

eletrônico oficial da SEAD: www.sead.ap.gov.br 

 

3.7. Informações sobre indicadores de transparência entre outros indicadores de 

gestão constantes ou não do módulo de monitoramento e avaliação de programas de governo 

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

Atualmente a Secretaria de Estado da Administração não vem realizando a análise de 

indicadores e nem informando dentro do campo de monitoramento das ações e programas no 

SIAFE. Entretanto, informamos que com a criação dos POPs e Fluxos da Secretaria (item 2.2, letra 

b) e dos indicadores de desempenho, a partir do ano de 2021 a SEAD passará a informar sobre 

indicadores de transparência entre outros indicadores de gestão. 

 

3.8. Informações sobre a implantação do Sistema Integrado de Gestão 

Administrativa - SIGA, instituído pelo Decreto estadual 3.313, de 15 de setembro de 2016. 

Implantação do Sistema SIGA.  

A COSIC apoia a CGPL na gestão e na implantação do Sistema Integrado de Gestão 

Administrativa – SIGA, nos módulos de Patrimônio Mobiliário, Imobiliário e Almoxarifado. 

Seguem abaixo os dados de implantação: 

Módulo Mobiliário: 

É através do módulo de mobiliário do SIGA que os órgãos fazem o controle de entrada, 

movimentação, distribuição e inventario dos seus bens patrimoniais, e possibilitam à SEAD a 

gestão do patrimônio do estado de uma forma integrada. 

Atualmente o módulo está implantado nos seguintes órgãos: 

 
Tabela 12 – Status de implantação do SIGA por Órgão. 

Item Implantado 

01 AFAP 

02 AG. Amapá 

03 AMAPATERRAS 

04 CBMAP 

05 CGE 

06 CREAP 

07 DEFENAP 

08 DETRAN 

09 DIAGRO 

10 DGPC 

11 EAP 

12 FCRIA  

13 FAPEAP  

14 GAB. GOV  

15 HEMOAP 

16 IAPEN 

17 IEPA  

18 IPEM  

19 JUCAP  

20 PGE  

21 PMAP  

22 POLITEC  

23 PROCON  

24 PRODAP  

25 RDM  

26 RURAP  

27 SDC  

28 SDR  

29 SEAB  
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30 SEAD 

31 SEAFRO  

32 SECOM  

33 SECULT  

34 SEDEL  

35 SEED  

36 SEFAZ  

37 SEINF  

38 SEJUSP  

39 SEJUV  

40 SEMA  

41 SEPI  

42 SEPM  

43 SESA  

44 SETE 

45 SETEC  

46 SETUR  

47 SETRAP 

48 SIAC 

49 SIMS 

50 SVS 

51 UEAP 

52 VICE-GOV 

                                        Fonte: SIGA, em: 04/01/2021. 

Módulo Patrimônio 

Através deste módulo a SEAD realiza a gestão patrimonial da Administração Direta, 

Autárquica e Fundacional do Governo do Estado do Amapá, sendo que a gestão imobiliária é 

centralizada na SEAD, enquanto a gestão mobiliária é descentralizada ficando sob a 

responsabilidade de cada unidade jurisdicionada a alimentação das informações no SIGA. 

 

Módulo Almoxarifado: 

Através desse módulo os órgãos podem gerir os seus bens de consumo e material de 

expediente de forma sistematizada, controlando a distribuição e estoque dos seus almoxarifados. 

Este módulo é gerido pela Unidade de Almoxarifado Central – UAC, ligada à Coordenadoria de 

Gestão de Patrimonial e Logística – CGPL. 

 

Atualmente o módulo está implantado nos seguintes órgãos: 
 

Tabela 13 – Status de implantação do Siga Almoxarifado por Órgão. 

Item Implantado 

01 AFAP 

02 AG. Amapá 

03 AMAPATERRAS 

04 CBMAP 

05 DEFENAP 

06 DGPC 

07 EAP 

08 GAB. GOV 

09 HEMOAP 

10 IAPEN 

11 IEPA 

12 PGE 

13 PMAP 
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14 PRODAP 

15 SEAD 

16 SEFAZ 

17 SEINF 

18 SEJUSP 

19 SEMA 

20 SETEC 

21 SETUR 

22 SIAC 

23 SIMS 

                                              Fonte: SIGA, em: 04/01/2021. 

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA 

 

4.1. Relação dos programas do Plano Plurianual vigente que estiveram integral ou 

parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no 

relatório de gestão, especificando: 

 

a) Identificação do programa. 

 
Programa Ação Detalhamento 

01 

0043 - Gestão de 

desenvolvimento de 

pessoas 

0028 
Ressarcimento de despesas com pessoal a disposição da administração 

estadual 

02 2098 Manutenção das despesas com fardamento 

03 2099 Manutenção das despesas com ajuda de custo 

04 2100 Manutenção das despesas indenizatórias 

05 2386 Remuneração e encargos do setor segurança publica 

06 2388 
Remuneração e encargos dos servidores do GEA (exceto saúde, educação e 

segurança pública 

07 2400 Encargos previdenciários da administração geral 

08 2404 Encargos previdenciários junto ao INSS 

09 2409 
Manutenção das despesas com fardamento, alimentação, indenização e vale 

transporte 

10 2434 Manutenção do sistema de gerenciamento de recursos humanos 

11 2676 Fortalecimento da política de pessoal da administração pública estadual 

12 0044 - Gestão de 

logística e 

patrimônio do 

governo do amapá 

2101 Regularização do patrimônio imobiliário do estado 

13 2102 Conservação do patrimônio imobiliário do estado 

14 2424 Incorporação do patrimônio imobiliário do estado 

15 2677 Modernização dos diários oficiais do GEA 

16 0005 - 

Gerenciamento 

administrativo-eixo 

gestão e finanças 

2675 Gestão de contratos corporativos da administração estadual 

17 2421 Manutenção de serviços administrativos - SEAD 

 

 

b) Informações sobre a programação e a execução orçamentária e financeira 

relativa ao programa. 

Segue o link para acesso às informações: 

https://drive.google.com/file/d/1FC7vk6hba7h-FqfqEGN9LTYMLONZdJJY/view?usp=sharing 

 

c) Avaliação dos resultados dos indicadores associados ao programa. 

 

Conforme informado no item 3.7 

 

d) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados dos programas 
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O Decreto n° 0105 de 10 de janeiro de 2020 que estabelece normas para a execução 

orçamentária e financeira do exercício de 2020 e dá outras providências e, em seu Artigo 3º - Fica 

contingenciado o Orçamento dos órgãos do Poder Executivo Estadual em 20% (vinte pontos 

percentuais) do total de dotação dos recursos ordinários, não houve reflexos de contingenciamento 

sobre os resultados dos programas, assim como sobre os resultados das ações, visto a liberação 

orçamentária em sua totalidade. 

 

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

Os valores que refletiram diretamente os restos a pagar na execução dos programas estão 

elencados a seguir: 
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Restos a Pagar Processados (R$) Restos a Pagar Não Processados (R$) 

Inscritos Pagos Cancelados A Pagar Inscritos Pagos Cancelados A Pagar 

 R$  1.460.448.677,09   R$ -    R$ -    R$ 1.151.266.592,03  R$ 9.318.157,68  R$ -     R$   -     R$  9.318.157,68  

Restos a Pagar Processados e Não Processados – 130101 – Analítico 

Unidade Gestora / Programa / Ação 
Restos a Pagar Processados Restos a Pagar Não Processados 

Inscritos Pagos Cancelados A Pagar Inscritos Pagos Cancelados A Pagar 

TOTAL  R$ 1.460.448.677,00   R$ -     R$         -     R$ 1.151.266.592,00   R$ 9.318.157,68   R$ -     R$         -     R$ 9.318.157,68  

130101 - SECRETARIA DE 

ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
 R$ 1.460.448.677,00   R$ -     R$         -     R$ 1.151.266.592,00   R$ 9.318.157,68   R$ -     R$         -     R$ 9.318.157,68  

   0005 - GERENCIAMENTO 

ADMINISTRATIVO-EIXO 

GESTÃO E FINANÇAS 

 R$       20.207.435,95   R$ -     R$         -     R$       16.140.554,73   R$ 7.976.941,86   R$ -     R$         -     R$ 7.976.941,86  

      2421 - MANUTENÇÃO DE 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – 

SEAD 

 R$              61.623,78   R$ -     R$         -     R$        61.206,18   R$     157.151,47   R$ -     R$         -     R$     157.151,47  

      2675 - GESTÃO DE 

CONTRATOS CORPORATIVOS 

DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 

 R$       20.145.812,17   R$ -     R$         -     R$       16.079.348,55   R$ 7.819.790,39   R$ -     R$         -     R$ 7.819.790,39  

   0043 - GESTÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DE 

PESSOAS 

 R$ 1.440.241.241,00   R$ -     R$         -     R$ 1.135.126.037,00   R$ 1.341.215,82   R$ -     R$         -     R$ 1.341.215,82  

      0028 - RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS COM PESSOAL A 

DISPOSIÇÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 

 R$            944.861,56   R$ -     R$         -     R$            897.698,85   R$ 1.316.487,83   R$ -     R$         -     R$ 1.316.487,83  

      2098 - MANUTENÇÃO DAS 

DESPESAS COM FARDAMENTO 
 R$            163.200,00   R$ -     R$         -     R$                          -     R$                0,84   R$ -     R$         -     R$                0,84  

      2099 - MANUTENÇÃO DAS 

DESPESAS COM AJUDA DE 

CUSTO 

 R$                          -     R$ -     R$         -     R$                          -     R$                0,96   R$ -     R$         -     R$                0,96  

      2100 - MANUTENÇÃO DAS 

DESPESAS INDENIZATÓRIAS 
 R$                          -     R$ -     R$         -     R$                          -     R$                0,51   R$ -     R$         -     R$                0,51  

      2386 - REMUNERAÇÃO E 

ENCARGOS DO SETOR 

SEGURANÇA PUBLICA 

 R$     662.019.618,90   R$ -     R$         -     R$     571.011.995,90   R$                4,14   R$ -     R$         -     R$                4,14  
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      2388 - REMUNERAÇÃO E 

ENCARGOS DOS SERVIDORES 

DO GEA (EXCETO SAÚDE, 

EDUCAÇÃO E SEGURANÇA 

PÚBLICA) 

 R$     481.228.974,80   R$ -     R$         -     R$     413.641.461,90   R$       24.720,81   R$ -     R$         -     R$       24.720,81  

      2400 - ENCARGOS 

PREVIDENCIARIOS DA 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 R$     219.171.042,40   R$ -     R$         -     R$       87.769.258,00   R$                0,59   R$ -     R$         -     R$                0,59  

      2404 - ENCARGOS 

PREVIDENCIARIOS JUNTO AO 

INSS 

 R$       63.807.263,86   R$ -     R$         -     R$       48.899.343,00   R$                0,14   R$ -     R$         -     R$                0,14  

      2409 - MANUTENÇÃO DAS 

DESPESAS COM FARDAMENTO, 

ALIMENTAÇÃO, INDENIZAÇÃO 

E VALE TRANSPORTE 

 R$       12.906.279,66   R$ -     R$         -     R$       12.906.279,66   R$                   -     R$ -     R$         -     R$                   -    

      2434 - MANUTENÇÃO DO 

SISTEMA DE GERENCIAMENTO 

DE RECURSOS HUMANOS  

 R$                          -     R$ -     R$         -     R$                          -     R$                   -     R$ -     R$         -     R$                   -    

   0044 - GESTÃO DE LOGÍSTICA E 

PATRIMÔNIO DO GOVERNO DO 

AMAPÁ 

 R$                          -     R$ -     R$         -     R$                          -     R$                   -     R$ -     R$         -     R$                   -    

      2677 - MODERNIZAÇÃO DOS 

DIÁRIOS OFICIAIS DO GEA 
 R$                          -     R$ -     R$         -     R$                          -     R$                   -     R$ -     R$         -     R$                   -    

4.2. Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do exercício que estiveram integral ou parcialmente na responsabilidade da 

unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando: 

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

 

Unidade Orçamentária / Programa / Ação / Função Subfunção Meta Física Valor RS 

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 5101 887993426 

0005 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO-EIXO GESTÃO E FINANÇAS 17 64756516 

   2421 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEAD 1 3207064 

      04 – ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral 1 3207064 

   2675 - GESTÃO DE CONTRATOS CORPORATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 16 61549452 

      04 – ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral 16 61549452 

0043 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 4758 822736910 

   0028 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 20 2162780 
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      28 - ENCARGOS ESPECIAIS 846 - Outros Encargos Especiais 20 2162780 

   2098 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM FARDAMENTO 4430 9122967 

      04 – ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral 4430 9122967 

   2099 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO 150 6836206 

      04 – ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral 150 6836206 

   2100 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS INDENIZATÓRIAS 100 695317 

      04 – ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral 100 695317 

   2386 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR SEGURANÇA PUBLICA 13 460158159 

      06 - SEGURANÇA PÚBLICA 122 - Administração Geral 13 460158159 

   2388 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO GEA (EXCETO SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA) 13 264094143 

      04 – ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral 13 264094143 

   2400 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 64010820 

      09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 - Previdência do Regime Estatutário 13 64010820 

   2404 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS 13 13612518 

      09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 - Previdência do Regime Estatutário 13 13612518 

   2434 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  1 1944000 

      04 – ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral 1 1944000 

   2676 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 5 100000 

      04 – ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral 5 100000 

0044 - GESTÃO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO DO GOVERNO DO AMAPÁ 326 500000 

   2101 - REGULARIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 300 100000 

      04 – ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral 300 100000 

   2102 - CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 25 250000 

      04 – ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral 25 250000 

   2677 - MODERNIZAÇÃO DOS DIÁRIOS OFICIAIS DO GEA 1 150000 

      04 – ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral 1 150000 
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b) Metas e desempenhos físicos e financeiros; 

Alinhados ao Decreto nº 0105 de 10 de janeiro de 2020 que dispõe sobre a programação 

orçamentária e financeira. 

 

c) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados das ações;  

Destaca-se que o orçamento inicial não foi suficiente para o ordenamento total das despesas 

do exercício em algumas ações conforme análises constantes nos quadros acima. Mesmo com a 

liberação do valor de 30% contingenciados em decreto, houve necessidade de suplementações 

orçamentárias para se atingir os resultados das ações programadas. 

 

d) Reflexos dos restos a pagar na execução das ações. Ver quadro no item 4.1 letra 

e; 

A unidade jurisdicionada ficou com o valor de R$ 1.151.266.592,03 (hum bilhão, cento e 

cinquenta e hum milhões, duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e três 

centavos) em restos a pagar processados e R$ 9.318.157,68 (nove milhões, trezentos e dezoito mil, 

cento e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos) em restos a pagar não processados, 

referentes ao ano de 2020, relativos à folha de pagamento, ressarcimentos, contratos 

corporativos, contratos administrativos, mensalidade do GEAP e contribuições patronais, 

dentre outros. 
Importante ressaltar que esta SEAD vem solicitando através da Assessoria de Controle 

Interno à Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, que o setor responsável proceda a 

regularização dos lançamentos registrados em restos a pagar relativos à folha de pagamento de 

exercícios anteriores, para que o relatório passe a refletir a realidade dos lançamentos da SEAD. 
 

e) O Quadro de Detalhamento da Despesa inicial e final; 

 

QDD inicial: 

Conforme link abaixo: 

https://drive.google.com/file/d/1W_1OfzcbF1nWOieJsIzUeTLKIa93NsYW/view?usp=shari

ng 

QDD final: 

Conforme link abaixo: 

https://drive.google.com/file/d/1oxMQXkfPQMXibaBwNv8STcgRigskbMyw/view?usp=sh

aring 

 

f) Relação de restos a pagar; 

 

Conforme link abaixo: 

 

https://drive.google.com/file/d/1xI-eSXm8G-

7cVoFK7c6ZXOXB89Mzr43n/view?usp=sharing 

 
g) Balancete analítico de encerramento do exercício. 

 

Conforme link abaixo: 

 

https://drive.google.com/file/d/1zY4DM80YD7yGIqA5Kb_MldvN34f0Hd1B/view?usp=sh

aring 
 

4.3. Demonstração e análise do desempenho da unidade na execução orçamentária e 

financeira, contemplando, no mínimo. 
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a) Identificação das unidades orçamentárias (UO) consideradas no relatório de 

gestão: 

A Unidade Orçamentária (UO) considerada neste relatório de gestão: 130101. 

 

b) Programação orçamentária das despesas correntes, de capital e da reserva de 

contingência; 

A programação orçamentária das despesas correntes e de capital consta no QDD, anexo 

neste relatório. Quanto à programação da reserva de contingência, informa-se que esta não é 

aplicada à SEAD, sendo de competência da SEPLAN. 

  

c) Demonstração dos limites impostos por cronograma de desembolso definido 

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

responsabilidade da unidade jurisdicionada; 

O Decreto n° 0105, de 10 de Janeiro 2020 que estabelece normas para a execução 

orçamentária e financeira do exercício de 2020 e dá outras providências e,  em seu Artigo 3º - Fica 

contingenciado o Orçamento dos órgãos do Poder Executivo Estadual em 30% (trinta pontos 

percentuais) do total de dotação dos recursos ordinários, exceto despesas com contrato corporativo, 

sendo obrigatório o empenhamento do valor total das despesas prioritárias com serviços 

terceirizados, não houve reflexos de contingenciamento sobre os resultados dos programas, assim 

como sobre os resultados das ações, visto a liberação orçamentária em sua totalidade. 

 

d) Movimentação de créditos interna e externa; 

Não houve Contratos de Operações de Créditos, no período. 

 

e) Execução das despesas por modalidade de licitação e por elementos de despesa: 
 

Item Empresa Contratos/ Termos 

Aditivos 

Tipo de Licitação Elemento de Despesa 

1 Petrobrás S/A Contrato s/nº ----- 339030 - Material de 

Consumo 

2 CAESA 4° Termo Aditivo - 

Contrato nº 002/2016 

INEXIGIBILIDADE 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

3 CEA 2° Termo Aditivo - 

Contrato nº 001/2018 

INEXIGIBILIDADE 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

4 J N de Souza Neto – EPP 7º Termo Aditivo - 

Contrato nº 004/2016 

PREGÃO 339037 - Locação de Mão de 

Obra 

5 LINK CARD 

Administradora de 

Benefícios Eireli - EPP 

1º Termo Aditivo - 

Contrato nº 001/2019 

PREGÃO 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

6 Claro S/A Fixo (Embratel) 5º Termo Aditivo - 

Contrato nº 004/2015 

PREGÃO 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

7 Claro S/A Móvel (Embratel) 3º Termo Aditivo - 

Contrato nº 009/2016 

PREGÃO 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

8 NEW LINE Sistema de 

Segurança LTDA 

1° Termo Aditivo - 

Contrato n° 002/2019 

PREGÃO 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

9 SIG Software & Consultoria 

em Tecnologia da 

Informação Ltda 

3º Termo Aditivo - 

Contrato nº 003/2017 

PREGÃO 339040 - Serviços de 

Tecnologia da Informação e 

Comunicação - Pessoa 

Jurídica 

10 Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos – 

ECT 

Contrato n° 

09912262899 

INEXIGIBILIDADE 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

11 SETAP-Sindicato das 

Empresas de Transportes de 

Passageiros do Amapá 

Contrato nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 
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12 NEW LINE Sistema de 

Segurança LTDA 

1° Termo Aditivo - 

Contrato nº 003/2019 

PREGÃO 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

13 O.S. SERVIÇOS DE 

VIGILÂNCIA 

1° Termo Aditivo - 

Contrato n° 004/2019 

PREGÃO 339037 - Locação de Mão de 

Obra 

14 O.S. SERVIÇOS DE 

VIGILÂNCIA 

Contrato n° 002/2020 PREGÃO 339037 - Locação de Mão de 

Obra 

15 VIGEX VIGILÂNCIA E 

SEGURANÇA PRIVADA 

1° Termo Aditivo - 

Contrato nº 005/2019 

PREGÃO 339037 - Locação de Mão de 

Obra 

16 CAPITAL TECNOLOGIA 

LTDA EPP 

1° Termo Aditivo - 

Contrato n° 007/2019 

PREGÃO 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

17 J. M. VIAGENS E 

TURISMO LTDA-EPP  

4° Termo Aditivo - 

Contrato nº 010/2015 

PREGÃO 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

18 H. J. DE QUEIROZ FEIO – 

ME 

4° Termo Aditivo - 

Contrato nº 007/2016 

INEXIGIBILIDADE 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

19 DIGIMAC 

INFORMÁTICA LTDA – 

EPP 

3º Termo Aditivo - 

Contrato nº 008/2016 

PREGÃO 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

20 UNISERVICE 

EMPREENDIMENTOS 

EIRELI   

Contrato nº 002/2020  ADESÃO ATA           

REGISTRO DE 

PREÇOS n° 001/19-

RURAP 

339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

21 ECM-TECNOLOGIA E 

SOLUÇÕES LTDA                

1º Termo Aditivo - 

Contrato nº 002/2018 

ARP  

PREGÃO 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica  

22 J C M CARDOSO & CIA 

LTDA-EPP 

4º Termo Aditivo - 

Contrato n° 013/2016 

PREGÃO 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

23 AGROQUALITY LTDA Contrato nº 001/2020 PREGÃO 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

24 NP CAPACITAÇÕES E 

SOLUÇÕES 

TECNOLÓGICAS LTDA 

Nota de Empenho 

2020NE00112 

DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

339040 – Serviços de 

Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa 

Jurídica 

 

 

As informações relativas à execução das despesas por modalidade de licitação e por 

elementos de despesa, realizadas por esta secretaria, consideraram o que dispõe a Emenda 

Constitucional nº 0047, de 03 de julho 2012, publicada no Diário Oficial do Estado nº 5261, de 

05/07/2012, ressaltando que todos as licitações desta Secretaria de Estado da Administração são 

realizadas pela Central de Licitações e Contratos - CLC/PGE, visto que: 

 
Art. 29. A Central de Licitações e Contratos (CLC), órgão de 

execução programática da Procuradoria Geral do Estado, tem 

por objetivo estabelecer normas básicas necessárias à 

integração e à sistematização das licitações, bem como, 

centralizar a execução dos procedimentos licitatórios em 

todas as suas modalidades, exceto leilão, no âmbito da 

Administração Pública Direta e Indireta do Estado do 

Amapá, visando à uniformização e à padronização dos 

termos de referências, projetos básicos, editais, cartas-

convites, planilhas de custos e procedimentos, conferindo 

maior celeridade, segurança, transparência, controle, 

eficiência e eficácia nas aquisições públicas. (redação dada 

pela Lei Complementar nº 0109, de 10.01.2018). 

 

 
      

Item 

           Empresa        Contratos/ 

Termos Aditivos 

         Tipo de 

Licitação 

       Elemento de Despesa 
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1 Petrobrás S/A Contrato s/nº ----- 339030 - Material de Consumo 

2 CAESA 4° Termo Aditivo - 

Contrato nº 002/2016 

INEXIGIBILIDADE 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

3 CEA 2° Termo Aditivo - 

Contrato nº 001/2018 

INEXIGIBILIDADE 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

4 J N de Souza Neto – 

EPP 

7º Termo Aditivo - 

Contrato nº 004/2016 

PREGÃO 339037 - Locação de Mão de 

Obra 

5 LINK CARD 

Administradora de 

Benefícios Eireli - EPP 

1º Termo Aditivo - 

Contrato nº 001/2019 

PREGÃO 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

6 Claro S/A Fixo 

(Embratel) 

5º Termo Aditivo - 

Contrato nº 004/2015 

PREGÃO 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

7 Claro S/A Móvel 

(Embratel) 

3º Termo Aditivo - 

Contrato nº 009/2016 

PREGÃO 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

8 NEW LINE Sistema de 

Segurança LTDA 

1° Termo Aditivo - 

Contrato n° 002/2019 

PREGÃO 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

9 SIG Software & 

Consultoria em 

Tecnologia da 

Informação Ltda 

3º Termo Aditivo - 

Contrato nº 003/2017 

PREGÃO 339040 - Serviços de Tecnologia 

da Informação e Comunicação - 

Pessoa Jurídica 

10 Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos – 

ECT 

Contrato n° 

09912262899 

INEXIGIBILIDADE 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

11 SETAP-Sindicato das 

Empresas de 

Transportes de 

Passageiros do Amapá 

Contrato nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

12 NEW LINE Sistema de 

Segurança LTDA 

1° Termo Aditivo - 

Contrato nº 003/2019 

PREGÃO 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

13 O.S. SERVIÇOS DE 

VIGILÂNCIA 

1° Termo Aditivo - 

Contrato n° 004/2019 

PREGÃO 339037 - Locação de Mão de 

Obra 

14 O.S. SERVIÇOS DE 

VIGILÂNCIA 

Contrato n° 002/2020 PREGÃO 339037 - Locação de Mão de 

Obra 

15 VIGEX VIGILÂNCIA 

E SEGURANÇA 

PRIVADA 

1° Termo Aditivo - 

Contrato nº 005/2019 

PREGÃO 339037 - Locação de Mão de 

Obra 

16 CAPITAL 

TECNOLOGIA LTDA 

EPP 

1° Termo Aditivo - 

Contrato n° 007/2019 

PREGÃO 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

17 J. M. VIAGENS E 

TURISMO LTDA-EPP  

4° Termo Aditivo - 

Contrato nº 010/2015 

PREGÃO 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

18 H. J. DE QUEIROZ 

FEIO – ME 

4° Termo Aditivo - 

Contrato nº 007/2016 

INEXIGIBILIDADE 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

19 DIGIMAC 

INFORMÁTICA 

LTDA – EPP 

3º Termo Aditivo - 

Contrato nº 008/2016 

  PREGÃO 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

20 UNISERVICE 

EMPREENDIMENTOS 

EIRELI   

Contrato nº 002/2020     ADESÃO ATA 

REGISTRO DE 

PREÇOS n° 001/19-

RURAP 

339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

21 ECM-TECNOLOGIA E 

SOLUÇÕES LTDA                

1º Termo Aditivo - 

Contrato nº 002/2018 

ARP  

PREGÃO 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica  

22 J C M CARDOSO & 

CIA LTDA-EPP 

4º Termo Aditivo - 

Contrato n° 013/2016 

PREGÃO 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

23 AGROQUALITY 

LTDA 

Contrato nº 001/2020 PREGÃO    12 meses 
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f) Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho 

orçamentário e financeiro, caso tenham sido instituídos pela unidade. 

Conforme informado nos itens 2.2, alínea b, 2.4 e 3.7 deste referido relatório a secretaria 

está em fase de construção dos indicadores para que assim no ano de 2021 possam ser utilizados de 

maneira assertiva.  

 

5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. 

 

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

recursos. 

A Secretaria de Estado da Administração durante o exercício de 2020 realizou todas as suas 

despesas com a devida cobertura orçamentária e financeira, no entanto, algumas despesas ainda se 

encontram inscritas em Restos a Pagar Processados, sem o devido pagamento/regularização, 

conforme quadro disponibilizado no seguinte link: 

 

https://drive.google.com/file/d/1KfWWe90EiNPejrH8dMcLkvAunfuiH1si/view?usp=sharing 

 

Ressalta-se, entretanto, que a Secretaria de Estado da Fazenda/SEFAZ, é a responsável pelos 

devidos pagamentos/regularizações, por ser sua atribuição a movimentação bancária e contábil do 

Estado no que tange aos Órgãos da Administração Direta. 

 

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

Anteriores e Despesas de Exercícios Anteriores. 

As informações solicitadas podem ser observadas no item 4.2 – alínea f. 

 

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

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

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

contemplando, no mínimo: 

Informações desta natureza não se aplicam a esta secretaria, uma vez que não há nenhum 

tipo de convênio ou instrumento congênere no momento. 

 

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

de fundos contemplando a situação quanto a prestação de contas. 

Foram empenhados R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) em suprimento de fundos, 

distribuídas nas seguintes naturezas de despesa:  

R$ 3.000,00 (três mil reais) na ND 33.90.30;  

R$ 1.800,00 (mil e oitocentos) na ND 33.90.36, e; 

R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) na ND 33.90.39.  

Com abertura de conta específica para o recebimento do referido recurso. Todavia, o 

processo está em execução dentro prazo para posterior prestação de contas. 

 

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. 

Informações desta natureza não se aplicam a esta secretaria, uma vez que a Secretaria de 

Estado da Administração não possui autonomia financeira, portanto não possui nenhum tipo de 

operação de crédito, sendo esta uma atribuição da SEFAZ, tampouco efetivou nenhum processo de 

reconhecimento de dívida no exercício de 2020. 

 

5.6. Informações sobre a gestão de precatórios. 
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Considerando o que dispõe a Emenda Constitucional nº 0047, de 03 de julho 2012, 

publicada no Diário Oficial do Estado nº 5261, de 05/07/2012, essa atividade supracitada está 

vinculada à Procuradoria Geral do Estado – PGE. 

 

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

RELACIONADOS. 

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

perspectivas: 

No âmbito da Secretaria de Estado da Administração, a Unidade de Pessoal (UPES), ligada 

ao Núcleo de Gestão Administrativa (NGA), atuou para assistir à Secretaria quanto às políticas e 

diretrizes internas de recursos humanos, voltadas a organização, controle, atualização cadastral, 

controle de frequência, avaliações, lotação e movimentação de servidores, dentre outros. 

 

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

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

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

afastamentos. 

A carga horária de 40 horas semanais dos servidores da SEAD é regida pelo Art. 35 da Lei 

0066 de 03 de maio de 1993. 

Cargos Comissionados - O quantitativo de Cargos Comissionados da SEAD está previsto no 

Anexo 01 do Decreto do Governo do Estado do Amapá nº 0422 de 30 de janeiro de 2019. 

Demonstração da Força de Trabalho e dos Afastamentos que refletem sobre ela: 

As informações constantes nas tabelas abaixo foram coletadas dos arquivos e registros 

funcionais constantes nesta Unidade. 

 
Tabela 14: Força de trabalho – cenário geral 

QUANTITATIVO DE FORÇA DE TRABALHO Qtd Percentual 

(%) 

SERVIDORES EFETIVOS 436 69,87 

SERVIDORES SEM VÍNCULO 65 10,42 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 1 0,16 

SERVIDORES FEDERAIS 117 18,75 

SERVIDORES DE OUTRAS SECRETARIAS À DISPOSIÇÃO 

DA SEAD 

5 0,8 

TOTAL 624 100 

              Fonte: Arquivos SIGRH/SEAD/2020. 

 

OBS: Servidores sem vínculo são servidores ocupantes de cargos comissionados 

 

 
Gráfico 07: Força de Trabalho – com vínculo 



 

62 

 

 
 Fonte: SIGRH/SEAD//2020. 

 

 

Gráfico 08: Força de Trabalho – percentual por agrupamento 

 
Fonte: SIGRH/SEAD/2020. 

 
Tabela 15: Demonstrativos Mensais de Afastamentos 

AFASTAMENTO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

FÉRIAS 126 43 20 8 18 38 128 32 20 18 7 49 507 

LICENÇA PRÊMIO 6 7 6 1 3 3 4 3 1 3 3 3 43 

A DISPOSIÇÃO COM ONUS 1   2                   3 

VACANCIA - POSSE EM 

OUTRO CARGO 

INACUMULAVEL 

          1             1 

TOTAL POR MÊS 133 50 28 9 21 42 132 35 21 21 10 52 554 

Fonte: SIGRH/SEAD – 2020 

 

Tabela 16: (%) Percentual de Afastamentos 
AFASTAMENTO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

FÉRIAS 22,74 7,76 3,61 1,44 3,25 6,86 23,1 5,78 3,61 3,25 1,26 8,84 91,52 

LICENÇA PRÊMIO 1,08 1,26 1,08 0,18 0,54 0,54 0,72 0,54 0,18 0,54 0,54 0,54 7,76 

A DISPOSIÇÃO COM ONUS 0,18   0,36                   0,54 

VACANCIA - POSSE EM 

OUTRO CARGO 

INACUMULAVEL 

      0,18       0,18 

TOTAL POR MÊS 24,01 9,03 5,05 1,62 3,79 7,58 23,83 6,32 3,79 3,79 1,81 9,39 100,00 

Fonte: SIGRH/SEAD - 2020 
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Gráfico 09: Afastamento por Férias 

 
Fonte: SIGRH/SEAD - 2020 

 
 

Gráfico 10: Afastamento por Licença Prêmio 

 
Fonte: SIGRH/SEAD – 2020 

 

 

Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos, idade e nível de 

escolaridade:  

As informações contidas na tabela abaixo, por meio de link, foram coletadas nas pastas 

funcionais dos servidores, Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Humanos (SIGRH), 

bem como em arquivos desta Unidade. 

 
Tabela 17: Qualificação da força de trabalho da SEAD. 

https://drive.google.com/file/d/1GqDwTdlVsYgCmu0dzgWerFhVcJoumod_/view?usp=shar

ing 

Fonte: SIGRH e arquivos UPES/SIGRH/SEAD/2020. 

 
                

Tabela 18: Nível de  Escolaridade – admissão do servidor 

ESCOLARIDADE Qtd Percentual (%) 

NÍVEL SUPERIOR 115 18,43 
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NÍVEL MÉDIO 496 79,49 

NÍVEL BÁSICO 13 2,08 

TOTAL 624 100 
 

 

 
Gráfico 11: Nível de Escolaridade  

 

    Fonte: SIGRH e arquivos UPES/SEAD/2020. 

 

Gráfico 12: Nível de Escolaridade % 

 

    Fonte: SIGRH e arquivos UPES/SEAD/2020. 

 

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

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

previstos na estrutura. Custos associados à manutenção dos recursos humanos:  
 

As informações contidas na tabela abaixo foram coletadas no Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Humanos – SIGRH.  
 

Tabela 19: Custos da Folha de Pagamento da SEAD - Manutenção dos Recursos Humanos 

MESES FOLHA DE PAGAMENTO SEGURADO AMPREV PATRONAL AMPREV 

JANEIRO R$ 2.966.924,90 R$ 222.064,70 R$ 248.712,46 

FEVEREIRO R$ 2.654.143,10 R$ 221.212,24 R$ 247.757,71 

MARÇO R$ 2.364.536,26 R$ 221.240,07 R$ 247.788,88 

ABRIL R$ 3.158.592,79 R$ 288.217,30 R$ 322.803,38 

MAIO R$ 3.301.977,76 R$ 321.512,67 R$ 360.094,19 

JUNHO R$ 3.336.347,17 R$ 311.277,49 R$ 348.630,79 

JULHO R$ 3.166.060,79 R$ 305.976,94 R$ 342.694,17 

AGOSTO R$ 3.003.529,42 R$ 291.221,78 R$ 326.168,39 

SETEMBRO R$ 2.814.940,03 R$ 269.104,98 R$ 301.397,58 

OUTUBRO R$ 2.729.085,07 R$ 261.110,68 R$ 292.443,96 

NOVEMBRO R$ 2.721.877,44 R$ 260.021,04 R$ 291.223,56 
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DEZEMBRO R$ 2.970.378,30 R$ 259.423,80 R$ 290.554,66 

13º R$ 2.549.951,28 R$ 249.661,88 R$ 279.621,31 

TOTAL R$ 37.738.344,31 R$ 3.482.045,57 R$ 3.899.891,04 

      Fonte: SIGRH/SEAD/2020. 

  

 

 

Evolução do custo com folha de pagamento no período de 2018 a 2020. 

 
ANO CUSTO 

2018 R$ 23.523.317,29 

2019 R$ 30.990.869,32 

2020 R$ 37.919.291,93 

 

 
 Gráfico 13: Custo com a folha de Pagamento  

 
Fonte: SIGRH/SEAD/2020 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 14: Evolução do custo - Folha de pagamento 2018/2020 

 
Fonte: SIGRH/SEAD/2020 

 

c) Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas 

Durante o exercício de 2020 houve apenas 01 (uma) aposentadoria (inativo) de servidor 

lotado na Secretaria. Quanto aos dados relativos à composição do quadro de pensionistas, informa-

se que os mesmos são gerenciados pela Amapá Previdência /AMPREV. 

 

d) Providências adotadas para identificar eventual acumulação remunerada de 

cargos, funções e empregos públicos vedada pelo art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição 

Federal (nas redações dadas pelas Emendas Constitucionais n° 19/98 e 34/2001). 
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Através de pesquisas no sistema de recursos humanos não foi possível identificar 

acumulações de cargos no âmbito do Governo do Estado, vale ressaltar que o SIGRH não viabiliza 

a crítica de acumulação de cargos externas ao âmbito do GEA. 

 

e) Providências adotadas nos casos identificados de acumulação remunerada de 

cargos, funções e empregos públicos, nos termos do art. 135 da Lei nº 066/1993. 

As informações que tratam das providências adotadas nos casos identificados de acumulação 

remunerada de cargos, funções e empregos públicos, nos termos do art. 135 da lei nº 066/1993 – são 

comunicados formalmente a coordenadoria de gestão de pessoas para providências cabíveis. 

Contudo, no exercício de 2020 não foi identificado a acumulação de cargos na SEAD. 

 

f) Informações sobre a gestão de pessoas praticadas na unidade, indicando as 

iniciativas ou atividades relacionadas à seleção, capacitação, remuneração, motivação e 

avaliação de pessoas. 

Houve o cumprimento das diretrizes e normas técnicas referentes a gestão de pessoas pela 

Unidade de Pessoal – UPES, que seguiu todas as normas pertinentes. 

A Secretaria de Estado da Administração – SEAD, considerando a constituição de seu 

quadro funcional (efetivos, federais e cargos em comissão) não realiza atividade relacionada a 

seleção ou política de remuneração. As avaliações de pessoal seguem o estabelecido pela legislação 

pertinente ao Grupo Gestão Governamental, com as avaliações de estágio probatório e progressões 

funcionais. Com relação as atividades relacionadas a capacitação e motivação de pessoal, o cenário 

da Pandemia impossibilitou sua execução no exercício de 2020. 

 

g) Indicadores gerenciais sobre recursos humanos. 

Os indicadores do setor de recursos humanos estão sendo construídos juntamente com seus 

fluxos e POPs. 

 

h) Informações mensais das retenções previdenciárias e fiscais sobre a folha de 

pagamento. 

 
Mês Retenções fiscais 

(IRRF) 

Retenções Previdenciárias Total mensal 

retenções 
AMPREV 

Patronal 

INSS Patronal Total 

Janeiro R$8.860.803,64 R$7.200.605,32 R$1.532.422,25 R$8.733.027,57 R$17.593.831,21 

Fevereiro R$8.903.689,42 R$7.179.978,85 R$1.182.141,93 R$8.362.120,78 R$17.265.810,20 

Março R$9.092.518,27 R$7.394.499,35 R$1.073.031,67 R$8.467.531,02 R$17.560.049,29 

Abril R$9.003.786,01 R$7.409.291,77 R$1.084.855,10 R$8.494.146,87 R$17.497.932,88 

Maio R$9.121.810,95 R$7.486.994,40 R$1.112.588,11 R$8.599.582,51 R$17.721.393,46 

Junho R$9.175.684,42 R$7.439.320,79 R$1.111.139,63 R$8.550.460,42 R$17.726.144,84 

Julho  R$9.033.272,63 R$7.401.341,96 R$1.113.026,23 R$8.514.368,19 R$17.547.640,82 

Agosto  R$8.927.736,42 R$7.369.753,57 R$1.112.855,16 R$8.482.608,73 R$17.410.345,15 

Setembro R$8.893.443,08 R$7.336.697,13 R$1.158.244,20 R$8.494.941,33 R$17.388.384,41 

Outubro R$8.905.238,26 R$5.399.120,33 R$1.138.564,91 R$6.537.685,24 R$15.442.923,50 

Novembro R$8.320.513,33 R$7.379.094,19 R$1.152.009,92 R$8.531.104,11 R$16.851.617,44 

Dezembro R$9.472.466,65 R$7.471.316,17 R$1.148.316,17 R$8.619.632,34 R$18.092.098,99 

Total  R$107.710.963,08 R$86.468.013,83 R$13.919.195,28 R$100.387.209,11 R$308.485.381,30 
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6.2. Informações sobre os contratos administrativos, terceirização de mão de obra e 

quadro de estagiários, incluindo a evolução do quantitativo nos últimos 3 anos, 

fundamentação legal/normativa que discipline o vínculo e discriminação da despesa, 

classificada de acordo com o vínculo jurídico, bem como informações sobre o cumprimento 

dos requisitos constitucionais para preenchimento das funções de confiança e cargos em 

comissão (art. 37, V, da Constituição Federal de 1988). 

 

A Secretaria de Estado da Administração - SEAD não possui quadro de estagiários. 

 
Tabela 20: Contratos Administrativos 

 
 

 
Ano 2018 2019 2020 

Quantitativo de contratos 41 34 33 

 

Com relação às funções de confiança e cargos em comissão, a Secretaria de Estado de 

Administração – SEAD, é regida pela Lei nº 2.312 de 09 de abril de 2018 que dispõe em seu Artigo 

3º que os cargos em comissão são os de livre nomeação e exoneração do Governador do Estado do 

Amapá, à exceção dos cargos a nível de Coordenadoria, que serão ocupados exclusivamente por 

servidores de carreira do Grupo Gestão do GEA ou da União à disposição do GEA. 
 

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

níveis de trabalho da administração. 

A Secretaria de Estado da Administração-SEAD no exercício de 2020 recebeu novos 

concursados do Grupo Gestão Administrativa para a composição de seu quadro de pessoal. Esta 

lotação supriu as necessidades de pessoal da Secretaria ocasionado com a saída dos contratos 

administrativos temporários. 

Considerando que o cenário da Pandemia do COVID19 trouxe para a SEAD uma nova 

metodologia de trabalho, foi iniciado pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CGP um projeto 

de Dimensionamento da Força de Trabalho, tendo como piloto a Secretaria de Estado da 

Administração – SEAD. Este projeto tem como objetivo ser uma referência na administração 

pública.  

 

7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO. 

7.1. Informações sobre a gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros, 

inclusive sobre as normas que regulamentam o uso da frota e os custos envolvidos. 

A Secretaria de Estado da Administração não possui veículo próprio, apenas veículo locado 

e cedidos de outros Órgão da Administração Direta do Poder Executivo, conforme tabela abaixo. 

Os veículos são devidamente recolhidos ao final do expediente e liberados conforme 

agendamento prévio efetuado pelos diversos setores da SEAD. 
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Locado Cedidos 

FIAT/CRONOS PREC AT – Ano/Modelo 

2019/2019 - Placa QLR 2059 - GASOLINA 

 

L200 TRITON 4X4 - Ano/Modelo 2011/2012 - 

Placa NEM 4472 – GASOLINA, cedido pela 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA 

 

 L200 TRITON - Ano/Modelo 2011/2012 - Placa 

QLP 3266 -DIESEL, cedido pela Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente -SEMA 

 

 UNO MILLE FIRE FLEX – Ano/Modelo 

2010/2011 - Placa NEM 4935 – GASOLINA, 

cedido pela Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente SEMA 

 

DISPÊNDIO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO 

  

MÊS/ANO VALOR 

jan/20                                              R$ 5.200,00  

fev/20                                              R$ 5.200,00  

mar/20                                              R$ 5.200,00  

abr/20                                              R$ 5.200,00  

mai/20                                              R$ 5.200,00  

jun/20                                              R$ 5.200,00  

jul/20                                              R$ 5.200,00  

ago/20                                              R$ 5.200,00  

set/20                                              R$ 5.200,00  

out/20                                              R$ 5.200,00  

nov/20                                              R$ 5.200,00  

dez/20                                              R$ 5.200,00  

Total                                           R$ 62.400,00  

 

                      Tabela 21: Consumo de combustível no ano de 2020 

 

CONSUMO 

GASOLINA 

CONSUMO 

DIESEL COMUM 
CONSUMO S10 TOTAIS DOS MESES 

Meses Litros R$ Litros R$ Litros R$ Litros R$ 

Janeiro 747 3.150,68 
  

49 212,04 796 3.363,00 

Fevereiro 531 2.239,64 13.044 538,04 175 818,51 13.750 3.596,00 

Março 390 1.639,15 
  

180 802,22 570 2.441,00 

Abril 399 1.394,53 
  

876 3.348,92 1.275 4.743,00 

Maio 250 819,50 
  

232 790,20 482 1.610,00 

Junho 295 1.017,30 
    

295 1.017,00 

Julho 435 1.516,95  
 

165 553,52 600 2.070,00 

Agosto 692 2.537,55     692 2.538,00 

Setembro 730 2.615,70     730 2.616,00 

Outubro 591 2.126,44   434 1.585,38 1.025 3.712,00 

Novembro 742 2.918,10     742 2.918,00 

Dezembro 520 2.160,48     520 2.160,00 

TOTAL 6.322 24.136,02 13.044 538,04 2.111 8.110,79 21.477 32.784,00 
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Considera-se os arredondamentos para o total geral dos meses 

 

7.2. Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário próprio que esteja sob a 

responsabilidade da unidade e dos imóveis locados de terceiros. 

Esta Secretaria de Estado da Administração – SEAD mantêm sob sua responsabilidade os 

seguintes imóveis: 

 

01 
Secretaria de Estado da 

Administração - SEAD 

Av. FAB, nº 087 - Centro 

Administrativo – Macapá/AP 

02 Núcleo de Perícia Médica 
Rua Paraná, nº 311 – Santa Rita - 

Macapá/AP. 

03 Central de Abastecimento GEA 
Rodovia Duca Serra s/nº - Km 04 - 

Macapá /AP 

04 
Coordenadoria de Sistemas 

Corporativos - COSIC 

Av. FAB, nº 087 - Centro 

Administrativo – Macapá/AP 

05 Núcleo da Imprensa Oficial - NIO 
Av. FAB, nº 087 - Centro 

Administrativo – Macapá/AP 

06 Imprensa Oficial – Prédio Antigo 
Av. Aurino Borges, nº 103 – São 

Lázaro – Macapá/AP 

 

A Secretaria não possui nenhum imóvel locado. 

 

7.3. Relação de prédios alugados para uso da UJ, identificado pelo menos a finalidade 

da locação, valor mensal e anual, índice de reajuste, vigência do contrato, locador. 

Esta Secretaria não possui imóveis locados. 
 

7.4. Relação de controle de aquisição dos bens patrimoniais. 

 

Conforme link abaixo: 

 
Tabela 22: Aquisição de Bens Patrimoniais  

https://drive.google.com/file/d/1BccDBR1POAWhcUHJUexd2Bwc-

SX0DreR/view?usp=sharing 

 

 

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

industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio.  

https://drive.google.com/file/d/1oPisXFuEyFTqaJo3FIAKOOZONKLLEI7s/view?usp=shar

ing 
Não foram baixados nenhum item do patrimônio. 

 

8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO 

CONHECIMENTO. 

8.1. Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ, 

contemplando os seguintes aspectos: 

a) Planejamento da área; 

Esta informação consta no item 2.3 

 

b) Perfil dos recursos humanos envolvidos; 
Atualmente a COSIC é responsável pela customização, sustentação, suporte e treinamento 

dos sistemas: Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento – 

SIGRH, Sistema de Gestão de Documentos – PRODOC e pelo Sistema Integrado de Gestão 

Administrativa – SIGA, nos módulos de Almoxarifado e Patrimônio Mobiliário e Imobiliário.  
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O SIGRH está implantado em todos os órgãos da administração pública. Por meio dele é 

feita toda a gestão de pessoal do quadro de servidores do Governo do Estado do Amapá, incluindo 

folha de pagamento, concessão de progressões funcionais, controle de férias, licenças, afastamentos 

e vários outros módulos que apoiam as atividades fins da SEAD. A COSIC atua diretamente com a 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CGP na gestão do SIGRH em tarefas como: suporte e 

treinamento aos usuários de todos os órgãos, correções de erros, extração de relatórios e 

customizações. 

O SIGA é um sistema de estado que possui vários módulos como Compras e Licitações, 

Fornecedores, Contratos e Patrimônio. Os módulos do Siga possuem gerência compartilhada, 

ficando sob a gestão da SEAD somente o modulo de Patrimônio, que por sua vez possui 

submódulos de patrimônio mobiliário, imobiliário e almoxarifado. A COSIC atua diretamente com 

a Coordenadoria de Gestão de Patrimônio e Logística – CGPL nas atividades de implantação dos 

módulos junto aos órgãos do GEA e apoiando na gestão do sistema junto ao PRODAP, na correção 

de erros, treinamento de usuários e fazendo levantamento de requisitos para solicitações de novas 

funcionalidades ou customizações. 

O PRODOC é a atual ferramenta de tramitação de documentos do Governo do Estado, 

alcançando transversalmente todos os órgãos, de maneira eletrônica, visando agilizar a 

comunicação institucional, reduzir custos, aumentar a segurança e a disponibilidade dos processos 

tramitados. A COSIC atua diretamente com o Núcleo de Gestão Documental Administrativo - 

NGDA, que define a padronização dos documentos tramitados no GEA, atuando nas customizações 

do sistema junto ao Prodap, o acompanhamento da correção de erros, treinamentos e auxilio na 

operacionalização com os demais sistemas. 

 
Tabela 23 – Recursos Humanos Coordenadoria de Sistemas Corporativos. 
Recursos Humanos Coordenadoria de Sistemas Corporativos – COSIC 

Nº Nome Função Situação 

01 Diego de Araújo Lima Coordenador Vigente 

02 Joseleide Cristina Machado Oliveira           Analista Administrativo Encerrado em: 29/02/2020 

Fonte: SIGRH emitido em 04/01/2021. 

Núcleo de Relacionamento e Gestão de Processos - NRGP:   

Competências: 

Compete assessorar os gestores com proposta de soluções nos mapeamentos de processos. 

Além disso, deve monitorar os prazos acordados, planejar, acompanhar, controlar e monitorar todo 

e quaisquer assuntos relacionados aos atendimentos de usuários, que estiverem relacionados à 

Tecnologia da Informação com abrangência corporativa sob a gestão da SEAD. 

 
     Tabela 24 – Recursos Humanos Núcleo de relacionamento e gestão de processos. 

Recursos Humanos Núcleo de Relacionamento e Gestão de Processos – NRGP 

Nº Nome Função Situação 

01 Rodrigo Guedes Pimentel Gerente do Núcleo Vigente 

02 Flavio Assunção De Barros Assistente Administrativo Encerrado em: 31/01/2020 

     Fonte: SIGRH emitido em 04/01/2021. 

Unidade de Gestão de Processos - UGP:  

Competências:  

Compete assessorar os setores nos assuntos relacionados à análise de requisitos e 

funcionalidades dos sistemas corporativos sob gestão da SEAD, interagindo com a equipe interna e 

com os setores do PRODAP ou terceirizadas. Ademais, deve deliberar sobre os aspectos técnicos 

relacionados às rotinas de análise de requisitos, com o objetivo de subsidiar suporte técnico, 

manutenção corretiva e/ou manutenção evolutiva nos sistemas corporativos sob gestão da SEAD. 

Principais produtos da unidade: 
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 Levantamento e análise de requisitos; 

 Análise de erros; 

 Abertura de chamados junto a terceirizadas; 

 Validações de correções de erros; 

 Validação de extração de dados; 

 Validação de novas funcionalidades; 

 Parametrizações de sistemas e funcionalidades.  

 

Tabela 25 – Recursos Humanos Unidade de Gestão de Processos. 
Recursos Humanos Unidade de Gestão de Processos – UGP 

Nº Nome Função Situação do Vínculo 

01 Elton Martins Nobre Chefe da Unidade Vigente 

02 Simey Wane Silva da Silva Analista de Tecnologia da Informação Vigente 

03 Jander Wilker da Silva Valente Assessor Técnico Nível II Vigente 

04 Charles da Fonseca Costa Técnico em Informática Vigente 

05 Deyvid Henderson Santos 

Moreira Maciel 

Assistente Administrativo Vigente 

06 Jeová Guilherme de Carvalho 

Filho 

Técnico em Informática Afastado 

07 Raphael Góes Costa Analista Administrativo Encerrado em: 29/02/2020 

08 Sérvulo Pereira Analista Administrativo Encerrado em: 29/02/2020 

09 Ramid Genésio Brarymi Oliveira Analista Administrativo Encerrado em: 29/02/2020 

Fonte: SIGRH emitido em 04/01/2021. 

Unidade de Atendimento ao Usuário - UATU:  

Competências: 

Compete centralizar todas as solicitações de usuários dos sistemas corporativos sob gestão 

da SEAD no que concerne à esclarecimentos de dúvidas, reclamações, requisições de serviço e 

registro de problemas relacionados às funcionalidades e rotinas dos sistemas e aplicações. 

Principais Produtos: 

 Suporte aos usuários; 

 Treinamentos; 

 Apoio a implantação de sistemas; 

 Criação e atualização de acesso a sistemas. 

 

Tabela 26 – Recursos Humanos Unidade de atendimento ao usuário. 
Recursos Humanos Unidade de Atendimento ao Usuário – UATU 

Nº Nome Função Situação Funcional 

01 Priscila Marcele Pontes Oliveira Chefe da Unidade Vigente 

02 Alessandro da Silva Souto Assessor Técnico Nível II Vigente 

03 Wender Ferreira Da Silva Assistente Administrativo Vigente 

04 Ana Laura da Silva Barbosa Agente Administrativo Vigente 

05 Sonia Helena Peixoto da Costa Analista Administrativo Vigente 

06 Jander Wilker da Silva Valente Assessor Técnico Nível II Vigente 

07 André Felipe Da Silva Correa Assistente Administrativo Vigente 

08 Joel Josino Alves Analista De Tecnologia Da 

Informação 

Vigente 

09 Gesenilda Gomes de Andrade Cardoso Analista Administrativo Encerrado em: 29/02/2020 

10 Josiani Pimentel de Almeida Santos Analista Administrativo Encerrado em: 29/02/2020 

11 Kleuson da Silva de Souza Analista Administrativo Encerrado em: 29/02/2020 
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12 Denislan Barbosa Chefe da Unidade Encerrado em: 31/07/2020 

Fonte: SIGRH emitido em 04/01/2021. 

Parceiros: 

Público: 

 Centro de Gestão de Tecnologia da Informação – PRODAP. 

 

Privado: 

 SIG Software & Consultoria em Tecnologia da Informação LTDA; 

 Az Informática LTDA. 

 

c) Segurança da informação: 

Toda hospedagem física e lógica do SIGRH, SIGA e PRODOC estão sob a responsabilidade 

do Centro de Gestão de Tecnologia da informação do Governo do Estado do Amapá – PRODAP, 

ficando o mesmo responsável por armazenar, manter a integridade e a disponibilidade dos dados 

dos sistemas. 

Algumas medidas de segurança da informação são adotadas pela COSIC a fim de garantir 

que não haja nenhum acesso indevido ao sistema, como podemos listar abaixo: 

Controle de criação de senhas: 
Para que um usuário tenha acesso ao SIGRH e ao SIGA, a COSIC solicita o preenchimento 

de uma ficha de solicitação de usuário padrão, que deve conter a assinatura do chefe imediato do 

requerente. Posteriormente é encaminhada via ofício à SEAD. Após o recebimento da solicitação, é 

feita a checagem se o vínculo do servidor está ativo no SIGRH e se os dados no qual o mesmo 

solicita corresponde à sua lotação. 

Monitoramento do log de acessos: 
Todas as ações feitas pelos usuários são monitoradas através de log de acesso, que registra 

operações como consultas, alterações e exclusões de informações nos sistemas. Desta forma 

garantimos que todas as ações executadas deixem um histórico para eventual consulta. O log 

registra também o endereço IP do computador de onde aquela ação foi executada, possibilitando até 

o rastreio do local de onde partiu a ação. 

Medidas de segurança no acesso ao SIGRH Durante a Pandemia: 

Para possibilitar aos setores a utilização o SIGRH em regime de tele trabalho, a 

coordenadoria decidiu disponibilizar o SIGRH para acesso via internet e não mais somente pela 

intranet do governo. Diante da decisão, foi adotado como medida de segurança o bloqueio de todos 

os acessos ao sistema, sendo desbloqueado as senhas somente com solicitação do gestor do órgão. 

Esta ação gerou uma alta demanda de solicitações, na qual foram bloqueadas mais de 900 senhas e 

foram liberados mais de 300 acessos durante o período. Em razão do trabalho remoto não foi 

possível registrar e quantificar os atendimentos realizados durante o período. 

Portal de Serviços: 
O portal de serviços (https://ap.gov.br) faz parte da estratégia do projeto governo digital, que 

visa a prestação de serviços através de uma plataforma única e integrada, diminuindo a burocracia e 

simplificando a busca do cidadão pelos serviços do Governo do Estado. 

A COSIC participou do lançamento do portal de serviços do estado, onde em conjunto com 

diversos outros órgãos, como o PRODAP, SIAC e SEPLAN, foi possível contribuir com o 

mapeamento, parametrização e cadastro de serviços no portal, que foi disponibilizado para 

população no dia 27 de maio de 2020, durante a pandemia, e possibilitou o acesso a mais de 200 

serviços por meio da plataforma digital. 

Apoio a setoriais da SEAD durante a pandemia: 
A COSIC apoiou todas as unidades da SEAD para que fosse possível o desempenho do tele 

trabalho por todos os setores, através de treinamentos em ferramentas diversas como Google Meet e 
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SIGDOCs. O apoio aos setoriais foi primordial para que a secretaria não parasse suas atividades e 

continuasse trabalhando de forma integrada, mesmo com a paralização das atividades presenciais. 

Inventário patrimonial de 2020: 
A COSIC atuou junto à Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Logística – CGPL na 

orientação e treinamento dos órgãos na geração de inventário pelo sistema SIGA. O inventário é um 

processo obrigatório que o órgão precisa encaminhar para SEAD no encerramento do exercício.  

Atualmente a SEAD só aceita o inventário que é gerado pelo sistema. No ano de 2020 houve 

mudanças no método de envio. Anteriormente, o inventário era impresso e encaminhado para 

SEAD, hoje os órgãos precisam gerar o relatório e enviar por meio digital pelo PRODOC à 

secretaria, gerando uma economia no uso do papel e otimizando o processo. 

 

d) Desenvolvimento e produção de sistemas; 

A COSIC tem como principais objetivos a atuação na melhoria e adequação dos sistemas 

corporativos gerenciados pela SEAD, o processo de melhoria é nominado de customização. Nesse 

processo a COSIC tem o papel de entender as necessidades demandadas pelas áreas de negócio de 

cada sistema, através do levantamento de requisitos, possibilitando a projeção de novas 

funcionalidades e melhorias, demandando para as empresas que realizam a programação e 

implementação. O processo de customização tem as seguintes fases: 

Fase 1 – Formalização da demanda pelo setorial responsável (Área de negócio); 

Fase 2 – Análise e Levantamento de Requisitos (COSIC); 

Fase 3 – Elaboração do Projeto de Customização (COSIC) inventário; 

Fase 4 – Desenvolvimento. (Terceirizada); 

Fase 5 – Teste e homologação. (COSIC e Área de negócio); 

Fase 6 – Entrega da nova funcionalidade. (COSIC). 

 

Análise e Levantamento de requisitos: 
Esta tarefa consiste no estudo realizado junto a área demandante e legislações aplicáveis à 

solicitação, cujo objetivo é colher todos os requisitos necessários para atender solicitações de novas 

funcionalidades, customizações, extração de dados e relatórios dos sistemas corporativos. Abaixo 

seguem os levantamentos de requisitos realizados nos sistemas SIGRH, SIGA e PRODOC: 

 
Tabela 27 – Lista de Levantamento de Requisitos do SIGRH: 
Solicitante Levantamento de Requisitos Status 

NCP Análise e Levantamento de Requisitos para Emissão de Portaria de 

Licença Prêmio 

EM ANDAMENTO 

CGP Pasta Funcional Digitalizada EM ANDAMENTO 

CGP Customização do Módulo de Atualização Cadastral online  EM ANDAMENTO 

CGE Extração de informações para Sistema de Certidões Negativas FINALIZADO 

SEPLAN Relatório de Informações Funcionais para o Projeto PRO-GESTÃO FINALIZADO 

CGP Levantamento de Requisitos para Nova Customização de Progressão 

Funcional 

FINALIZADO 

NFP Extração de Valores de Rubricas p/ Estudo de Aumento Salarial do Grupo 

Saúde 

FINALIZADO 

NCONSIG Extração de dados de consignações para o TCE/AP. FINALIZADO 

NPM Análise de correções e melhorias no módulo Junta Médica FINALIZADO 

NDP Análise de correções e melhorias no módulo Processo Seletivo FINALIZADO 

CGP Extração de dados de servidores para subsidiar decisões sobre contratação 

de empresa de plano de saúde 

FINALIZADO 

CGP Extração de dados de servidores SIAC. FINALIZADO 
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CGE Extração de informações de servidores para investigação de beneficiários 

do auxílio emergencial 

FINALIZADO 

SEPLAN Extração de dados para integração do SIGRH com o sistema financeiro 

SIAFE 

FINALIZADO 

CGE Extração de informações de servidores que recebem acima do teto FINALIZADO 

CGP Extração de informações de servidores para cadastro no ponto eletrônico FINALIZADO 

AMPREV Extração para Cálculo atuarial – AMPREV FINALIZADO 

AMPREV Extração de Relatório de contribuição de previdência FINALIZADO 

NFP/SEAD Extração de Relatório Quantitativos de Lançamentos na Folha 

dezembro/20 

FINALIZADO 

COSIC/SEAD Listagem de Servidores que Avançaram de Nível/Referência 

Antecipadamente 

FINALIZADO 

SEFAZ Extração de Descontos de INSS de 2015 a 2020 FINALIZADO 

ADINS Extração de informações referentes ao quadro de despesas para NFP e 

ADINS. 

FINALIZADO 

TOTAL 22 

Fonte: Trello em: 04/01/2021 

 

Tabela 28 – Lista de Levantamento de Requisitos do PRODOC: 
Solicitante Levantamento de Requisitos PRODOC Status 

AFAP Solicitação para permitir a configuração de timbre próprio nos documentos. FINALIZADO 

SESA Solicitação de Análise de melhorias do PRODOC FINALIZADO 

NGDA/SEAD Levantamento de Requisitos para adequação do PRODOC ao padrão ofício 

do manual da redação do estado. 

FINALIZADO 

NGDA/SEAD Mover assinatura para borda lateral. FINALIZADO 

NGDA/SEAD Criação de Ofício Conjunto EM ANDAMENTO 

NGDA/SEAD Incluir numeração de páginas nos documentos e processos. FINALIZADO 

NGDA/SEAD Mudança do padrão de numeração de documento no PRODOC. FINALIZADO 

PRODAP Modulo de peticionamento externo. EM ANDAMENTO 

SEAD Alterações na busca avançada de documentos. FINALIZADO 

SESA Extração de relatório sobre tramitação de documentos. FINALIZADO 

TOTAL 10 

Fonte: Trello em: 04/01/2021 

 

Tabela 29 – Lista Levantamento de Requisitos do SIGA: 
Solicitante Levantamento de Requisitos Status 

IPEM Análise de divergência de informações de inventário FINALIZADA 

SEAD/CGPL Solicitação de Implementação de Funcionalidade de Cadastro de Veículo FINALIZADA 

PMAP Solicitação de Exclusão de Itens Patrimoniais FINALIZADA 

SEJUSP Solicitação de correções de inconsistências em Transferência FINALIZADA 

SETUR Importação de bens FINALIZADA 

AZ Validação de versão SIGA/Patrimônio FINALIZADA 

CBMAP Importação de bens moveis FINALIZADA 

PGE Importação de bens moveis FINALIZADA 

SEFAZ Importação de bens moveis FINALIZADA 

DGPC Importação de bens moveis FINALIZADA 

TOTAL 10 

Fonte: Trello em: 04/01/2021 

Gráfico 15 – Análise de levantamento de requisitos por sistema. 
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Fonte: Trello em: 04/01/2021 

e) Contratação e gestão de bens e serviços de TI. 

1. Processo de adesão de ATA para aquisição de 50 (cinquenta) novas estações de trabalho, 

processo concluído e empenhado. 

2. Processo de Aquisição de 25 (vinte e cinco) Scanners para uso de novo sistema de gestão 

de documento eletrônico, concluído e empenhado. 

3. Digitalização de Documentos: disponibilidade de 05 (cinco) scanners de alta performance, 

visando atender a todas as coordenadorias e seus núcleos com a finalidade de digitalização de 

processos antigos e para que os novos processos já sejam todos digitais, para adequar as normas de 

segurança de combate ao novo corona vírus e as novas diretrizes demandadas pela alta gestão da 

SEAD.  

4. Outsourcing de Impressão: Abertura do processo para nova contratação, considerando que 

o contrato vigente está em seu último termo aditivo permitido por Lei. 

5. Renovação do parque tecnológico: Instalação e configuração de 50 máquinas adquiridas 

através de ata de registro de preços com a finalidade de renovar parcialmente o parque tecnológico 

que atende aos servidores da SEAD em suas atividades laborais, sendo distribuídos entre as 

coordenadorias, núcleos e unidades. 

6. Nobreak 30KVA: Abertura de processo para um novo contrato, considerando que o 

contrato vigente está em seu último termo aditivo permitido por Lei. 

7. Abertura de Processo para aquisição de equipamento de Vídeo conferência para reuniões 

estratégicas entre a gestão e os colaboradores, a aquisição tornou-se necessária devido a pandemia 

do CORONA-VÍRUS. 

 

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 à Secretaria de Estado de Administração – SEAD, considerando que 

todas as contratações são gerenciadas pela Procuradoria Geral do Estado do Amapá – PGE através 

da Coordenadoria de Licitações e Compras – CLC. 

 

9.2. Informações sobre medidas adotadas pelas unidades que compõem o relatório de 

gestão para redução de consumo próprio de papel, energia elétrica e água, contemplando:  

 

a) Detalhamento da política adotada pela unidade para estimular o uso racional 

desses recursos  

Em 2020, a Secretaria de Estado de Administração intensificou o uso de ferramentas 

tecnológicas visando a redução do consumo de papel: 

22 
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 PRODOC: Ferramenta para gerenciamento eletrônico de documentos 

administrativos, que a partir da sua implantação reduziu significativamente o uso do papel nas 

divisões do Governo. No sistema é possível criar documentos conforme a diligência de cada 

departamento de maneira independente. O ambiente do usuário é semelhante à interface de um e-

mail, no qual é possível pesquisar, controlar e acompanhar o processo tramitado até o destinatário; 

 

 SIGDOCS: Ferramenta vinculada ao PRODOC que permite a autenticação online 

nos documentos, reduzindo substancialmente a impressão física dos processos, assim como a 

possibilidade de assinar os documentos digitalmente em qualquer lugar e garantir a autenticidade 

das assinaturas. 

 

b) Evolução histórica do consumo, em valores monetários e quantitativos, de 

energia elétrica e água no âmbito da unidade que compõem o relatório de gestão. 

 

As informações abaixo são relativas aos valores de uso dos serviços de energia elétrica, água 

e esgoto pela Unidade. 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

Consumo ano de 2020 

Item Mês Quant. UC CEA Quant. Matricula CAESA 

1 JANEIRO 19 R$ 53.713,15 26 R$ 85.867,26 

2 FEVEREIRO 19 R$ 52.508,59 26 R$ 85.867,26 

3 MARÇO 19 R$ 47.686,90 26 R$ 85.867,26 

4 ABRIL 19 R$ 49.537,95 26 R$ 85.894,65 

5 MAIO 19 R$ 52.799,32 26 R$ 85.867,26 

6 JUNHO 19 R$ 78.480,18 26 R$ 85.867,26 

7 JULHO 19 R$ 55.638,30 26 R$ 85.867,26 

8 AGOSTO 19 R$ 56.927,18 26 R$ 85.867,26 

9 SETEMBRO 19 R$ 52.524,69 26 R$ 86.461,82 

10 OUTUBRO 19 R$ 53.913,94 26 R$ 86.461,82 

11 NOVEMBRO 19 R$ 43.543,26 26 R$ 86.461,82 

12 DEZEMBRO 19 R$ 52.273,97 26 R$ 86.461,82 

VALOR TOTAL DO CONSUMO R$ 649.547,43  R$1.032.785,36 

  

 
Tabela 30 – Evolução Consumo – Energia Elétrica – Contrato Corporativo 

MÊS ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO CORPORATIVO (R$) 

2016 2017 2018 2019 2020 

JAN 455.441,34 423.857,40 794.532,05 616.633,79 552.961,00 

FEV 424.521,25 411.161,43 530.850,11 589.737,99 515.116,17 

MAR 429.519,35 458.690,94 568.530,29 539.000,11 520.448,70 

ABR 360.738,18 458.567,47 790.254,26 576.032,74 488.296,60 

MAI 404.295,78 497.025,65 795.056,34 677.263,25 493.585,94 

JUN 330.021,27 484.411,31 776.326,53 611.944,45 518.753,75 

JUL 349.201,83 466.826,69 794.734,09 669.829,11 519.194,80 

AGO 376.754,06 560.492,33 823.457,21 703.799,32 544.008,52 

SET 362.158,05 544.568,65 809.491,93 697.523,99 495.143,71 

OUT 378.291,27 544.594,69 821.879,70 728.322,90 526.194,49 
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NOV 366.281,18 509.364,39 694.897,03 708.825,46 440.653,78 

DEZ 404.476,07 641.251,68 775.422,89 606.564,09 559.929,65 

TOTAL 4.641.699,63 6.000.812,63 8.975.432,43 7.725.477,20 6.174.327,11 

MÉDIA 386.808,30 500.067,72 747.952,70 643.789,77 514.523,93 

 

 
             Tabela 31 – Evolução Consumo – Água e Esgoto – Contrato Corporativo 

MÊS ÁGUA E ESGOTO - CONTRATO CORPORATIVO (R$) 

2016 2017 2018 2019 2020 

JAN 923.734,27 1.012.779,92 967.354,00 967.354,02 967.354,47 

FEV 882.579,42 967.354,13 967.354,13 967.354,01 967.354,02 

MAR 885.219,52 967.352,64 967.354,08 967.354,04 967.354,52 

ABR 888.474,24 967.353,60 967.353,73 967.354,91 967.354,61 

MAI 884.623,48 967.354,00 967.353,64 967.354,86 967.354,71 

JUN 902.588,99 967.353,30 967.353,61 967.354,73 967.354,55 

JUL 890.257,21 967.354,03 967.353,63 967.354,69 967.354,66 

AGO 885.941,62 967.353,46 967.354,01 967.354,07 967.354,68 

SET 898.436,34 967.352,18 967.354,00 967.354,70 967.354,65 

OUT 902.091,02 967.353,45 967.353,73 967.354,05 967.354,77 

NOV 897.510,29 967.352,13 967.354,03 967.354,10 967.354,82 

DEZ 1.016.490,08 967.354,01 967.353,83 967.354,31 967.354,92 

TOTAL 10.857.946,48 11.653.666,85 11.608.246,42 11.608.252,49 11.608.255,38 

MÉDIA 904.828,87 971.138,90 967.353,87 886.741,54 967.354,62 

 

c) Informações a respeito do pagamento das faturas de energia elétrica e de água e 

esgoto 

No exercício de 2020 os pagamentos de energia elétrica estão em processamento mediante a 

negociação entre o Governo do Estado e a Companhia de Eletricidade do Amapá, acerca de acordo 

de compensação de tributos. 
 

 

Número Data 

Emissão 

Status Nome do Credor Valor Status de 

Envio 

PD 

2020OB02252 11/12/2020 Contabilizado COMPANHIA DE 

ÁGUA E ESGOTO 

DO AMAPA - CAESA 

R$ 967.354,82 Processado 

e Pago 

2020PD02098 

2020OB01983 11/11/2020 Contabilizado COMPANHIA DE 

ÁGUA E ESGOTO 

DO AMAPA - CAESA 

R$ 967.354,77 Processado 

e Pago 

2020PD01989 

2020OB01752 09/10/2020 Contabilizado COMPANHIA DE 

ÁGUA E ESGOTO 

DO AMAPA - CAESA 

R$ 967.354,65 Processado 

e Pago 

2020PD01846 

2020OB01613 14/09/2020 Contabilizado COMPANHIA DE 

ÁGUA E ESGOTO 

DO AMAPA - CAESA 

R$ 967.354,68 Processado 

e Pago 

2020PD01662 

2020OB01612 14/09/2020 Contabilizado COMPANHIA DE 

ÁGUA E ESGOTO 

DO AMAPA - CAESA 

R$ 967.354,66 Processado 

e Pago 

2020PD01661 

2020OB01187 30/07/2020 Contabilizado COMPANHIA DE 

ÁGUA E ESGOTO 

DO AMAPA - CAESA 

R$ 967.354,55 Processado 

e Pago 

2020PD01233 

2020OB00941 08/07/2020 Contabilizado COMPANHIA DE 

ÁGUA E ESGOTO 

DO AMAPA - CAESA 

R$ 967.354,61 Processado 

e Pago 

2020PD00847 
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2020OB00677 28/05/2020 Contabilizado COMPANHIA DE 

ÁGUA E ESGOTO 

DO AMAPA - CAESA 

R$ 967.354,71 Processado 

e Pago 

2020PD00883 

2020OB00658 12/05/2020 Contabilizado COMPANHIA DE 

ÁGUA E ESGOTO 

DO AMAPA - CAESA 

R$ 967.354,52 Processado 

e Pago 

2020PD00655 

2020OB00473 14/04/2020 Contabilizado COMPANHIA DE 

ÁGUA E ESGOTO 

DO AMAPA - CAESA 

R$ 967.354,02 Processado 

e Pago 

2020PD00419 

2020OB00322 12/03/2020 Contabilizado COMPANHIA DE 

ÁGUA E ESGOTO 

DO AMAPA - CAESA 

R$ 967.354,47 Processado 

e Pago 

2020PD00418 

2020OB00008 11/02/2020 Contabilizado COMPANHIA DE 

ÁGUA E ESGOTO 

DO AMAPA - CAESA 

R$ 967.354,10 Processado 

e Pago 

2020PD00046 

2020OB00007 11/02/2020 Contabilizado COMPANHIA DE 

ÁGUA E ESGOTO 

DO AMAPA - CAESA 

R$ 967.354,05 Processado 

e Pago 

2020PD00034 

 

9.3. Informações quanto ao estabelecimento e cumprimento de Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010). 

Informa-se que em 2020 esta unidade não atuou no tratamento de resíduos sólidos, 

considerando o surgimento da pandemia do novo Corona Vírus, iniciada no mês de março. 

Contudo, nota-se que houve redução quanto ao uso de papel e demais insumos da cadeia produtiva, 

visto que com a nova realidade foi necessário a maior informatização dos processos e serviços. 

 

Segue relatório no link abaixo sobre a economia de papel: 

https://drive.google.com/file/d/1FHXm7NnHo3BRzbed9Qb3DKR14jupYNsM/view?usp=s

haring 

 

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. 

As deliberações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE/AP são todas 

cumpridas, inclusive nos prazos estabelecidos em lei ou administrativamente. Como exemplo, 

citamos o Ofício nº 001/2020-GAB/005/TCE/AP respondido pelos Oficio nº 

130101.0008.0277.1751/2020 GAB/SEAD de forma tempestiva ao Tribunal de Contas do Estado 

do Amapá. 

Cita-se também como exemplo o atendimento as normas conforme solicitações da CGE/AP, 

onde a Assessoria de Controle Interno da SEAD recomendou que fosse publicado em site oficial a 

ordem cronológica de pagamento desta unidade jurisdicionada, conforme consta no memorando nº  

130101.0005.0281.0003/2021, solicitação atendida por esta secretaria. 

 

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). 

A Assessoria de Controle Interno – ACI elaborou, no ano de 2020, a “Cartilha do Fiscal de 

Contrato” para orientar os fiscais de contrato desta unidade sobre seus deveres, atendendo ao 
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interesse público, de forma a induzir o contratado a executar de modo mais eficiente os deveres a 

ele impostos. 

 

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. 

Informa-se que as declarações a que se refere este subitem, conforme Lei Complementar 

010/1995, em seu art. 97, serão enviadas ao Tribunal de Contas do Estado via ofício. 

 

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

responsável atestando que as informações estão atualizadas.  

 
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS   

Modalidade Objeto Nº ATA Comissão de 

Licitação 

Ata de utilização AQUISIÇÃO DE SCANNER 43/44/45/46/47/48.2020 CLC/PGE 

Ata de utilização PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E 

MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 

52.020 CLC/PGE 

Ata de utilização VIGILÂNCIA ORGÂNICA 096/97.2019 CLC/PGE 

Ata de utilização AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES 91/92/93.2019 CLC/PGE 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP  

Ite

m 

N. Processo Modalidade Objeto Sitio Eletrônico 

Oficial 

Comissão de 

Licitação 

1 314.420098/

2019 

Utilização da 

ATA de Registro 

de Preços  

Aquisição de gêneros 

alimentícios (CAFÉ) 

https://compras.portal

.ap.gov.br/  

Portaria nº 

140/2019-PGE 

2 314.420362/

2019 

Utilização da 

ATA de Registro 

de Preços  

Aquisição de gêneros 

alimentícios (AÇÚCAR) 

https://compras.portal

.ap.gov.br/  

Portaria nº 

140/2019-PGE 

3 314.438402/

2019 

Utilização da 

ATA de Registro 

de Preços  

Serviço de Vigilância 

Eletrônica (120 kits) 

https://compras.portal

.ap.gov.br/  

Portaria nº 

140/2019-PGE 

4 314.438402/

2019 

Utilização da 

ATA de Registro 

de Preços  

Confecção de Crachá em 

PVC 0,10mm de Alta 

Resistência de Serviços 

Gráficos (422 Crachás) 

https://compras.portal

.ap.gov.br/  

Portaria nº 

140/2019-PGE 

5 130101.0005

.0349.0014/2

019 

Utilização da 

ATA de Registro 

de Preços  

Serviço de Vigilância 

Eletrônica 30 kits 

https://compras.portal

.ap.gov.br/  

Portaria nº 

140/2019-PGE 

6 13010.0005.

0341.0011/2

019 

Utilização da 

ATA de Registro 

de Preços  

Serviço de Vigilância 

Patrimonial Armada e 

Desarmada 

https://compras.portal

.ap.gov.br/  

Portaria nº 

140/2019-PGE 

7 130101.0005

.0349.0026/2

019 

Utilização da 

ATA de Registro 

de Preços  

Aquisição de 50 unidades 

de Desktop 

https://compras.portal

.ap.gov.br/  

Portaria nº 

140/2019-PGE 
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8 130101.0005

.0341.0019/2

019 

Utilização da 

ATA de Registro 

de Preços  

Registro de preços para a 

contratação de empresa 

especializada no serviço de 

solução multiplataforma 

com fornecimento/locação 

de equipamentos e 

softwares para automação 

de controle do registro de 

frequência 

https://compras.portal

.ap.gov.br/  

Portaria nº 

140/2019-PGE 

9 314.374068/

2019 

ADESÃO Contração de Empresa 

Especializada na Prestação 

de Serviços de 

Implantação e 

Operacionalização de 

Sistema Informatizado de 

Abastecimento e 

Administração de 

Despesas com 

Combustível 

https://diofe.portal.ap

.gov.br/; DOE 6891 - 

02.04.2019 

Decreto nº 8.826 - 

13.04.2018 

10 130101.0068

.1038.1847/2

019 

ADESÃO Aquisição de material 

permanente (85 Cadeiras), 

50 Unidades de Cadeiras 

Giratórias Tipo Diretor – 

Cadeira Fixa tipo Diretor, 

20 Unidades de Cadeiras 

Giratórias Tipo Secretária 

e 15 Unidade de Cadeiras 

Fixa Tipo Secretária 

www.licitações-

e.com.br. ID 742062 

https://diofe.porta

l.ap.gov.br/; DOE 

6995 - 04.09.2019  

 11 130101.0005

.0341.0020/2

019 

  Aquisição de Materiais 

Permanentes (Mobiliários) 

https://compras.portal

.ap.gov.br/  

Portaria nº 

140/2019-PGE 

12 00003/SEAD

/2020 

PREGÃO 

ELETRONICO 

Serviço de Limpeza   PLCC/PGE 

 

 

 

DISPENSAS 

Dispensa art.24, Inciso II, DA Lei nº8.666/93 Aquisição de Software Adobe InDesign CC for Teams 

Dispensa art.24, Inciso V, DA Lei nº8.666/93 Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços 

Continuados de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada 

 

 

INEXIGIBILIDADE 

Item N. Processo Modalidade Objeto Comissão de 

Licitação 

1 00002/SEAD/2020 Inexigibilidade VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO PLCC/PGE 

2 00001/SEAD/2020 Inexigibilidade CONTRATAÇÃO DA FERRAMENTA 

BANCO DE PREÇOS VERSÃO PLUS. 

  

 

Em relação aos processos de aquisição de bens e/ou serviços, seguem os dados referentes 

aos Contratos Corporativos firmados pelo Governo do Estado do Amapá através da Secretaria de 

Estado da Administração, que atenderam os demais Órgãos do Poder Executivo. 
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Segue link com a lista de contratos corporativos:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fTohDRLHA3J4ZIKbQKniK

R8ju2DmFZGE/edit#gid=2029067660 

 

Contratos Administrativos – Manutenção SEAD  
 

 

Item Empresa Contratos /            

Termos 

Aditivos 

Objeto Praz

o 

Início Término Valor 

1 J. M. 

VIAGENS 

E 

TURISMO 

LTDA-

EPP - 

4° Termo 

Aditivo 

Contrato nº 

010/2015 

Prorrogação de prazo do 

serviço de agenciamento 

de viagens, 

compreendendo os 

serviços de emissão, 

reserva, 

marcação/remarcação e 

cancelamento de bilhetes 

de passagens aéreas 

nacionais e 

internacionais. 

12 

meses 

05/01/2020 04/01/2021 R$ 100.000,00 

2 H. J. DE 

QUEIROZ 

FEIO – 

ME 

4° Termo 

Aditivo 

Contrato nº 

007/2016 

Prorrogação de prazo e 

supressão da contratação 

de empresa especializada 

da manutenção 

preventiva e corretiva do 

equipamento 

denominado 

NOBREAK. 

12 

meses 

02/05/2020 01/05/2021 Manutenção 

76.800,00 

Material 

15.000,00 

3 DIGIMAC 

INFORM

ÁTICA 

LTDA – 

EPP 

3º Termo 

Aditivo 

Contrato nº 

008/2016 

Prorrogação de prazo da 

contratação de serviço de 

Reprografia (impressão, 

digitalização e 

reprodução de cópias) 

com fornecimento de 

equipamentos e insumos 

(toner, revelador e 

correlatos, exceto papel), 

inclusive suporte, 

manutenção e 

disponibilização de 

sistema de 

gerenciamento para 

controle de cópias 

(OUTSOURCING). 

12 

meses 

13/05/2020 12/05/2021 R$ 76.733,52 

4 UNISERV

ICE 

EMPREE

NDIMEN

TOS 

EIRELI   - 

Adesão 

Ata RP nº 

001/2019-

RURAP 

Contrato nº 

002/2020  

Contratação de serviços 

de Manutenção Predial 

Preventiva e Corretiva 

com fornecimento de 

Material e Mão-de-

Obra, visando atender as 

necessidades da 

Secretaria de Estado da 

Administração – 

SEAD/GEA e seus 

anexos.  

12 

meses 

30/05/2020 29/05/2021 R$ 403.678,57 
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5 ECM-

TECNOL

OGIA E 

SOLUÇÕ

ES LTDA               

E-DOC 

314.23841/

18 

2º Termo 

Aditivo 

Contrato nº 

002/2018  

Prorrogação de prazo da 

contratação de empresa 

especializada na 

prestação de serviço de 

Digitalização de 

Documentos para atender 

as necessidades da 

Secretaria de Estado da 

Administração e seus 

anexos. 

12 

meses 

30/07/2019 29/06/2020 R$ 98.800,00 

6 J C M 

CARDOS

O & CIA 

LTDA-

EPP 

4º Termo 

Aditivo 

Contrato n° 

013/2016 

Prorrogação de prazo da 

contratação de Empresa 

especializada em 

Locação de Veículo – 

EXECUTIVO. 

12 

meses 

01/09/2020 31/08/2021 R$ 62.400,00 

7 AGROQU

ALITY 

LTDA 

Contrato nº 

001/2020 

Contratação de serviços 

de combate a pragas 

(desinsetização, 

desratização, 

descupinização e 

remoção de morcegos), a 

fim de atender as 

necessidades da 

Secretaria de estado da 

Administração e seus 

anexos. 

12 

meses 

23/04/2020 23/04/2021 R$ 33.900,75 

 

 

CORPORATIVOS: foram aditivados 12 (doze) contratos, dos quais 02 (dois) sofreram 

prorrogação no prazo e supressão no valor contratual, 10 (dez) sofreram apenas prorrogação de 

prazo. 

Ocorreram 03 (três) contratações, das quais 02 (duas) foram realizadas devido a 

impossibilidade de aditamento de prazo dos contratos anteriores, e 1 (uma) nova contratação. 1 

(um) contrato se encerrou e não foi aditado, sendo finalizado na sua respectiva vigência. 

 

ADMINISTRATIVOS: foram aditivados 05 (cinco) contratos de manutenção, dos quais 04 

(quatro) sofreram prorrogação no prazo, 01 (um) prorrogação no prazo e supressão no valor 

contratual.  

Ocorreram 02 (duas) novas contratações no período em questão. 

É importante salientar, que todos os passos para a contratação, renovação, fiscalização e 

extinção dos objetos oriundos dos referidos instrumentos contratuais, percorreram seus caminhos 

sob os olhos da Procuradoria Geral do Estado, no que cabe a legislação vigente, sempre 

salvaguardando o interesse público, e permitindo que os mesmos não sofram descontinuidade, pela 

importância que estes detêm em detrimento ao funcionamento da máquina pública estadual.  

A descrição a seguir resume as medidas adotadas pelo Núcleo em relação aos serviços 

contratados: 

 

AÇÃO 1: 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 010/2015 – SEAD 

AÇÃO 2: 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 002/2016 – SEAD.  

AÇÃO 3: 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 001/2018 – SEAD.  

AÇÃO 4: 7° Termo Aditivo ao Contrato n° 004/2016 – SEAD. 

AÇÃO 5: 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 001/2019 – SEAD.  

AÇÃO 6: 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 004/2015 – SEAD.  

AÇÃO 7: Procedimentos para o 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 002/2019 – SEAD,  

AÇÃO 8: Procedimentos para o 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 009/2016 – SEAD,  
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AÇÃO 9: Procedimentos para o 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 007/2016 – SEAD,  

AÇÃO 10: Procedimentos para o 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 008/2016 – SEAD.  

AÇÃO 11: Procedimentos para o 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 003/2017 – SEAD,  

AÇÃO 12: Procedimentos para nova contratação dos serviços pela ECT. 

AÇÃO 13: Procedimentos para nova contratação para o fornecimento de Vale Transporte.  

AÇÃO 14: Contrato n° 001/2020 – SEAD.  

AÇÃO 15: 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 010/2015 – SEAD.  

AÇÃO 16: 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 002/2016 – SEAD.  

AÇÃO 17: Contrato s/n° – SEAD. 

AÇÃO 18: 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 002/2019 – SEAD. 

AÇÃO 19: 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 001/2019 – SEAD.  

AÇÃO 20: 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 009/2016 – SEAD. 

AÇÃO 21: Contrato n° 001/2020 – SEAD.  

AÇÃO 22: 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 007/2016 – SEAD.  

AÇÃO 23: 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 008/2016 – SEAD.  

AÇÃO 24: 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 003/2017 – SEAD.  

AÇÃO 25: Contrato n° 002/2020 – SEAD.  

AÇÃO 26: 2º Termo Aditivo ao CONTRATO Nº 002/2018– SEAD. 

AÇÃO 27: Procedimentos para o 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 013/2016 – SEAD,  

AÇÃO 28: Adesão à ata N° 001/2019-RURAP  

AÇÃO 29: Início nos procedimentos para nova contratação de serviços de fornecimento de 

água e coleta de esgoto.  

AÇÃO 30: Início do procedimento para contratação de serviço de telefonia Fixa Comutada - 

STFC. 

AÇÃO 31: Contrato nº 004/2019 O.S SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. 

AÇÃO 32: Contrato nº 005/2019 VIGEX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA  

AÇÃO 33: 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 003/2017 – SEAD.  

AÇÃO 34: Contrato n° 9912262899, contratação dos serviços pela ECT 

AÇÃO 35: Contrato n° 001/2020 – SEAD 

AÇÃO 36: 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 013/2016 – SEAD 

AÇÃO 37: 1° Termo Aditivo 004/2019  

AÇÃO 38: 1° Termo Aditivo 005/2019 VIGEX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA  

AÇÃO 39: Contrato n° 002/2020 – SEAD.  O S SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA.  

AÇÃO 40: 1° Termo Aditivo Contrato N° 007/2019, CAPITAL TECNOLOGIA LTDA 

EPP.  

 

Ações empreendidas pela UGC no acompanhamento dos Contratos e processos de utilização 

de Atas: 
ITEM PREVISÃO DE CONSUMO ENVIO VIRTUAL 

1 INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2020 - AQUISIÇÃO 

DE ÁGUA MINERAL E GELO 

15/06/2020 

2 INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 009/2020 - AQUISIÇÃO 

DE MATERIAL SINTÉTICO E HIDRÁULICO (ÓLEO PARA 

MOTOR E FLUIDOS EM GERAL) 

22/05/2020 

3 INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO N° 060/2019 - AQUISIÇÃO 

DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA. 

30/04/2020 

4 INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO N° 059/2019 - AQUISIÇÃO 

DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO. 

22/06/2020 

5 INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2019 - AQUISIÇÃO 

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

03/04/2020 

6 INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2019 - 

CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DO CARTÃO 

COMBUSTÍVEL 

18/06/2020 
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ITEM PREVISÃO DE CONSUMO ENVIO VIRTUAL 

7 INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/2019 AQUISIÇÃO DE 

MOBILIÁRIO 

07/04/2020 

8 INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2020 - 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM ADESIVO VINIL 

- PLOTAGEM 

02/10/2020 

9 INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2020 - AQUISIÇÃO 

DE CARIMBOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM 

GERAL 

02/10/2020 

10 INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2020 - AQUISIÇÃO 

DE EPI's E HIGIENIZAÇÃO PARA SERVIDORES DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E ALUNOS 

ASSISTIDOS PELA SEED PARA O ENFRENTAMENTO E 

COMBATE AO COVID-19 

30/07/2020 

11 INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2020 - AQUISIÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS, LICENÇAS E SOFTWARE PARA 

EXPANSÃO DE REDE SEM FIO EXISTENTE, INCLUINDO 

PLANEJAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E 

TREINAMENTO. 

05/10/2020 

12 INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2020 - 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

08/08/2020 

13 INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº18/2020 - 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO. 

03/09/2020 

14 INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO N° 059/2019 - AQUISIÇÃO 

DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO. 

22/06/2020 

15 INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO N° 057/2019 - PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 

19/08/2020 

16 INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2019-

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE. 

16/10/2019 

17 INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº038/2019 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS/PERSIANAS 

06/10/2020 

 

10.5. Duas relações referentes a contratos e convênios ou outros instrumentos 

congêneres, divididas da seguinte forma: 

a) Relação daqueles firmados durante o exercício, com declaração da área 

responsável atestando que as informações estão atualizadas, contendo: o número do 

instrumento, descrição do objeto, valor inicial, data de assinatura, vigência, empresa 

contratada/órgão concedente/convenente e licitação/justificativa que precedeu o instrumento: 
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DECLARAÇÃO  
  

  

 

Eu, LUIZIENIS AMANAJÁS CORREIA FARIAS, CPF N° 316.140.272-34 – 

Coordenadora Administrativa e Financeira – CAF/SEAD-GEA, declaro junto aos órgãos de 

controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos e instrumentos 

congêneres do exercício 2020 por esta unidade estão atualizadas, conforme o disposto nos subitens 

10.4, 10.5-a e 10.5-b do relatório de gestão anual de 2020.   

  

  

Macapá-AP, 04 de abril de 2021  

  

 

 

 

 

 

 

 

LUIZIENIS AMANAJÁS CORREIA FARIAS  

Nomeada pelo Decreto nº 2717 de 14.08.2020, publicado no DOE nº 7.234 de  

14.08.2020  

 

 

Cód. verificador: 31081384. Cód. CRC: 5F7C58F 
Documento assinado eletronicamente por  LUIZIENIS AMANAJÁS CORREIA FARIAS , COORDENADORA 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, em 04/04/2021 20:05, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do 



 

86 

 

Item Nº 

Contrato/Convênio 

Descrição do Objeto Valor Inicial Data da 

Assinatura 

Vigência Empresa Contratada Licitação 

Início Término 

1 Contrato n° 

9912262899 

 Contratação de serviços pela 

ECT, de serviços de postagem. 

R$ 282.505,84 03/08/2020 04/08/2020 03/08/2021 Empresa Brasileira de 

Correios e 

Telégrafos/ECT 

INEXIGIBILIDADE 

2 Contrato nº 

001/2020 

Contratação do fornecimento de 

Vale Transporte. 

R$ 1.228.392,00 21/08/2020 21/08/2020 20/08/2021 SETAP-Sindicato das 

Empresas de 

Transportes de 

Passageiros do Amapá 

INEXIGIBILIDADE 

3 Contrato nº 

002/2020 

Contratação de empresa 

especializada na prestação e 

serviços continuados de 

vigilância patrimonial armada e 

desarmada, noturna e diurna, com 

carga horária 12/36, com 

fornecimento de todos insumos e 

materiais, uniformes e 

equipamentos 

R$ 3.022.512,00 20/10/2020 21/10/2020 21/10/2021 O.S. SERVIÇOS DE 

VIGILÂNCIA 

PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 

052/2019 - 

CLCL/PGE 

4 Contrato nº 

002/2020  

Contratação de serviços de 

Manutenção Predial Preventiva e 

Corretiva com fornecimento de 

Material e Mão-de-Obra, visando 

atender as necessidades da 

Secretaria de Estado da 

Administração – SEAD/GEA e 

seus anexos.  

R$ 403.678,57 29/05/2020 29/05/2020 29/05/2021 UNISERVICE 

EMPREENDIMENTOS 

EIRELI   - Adesão Ata 

RP nº 001/2019-RURAP 

ADESÃO A ATA 

DE REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 

001/2019 - 

RURAP/AP 

5 Contrato nº 

001/2020 

Contratação de serviços de 

combate a pragas (desinsetização, 

desratização, descupinização e 

remoção de morcegos), a fim de 

atender as necessidades da 

Secretaria de estado da 

Administração e seus anexos. 

R$ 33.900,75 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2021 AGROQUALITY 

LTDA 

PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 

045/2019 - 

CLC/PGE 
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b) relação daqueles executados durante o exercício, com declaração da área 

responsável atestando que as informações estão atualizadas, contendo, além dos dados da 

alínea anterior: o valor atualizado ao término do exercício, o valor pago no exercício, o valor 

pago acumulado e a vigência atualizada ao término do exercício. 

 

Conforme link abaixo: 

https://drive.google.com/file/d/1-

ghnpe_ne2LwRH8eo5gftUxq1B5rtG4o/view?usp=sharing 

 

 

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

 

A Secretaria de Estado de Administração – SEAD, não realiza obras de engenharia, apenas 

pequenos reparos de manutenção predial em sua sede e anexos.  

A Empresa contratada é a UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI – CNPJ 

04.166.506/0001-26, e durante o exercício de 2020 executou os seguintes serviços: 

  

Pequenos Reparos, Pintura e Reforma – Cozinha e Recepção - referente Ordem de 

serviço (OS) de nº 001/2020 no valor de R$ 17.138,20 (dezessete mil, cento e trinta e oito reais e 

vinte centavos); 

Manutenção do telhado da secretaria - referente a Ordem de Serviço (OS) de nº 002/2020 

no valor de R$ 3.560,28 (Três mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e oito centavos; 

Reparo e pintura do banheiro da ASTEC/GAB - referente a Ordem de Serviço (OS) de nº 

003/2020 no valor de R$ 5.336,02 (Cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e dois centavos); 

Manutenção e adaptação do prédio para funcionamento da Junta Médica do Estado - 

referente Ordem de Serviço (OS) nº 004/2020 no valor de 14.284,24 (Quatorze mil, duzentos e 

oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos); 

 Manutenção do telhado da COSIC e reparo hidráulico - referente Ordem de Serviço 

(OS) de nº 005/2020 no valor de R$ 4.496,40 (Quatro mil, quatrocentos e noventa seis reais e 

quarenta centavos); 

Todos os serviços foram devidamente concluídos dentro do exercício. 

 

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 da DN 15/2020 TCE, em obediência à Lei Federal nº 12.527, de 

18 de novembro de 2011.  

  

As indicações relativas a este subitem estão disponibilizadas na planilha constante no item 

10.4. 

 

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. 

 

No âmbito da secretaria, o compartilhamento das informações esteve sob a responsabilidade 

do Núcleo de Gestão Documental e Administrativa - NGDA/CGPL, em decorrência da gestão da 

comunicação interna, assim como a publicidade das informações de interesse social. 

 

Lei de Acesso à Informação. 

Neste item será abordado a Lei 12.527/11, que versa sobre os procedimentos a serem 

observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a fim de garantir o acesso a 
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informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 

216 da Constituição Federal. 

No Governo do Estado do Amapá, este dispositivo pode ser acessado pelo sitio eletrônico 

(http://acessoainformacao.ap.gov.br/). 

 

Abaixo, expõe-se o perfil das solicitações e outros indicadores (ano de 2020): 

 
Figura 2: Perfil de solicitações 

    

Fonte: equipe NDGA 

 

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. 

Essa atividade se concentra na Central de Licitações da PGE, portanto não se aplica a esta 

Secretaria. 

 

10.10. Informações quanto ao cumprimento do tratamento diferenciado e favorecido 

às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) nas contratações públicas, 

consoante as disposições da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 (art. 44 e 

seguintes), manifestando-se expressamente quanto aos seguintes itens: 

Os itens das alíneas a) até e) listados abaixo não se aplicam a esta Secretaria, visto que essas 

atividades se concentram na Central de Licitações da PGE. 

 

a) assegurou nos instrumentos convocatórios a preferência de contratação para as ME e 

EPP, como critério de desempate; 

 

b) realizou processos licitatórios cujo valor da contratação seja de até R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais) destinados exclusivamente à participação de ME/EPP; 

c) consignou em instrumento convocatório a exigência de subcontratação de ME/EPP 

aos participantes de processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços;  

d) estabeleceu em instrumento convocatório destinado à aquisição de bens de natureza 

divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de ME/EPP;  

e) estabeleceu prioridade de contratação para as ME/EPP sediadas local ou 

regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido. 

 

Na hipótese de não atendimento às regras diferenciadas acima elencadas, deverá o 

responsável apresentar as razões para tanto, inclusive enquadrando nas hipóteses do art. 49 

da LC 123/2006, sempre que possível. 
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Essa atividade se concentra na Central de Licitações da PGE, portanto não se aplica a esta 

Secretaria. 

 

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. 

 

Considerando a competência da Secretaria de Estado da Administração - SEAD para 

promover a gestão dos bens imóveis do Estado, observando as diretrizes e procedimentos 

estabelecidos pelo modelo de gestão, especialmente quanto ao fluxo de informações, e orientar os 

demais órgãos da administração direta e indireta no tocante às normas do Sistema de Gestão do 

Patrimônio Imobiliário do Estado, a SEAD vem desenvolvendo ações para adoção de critérios e 

procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

NBC T 16.9 e NBC T 16.10, publicados 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. 

 

Assim, elaborou-se o seguinte planejamento: 

 

1. Integração a ser realizada pela COSIC em conjunto com os desenvolvedores do 

sistema SIGA, utilizado pela Secretaria de Estado da Administração - SEAD, e do sistema 

SIAFE/AP, utilizado pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, na gestão de bens imóveis; 

2. Configurar o Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA conforme o Plano 

de Contas Aplicado ao Setor Público (COSIC/Contratada); 

3. Configurar as regras de depreciação e exaustão junto às contas contábeis referentes 

aos patrimônios mobiliário e imobiliário (SEFAZ); 

4. Identificação do acervo de bens imóveis cadastrados nos respectivos sistemas; 

5. Identificar, dentre o acervo existente de imóveis cadastrados no Sistema Integrado de 

Gestão Administrativa – SIGA, aqueles que possuem Registro no respectivo Cartório de Registro 

de Imóveis (UABI); 

6. Garantir confiabilidade das informações mobiliárias atualizadas no SIGA pelos 

órgãos por meio de auditoria (UABM); 

7. Solicitar à Secretaria de Estado da Infraestrutura a avaliação dos imóveis 

identificados com registro no cartório de imóveis (SEINF); 

8. Classificar os imóveis já avaliados nas respectivas contas contábeis (UABI/SEFAZ); 

9. Realizar a conciliação dos saldos contábeis existentes nos sistemas utilizados pela 

SEAD e pela SEFAZ; 

10. Gerar relatório anual de depreciação no SIGA para lançamento de Nota Patrimonial 

no SIAFE/AP. 

 

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

executado sua contabilidade no Sistema Integrado de Planejamento e Administração 

Financeira do Estado – SIAFE, que as Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320, 

de 17 de março de 1964, e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público NBC TSP 11, 12 e 13 (DOU 31/10/18), conforme alcance definido na NBC TSP 

ESTRUTURA CONCEITUAL (DOU 4/10/16), refletem a adequada situação orçamentária, 

financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta relatório de gestão. " 
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Este item é de reponsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda, conforme DECRETO Nº 

6483, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013, publicado no DOE nº 5596 de 19 de novembro de 2013. 

Regulamenta a Secretaria de Estado da Fazenda e dá outras providências. 

 

11.3. "Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pelas Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC TSP 11, 12 e 13 (DOU 31/10/18), 

incluindo as notas explicativas, e a qualificação do contador responsável pelas Demonstrações 

Contábeis, com pelo menos: nome completo, CPF, RG, e-mail, endereço profissional e CRC, 

no caso das unidades que não executaram sua contabilidade no Sistema Integrado de 

Planejamento e Administração Financeira do Estado – SIAFE." 
 

Este item é de reponsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda, conforme DECRETO Nº 

6483, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013, publicado no DOE nº 5596 de 19 de novembro de 2013. 

Regulamenta a Secretaria de Estado da Fazenda e dá outras providências. 

 

11.4. Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 6.404/76 ou em lei específica, 

incluindo as notas explicativas. 

 

A DN 15/2020 não submete este item a SEAD, visto ser de responsabilidade da SEFAZ. 

 

11.5. Informações sobre a composição acionária do capital social, indicando os 

principais acionistas e respectivos percentuais de participação, assim como a posição da 

entidade como detentora de investimento permanente em outras sociedades (investidora).   

A DN 15/2020 não submete este item a SEAD, visto ser de responsabilidade da SEFAZ. 

 

11.6. Parecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis, quando a 

legislação dispuser a respeito.  

A DN 15/2020 não submete este item a SEAD. 

 

12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO. 

12.1. "Informações sobre os impactos decorrentes da pandemia causada pelo novo 

Coronavírus na realização dos objetivos da Unidade Jurisdicionada previstos ou planejados 

para o exercício de 2020, bem como sobre as medidas adotadas para a mitigação destes 

impactos." 

 

Vários foram os impactos na Secretaria de Estado da Administração decorrente da pandemia 

da Covid-19, citados durante todo o referido relatório em questão. Para melhor entendimento, segue 

abaixo a relação separada por cada coordenadoria com os devidos apontamentos. 

 

a) Coordenadoria Administrativa Financeira – CAF. 

 

A pandemia causada pelo novo Coronavírus trouxe vários desafios para o desenvolvimento 

dos trabalhos da Coordenadoria Administrativa Financeira, dentre os principais podem ser citados: 

i. A necessidade de mudança acelerada no paradigma do trabalho, tendo em vista que 

foi necessário adaptar as tarefas antes realizadas de forma presencial para realização remota; 

ii. Dificuldade inicial dos colaboradores de se adaptar aos trabalhos em Home Office, 

seja por falta de habilidade com o uso da tecnologia ou por interferências externas; 

iii. 3. Dificuldade na comunicação para melhor fluidez do trabalho, tendo em vista que 

muitos estavam adaptados apenas à comunicação verbal presencial; 

iv. 4. Quando necessário à realização de algumas demandas de maneira presencial, casos 

de surtos internos da doença em alguns momentos específicos. 
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v. Atrasos no cumprimento de tarefas, devido aos motivos anteriormente citados como 

tentativas de mitigação dos problemas causados pela pandemia, foram efetuadas as seguintes ações: 

 Aceleração na digitalização de alguns processos, tendência essa que já estava em 

vigor na coordenadoria, e foi intensificada pela necessidade atual; 

 Adoção do sistema de escalas para aqueles servidores que realizam trabalhos que 

exigem o regime presencial. 

 

b) Coordenadoria de Sistemas Corporativos – COSIC. 

Conforme mencionado na tabela 3 a COSIC planejou a execução de 30 ações para serem 

executadas durante o ano de 2020 e posteriormente o planejamento foi reformulado, onde foram 

priorizadas 16 ações. A pandemia de COVID-19 afetou diretamente as ações planejadas por esta 

coordenadoria, uma vez que a suspensão das atividades presenciais fez com que fossem adequadas 

a nossa força de trabalho para dar suporte a todos órgãos, através dos sistemas corporativos, com 

uma nova metodologia de atuação, para uma nova realidade de teletrabalho.  

Outra questão de impacto a se pontuar foi a dificuldade de integrar a equipe da COSIC com 

as demais unidades estratégicas da SEAD, para continuar com a execução das ações previstas em 

nosso planejamento inicial. A COSIC precisou de tempo para se adequar à uma nova metodologia 

de trabalho e foi necessário a elaboração de um novo planejamento das ações. Dessa forma, tal fato 

acabou refletindo na execução das tarefas planejadas. Dentre as principais atividades da 

coordenadoria impactadas pode-se citar: 

i. Suporte e Atendimento ao Usuário: As atividades de suporte e atendimento aos 

usuários sofreram grande impacto, pois eram anteriormente prestados de forma presencial e com a 

pandemia foi adotado um modelo de atendimento virtual, onde os atendimentos foram efetuados 

com o uso de ferramentas como WhatsApp e Google Meet.  

Estas mudanças causaram no primeiro momento uma sobrecarga na equipe, pois todos os 

usuários com acesso ao SIGRH, por exemplo, tiveram os logins bloqueados após a disponibilização 

do sistema para acesso via internet, com o objetivo de viabilizar o teletrabalho dos Departamentos 

de Recursos Humanos dos órgãos. 

Outro ponto de impacto nos resultados deste produto foi a perda dos registros e quantitativos 

de atendimentos realizados durante o primeiro semestre, que eram catalogados em um sistema 

próprio hospedado na infraestrutura da SEAD. O servidor onde o sistema estava instalado sofreu 

danos e ocasionou a perda das informações registradas. Também durante os meses de suspensão dos 

trabalhos presenciais (março a agosto), não foram registrados dados de atendimento e treinamento 

por não ter acesso a este sistema, que estava acessível somente na rede interna da SEAD.  

ii. Treinamento e Capacitação: Os treinamentos foram suspensos de forma presencial 

e foi adotado somente o treinamento por meio de vídeo conferência, o que causou uma diminuição 

no quantitativo de solicitações em relação ao SIGA e SIGRH, porém um grande aumento nos 

treinamentos do PRODOC devido a necessidade de implantação nos órgãos. 

iii. Ações do sistema SIGA: As atividades relacionadas ao sistema SIGA diminuíram e, 

em alguns casos, chegaram a ser paralisadas, devido à suspensão das atividades presenciais por 

parte dos órgãos. As principais atividades ligadas à área de patrimônio são executadas de forma 

presencial e devido ao teletrabalho estas tarefas foram diretamente impactadas.  

iv. Aumento na carga de trabalho: Como já mencionado, o teletrabalho imposto pela 

pandemia gerou uma grande necessidade de adaptar nossas metodologias de trabalhos, que 

anteriormente eram voltadas para o ambiente presencial, e para que fosse possível dar o suporte não 

só à SEAD, mas também aos outros órgãos e usuários dos sistemas gerenciados pela COSIC. A 

equipe teve que se dedicar ao máximo e isso refletiu em uma sobrecarga de demandas. 

v. Surto coletivo de COVID na equipe: Após o retorno das atividades presenciais em 

agosto, mesmo de forma controlada e em regime misto com o teletrabalho, ocorreu o contágio de 

COVID-dos servidores de forma coletiva, o que levou novamente à paralização das atividades 
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presenciais e uma diminuição na execução das atividades até que todos tivessem a saúde 

restabelecida. 

Destaca-se ainda a instabilidade no link de internet do Estado que impactou diretamente na 

disponibilidade nos sistemas corporativos, nas ferramentas de comunicação implicando nas agendas 

de trabalho e produtividade. 

 

c) Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CGP. 

Como se observa no decorrer da análise das atividades realizadas pelos Núcleos que 

compõem esta Coordenadoria, o setor vivenciou um período atípico a partir de março de 2020, por 

ocasião dos Decretos governamentais de caráter excepcionas, caracterizados como situação de 

emergência por ocasião da pandemia do novo Coronavírus – COVID 19, onde vários servidores 

classificados como grupo de risco foram submetidos ao isolamento social e estão realizando 

atividades via teletrabalho. Em relação aos servidores não classificados como grupo de risco, a 

atividade presencial foi realizada em alguns períodos menos restritivos de acordo com os decretos 

em vigência ou em atividades que se exigiam de maneira imprescindível o trabalho presencial, 

porém, mantendo-se as medidas sanitárias necessárias à real situação da pandemia do coronavírus. 

Mediante tal situação, esta Coordenadoria teve como principal foco a adaptação às novas 

ferramentas na área tecnológica, a fim de dar andamento nas atividades desenvolvidas pelos 

Núcleos que a compõem, dando prosseguimento as adaptações ao atendimento por meio de 

teletrabalho e sobreaviso, atendendo as demandas através de e-mail institucional, Tucujurisdocs e 

protocolo virtual. 

Destaca-se que a partir de abril, os requerimentos protocolados foram exclusivamente 

virtuais, gerando um quantitativo de aproximadamente 2400 (dois mil e quatrocentos) processos. A 

maior parte dos processos gerados tramitaram em um ou mais núcleos da CGP. 

Como se observa, as atividades estão sendo desenvolvidas mediante novas experiências e 

formas de se fazer os serviços, sendo executados com a implantação de novos produtos ofertados ao 

nosso público alvo (servidor) como por exemplo: Portal do Servidor, no qual os servidores puderam 

emitir ficha financeira e o extrato de margem consignável entre outros serviços que anteriormente 

demandavam um grande volume de atendimentos presenciais, mas que passaram a ser 

disponibilizados em plataformas de internet. 

É importante destacar que mediante a implantação dos novos produtos se observa um 

aumento da demanda na utilização dos serviços oferecidos em comparação com o ano anterior, 

onde foi necessário a reformulação da metodologia de trabalho por ocasião do isolamento social e 

com isso a necessidade de se criar mecanismos que pudessem atender a demanda reprimida 

recorrente. 

 Cabe destacar que o Núcleo de Perícia Médica, setor que exerce atividades com maior 

demanda presencial, desenvolveu atendimentos por videoconferência/telemedicina em períodos de 

medidas restritivas impostas pelo governo estadual.  

Ressaltamos ainda, que durante o evento do apagão, esta coordenadoria enfrentou suspensão 

parcial dos serviços, uma vez que não era possível realizá-los por meios tecnológicos o que 

impactou nos prazos das demandas que precisaram ser prorrogados. Contudo, foi possível manter o 

serviço essencial e fazer o pagamento de pessoal sem atrasos, mantendo as datas previstas em 

cronograma mensal. 

 

12.2. Outras informações consideradas relevantes pela unidade para demonstrar a 

conformidade e o desempenho da gestão no exercício. 

 

a) Informações referentes à Agenda do Servidor – ASERV. 

 

Principais ações do período: 
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PRINCIPAIS 

AÇÕES DO 

PERÍODO 

 Registros de entidades Sindicais cadastradas na Agenda do Servidor; (39 

representações sindicais); 

 Monitoramento de Demandas (VIABILIDADES); 

 Atualização do Mapeamento de informações de cada grupo de Servidores do Executivo 

Estadual (quanto ao Quantitativo, Legislação, Tabelas Salariais e Histórico de 

Progressões e Promoções); 

 Atualização do Relatório Mensal de quanto o GEA gasta com Pessoal; 

 Atualização dos dados do Cenário Nacional de Salários dos Servidores Executivos 

Estaduais; 

 Atualização do Mapa de controle de Progressões funcionais dos servidores do 

executivo. 

 

 

Ressalta-se que foram realizadas 27 (vinte e sete) reuniões sendo presenciais e virtuais com 

entidades sindicais, referentes às primeiras rodadas de negociações via agenda do servidor, 

realizadas no ano de 2020, com o objetivo de construir e manter um canal de diálogos que essa 

assessoria promove entre o GEA e as representatividades sindicais dos servidores efetivos do 

executivo. 

Houve a participação da Agenda do Servidor, nas reuniões da Mesa do SUS, no trato de 

demandas específicas do Grupo Saúde, bem como ocorreram acompanhamentos de tratativas 

referente aos Planos de Cargos Carreiras e Salário- PCCS.  

 

b) Informações sobre as atividades de consignações dos servidores. 

As normas e diretrizes para ações do Núcleo de Consignações – NCONSIG  são regidas pelo 

artigo 53, da Lei 0066, de 03 de maio de 1993; pelo Decreto nº 5.334, de 18 de novembro de 2015, 

que revogou os Decretos nº 3.745, 5.079 e 1.079; Decreto nº 2.326, de 23 de maio de 2019; Decreto 

nº 5.020, de 19 de novembro de 2019; bem como pela Instrução Normativa nº 001, de fevereiro de 

2015, e tem como responsabilidade promover ações e atividades necessárias e pertinentes ao 

gerenciamento relacionado às consignações compulsórias e facultativas na folha de pagamento dos 

servidores estaduais do Poder Executivo. 

O público alvo das Consignações são:  

• servidores do poder executivo do estado do Amapá ativos em folha de pagamento; 

• consignatárias (instituições financeiras, agências de fomento, planos de saúde, 

sindicatos, associações entre outras) ; 

• secretarias, órgãos estaduais da Administração Direta e Indireta. 

 

O número de servidores que puderam consignar no Estado do Amapá, no mês de dezembro 

de 2020, foi de 26.249 (efetivos e cargos), desses 936 exercem cargos comissionados e 25.106 são 

servidores efetivos, conforme gráfico abaixo: 

 
Gráfico 16: Servidores que Puderam Consignar 
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Fonte: Sistema CONSIGADMIN  –   NCONSIG   

 co missionados 936 
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O gráfico abaixo especifica os servidores e cargos comissionados com margem consignável 

utilizada em exatos 30% (trinta por cento), entre 31% (trinta e um por cento) e 70% (setenta por 

cento) e acima de 70% (setenta por cento) do total de proventos/remuneração: 

 
Gráfico 17: Servidores com Comprometimento de Margem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Informações sobre a Transposição de Servidores de Janeiro a Dezembro de 

2020– EC Nº 79/2014 e Nº 98/2017 

 

A Secretaria de Estado da Administração vem auxiliando os servidores do Estado nos 16 

Municípios que precisam de orientação quanto as publicações das portarias relacionados ao 

processo de Transposição, foram publicadas do Estado do Amapá, 03 (três) portarias de janeiro a 

dezembro 2020, totalizando 11 (onze) servidores e foram incluídos 05 (cinco) servidores na folha 

da união. 

Em 2020 a transposição resultou em uma economia para o Estado do Amapá no valor de R$ 

854.004,00 (Oitocentos e cinquenta e quatro mil e quatro reais), considerando que os custos 

relativos a estes servidores foram incluídos na folha de pagamento da União. 

 

d) Informações do Núcleo de Legislação de Pessoal – NLP 
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O NLP é responsável por prestar amparo jurídico aos objetos demandados à Secretaria de 

Estado da Administração, que compõem interesses referentes aos servidores públicos do Executivo 

Estadual por meio de análise e emissão de pareceres-técnicos amparadas no ordenamento jurídico 

capitulado no texto Constitucional, Estadual e leis infraconstitucionais.   

Inclui-se também a elaboração de estudos jurídicos no âmbito administrativo, necessários ao 

aperfeiçoamento de instrumentos normativos aplicáveis ao Estado, além de diligências para 

instrução processual como atividade subsidiária, na função propriamente dita. 

As manifestações e proposições de atos normativos encaminhados pelo NLP no exercício, 

foram fundamentados nos princípios que regem a Administração Pública na busca de soluções e 

condução das demandas nas questões de interesses da Administração Pública Estadual.  

Para melhor ilustra as matérias que são demandas à SEAD, segue gráfico abaixo.  

 
Gráfico 18: Matérias Mais Demandadas 2020 

 
        Fonte: Arquivos NLP/CGP  

 

e) Informações sobre o Núcleo de Controle de Pessoal – NCP 

 

A SEAD realiza o acompanhamento da vida funcional dos Servidores Civis efetivos do 

Estado do Amapá, além de manter arquivadas cópias dos documentos pessoais e funcionais. Presta 

informações ao servidor e demais órgãos institucionais quando requisitado, além disso a SEAD 

realiza o controle de movimentação de diversas licenças, bem como analise e emissão de pareceres 

sobre processos de pecúnia, concessão de progressões e portarias de concessão de estágio 

probatório. 

Outra atividade importante da secretaria é a elaboração de documentos que são necessários 

para compor o processo de aposentadoria dos servidores. Segue abaixo as atividades supracitadas 

executadas em 2020: 

 
Gráfico 19: Atividades Desenvolvidas  
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               Fonte: Arquivos UCCS/NCP/SEAD 

A SEAD por meio do NCP realiza o levantamento do quadro de servidores do Estado e sua 

composição, que pode ser observada no gráfico 20 ao final do exercício de 2020. 

 
Gráfico 20: Quantitativo de Servidores do Estado 

Fonte: SIGRH (Base: Dezembro/2020) 
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PARTE ESPECÍFICA – CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR UNIDADE 

JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS   

1. Os conteúdos desta Parte Específica são aplicáveis às unidades jurisdicionadas 

abaixo relacionadas, que devem observar, também, os conteúdos da Parte Geral deste Anexo 

III e as disposições do Quadro A1. 

O Art. 1º da Lei Nº 2.312, de 09 de abril de 2018 dispõem: 

 
“A Secretaria de Estado da Administração tem por finalidade a 

formulação de políticas e diretrizes no que concerne a Recursos 

Humanos, Material, Patrimônio, Serviços Gerais, Transportes 

Oficiais e Comunicação Administrativa, bem como executar, 

coordenar, avaliar e controlar as ações estratégicas desses 

sistemas; apoiar e supervisionar as atividades de Imprensa 

Oficial; planejar, executar e coordenar a política de prestação 

de serviços ao servidor do poder executivo do Governo 

Estadual e exercer outras atribuições correlatas, na forma do 

Regulamento.” 

 

Consoante as atribuições da Secretaria, seguem todas as informações solicitadas na DN 

15/2020 conteúdo da parte específica, bem como as informações referentes ao patrimônio do 

Governo do Estado do Amapá a inserção da alínea h. 

 

a) Informação sobre as políticas e diretrizes de recursos humanos, destacando as 

prioridades e metas da Administração. 

A Coordenadoria de Gestão de Pessoas é composta por sete Núcleos: NCP, NDP, NFP, 

NPM, NCONSIG, NASF e NLP, atuando na gestão de pessoas no âmbito do GEA. 

Assim, as atividades realizadas no exercício consideraram as Diretrizes da Gestão de 

Recursos Humanos, sobre: 

 Provimento e Desenvolvimento de Recursos Humanos. 

A seleção de pessoal foi realizada dentro dos preceitos de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, visando suprir a necessidade de cada órgão da administração 

direta e indireta ou grupo que compõe o Poder Executivo Estadual. Os planos de Cargo, Carreira e 

Salários do Estado são específicos de cada Grupo de servidores. 

 

 Relações Trabalhistas e Sindicais. 

Reconhece as Entidades Sindicais como legítimas representantes de seus servidores, sendo 

objetivo do Estado viabilizar, permanentemente, um canal de relacionamento e diálogo com os 
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servidores e suas entidades representativas por meio da Agenda do Servidor, que é um fórum 

democrático de discussão e de formulação de políticas públicas, instituído pelo Governo do Estado 

do Amapá através do Decreto nº 1467, de 25 de março de 2015. 

 Público-alvo. 

Servidores públicos efetivos Estaduais e Federais do Ex-Território Federal do Amapá, 

servidores temporários e comissionados, cedidos e à disposição do Estado, bem como setoriais de 

Gestão de Pessoas. 

 Manutenção, Customização e Sustentação do Sistema de Gerenciamento de 

Recursos Humanos. 

No exercício de 2020 ocorreu a manutenção do Sistema, customizações de funcionalidades e 

sustentações nos módulos já existentes no sistema que agregaram melhorias significativas à Gestão 

de Recursos Humanos, como: 

a) Customização na funcionalidade de concessão de Progressões Funcionais; 

b) Customização da funcionalidade de Homologação de Estágio Probatório; 

c) Módulo de Processo Seletivo (em fase de implantação); 

d) Modulo de Gestão dos Servidores Federais (em fase de inclusão de servidores); 

e) Cruzamento Mensal com a Base do SISOB; 

f) Qualificação Cadastral do E-Social no SIGRH (em fase da validação). 

 

 

b) Informações sobre a política de concurso público e de formação inicial, 

destacando o planejamento de demandas, realização, convocação e posse de servidores. 

 

CONCURSOS PÚBLICOS  
No que tange aos concursos públicos lançados em 2017 e 2018, foram elaborados e 

publicados em 2020:  

 07 editais do Concurso Polícia Civil; 

 43 editais do Concurso Polícia Militar-Soldado 2ª classe; 

 30 editais do Concurso Polícia Militar – Oficiais de Saúde;  

 50 editais do Concurso Grupo Gestão Governamental; 

 23 Editais do Concurso IAPEN; 

 49 editais do Concurso FCRIA. 

Segue o demonstrativo das tabelas abaixo: 

 

QUADRO DE VAGAS CONCURSOS PÚBLICOS – 2017 e 2018 
 

Tabela 32: Área - Segurança Pública 
Concurso Cargo Nº Vagas 

Polícia Civil 

2ª Turma 

Agente de Polícia 70 

Oficial de Polícia 22 

Delegado 13 

Total 105 

Polícia Militar 

3ª Turma 

Soldado 2ª Classe 
466 

Total 466 

DEFENAP – 1ª Turma Defensor Público 2ª Classe 40 

DEFENAP – 2ª turma 
Defensor Público 2ª Classe 

Lei Complementar nº 0117 de 01 de julho de 2019 
10 

Total 50 

IAPEN 

Educ. Social Penitenciário MASCULINO/Nível Médio 08 

Educ. Social Penitenciário FEMININO/ Nível Médio 02 

Agente Penitenciário MASCULINO/ Nível Médio 80 

Agente Penitenciário FEMININO/ Nível Médio 20 

Total 110 
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Oficial de Saúde – QOPMS-

PM/2018 

2º Tenente – QOMPS Médico Clínico Geral 03 + 06CR 

2º Tenente – QOMPS Médico Cardiologia 01  

2º Tenente – QOMPS Médico Ginecologia 01 

2º Tenente – QOMPS Médico Ortopedista 01 

2º Tenente – QOMPS Médico Pediatria 01 

2º Tenente – QOMPS Médico Psiquiatra 01 

2º Tenente – QOMPS Enfermeiro 02 

2º Tenente – QOMPS - Farmacêutico CR 02 

2º Tenente – QOMPS - Fisioterapeuta CR 02 

2º Tenente – QOMPS - Odontólogo CR 02 

Total 10 

        Fonte: Site Oficial da Secretaria de Estado da Administração www.sead.ap.gov.br 

 

Tabela 33: Área - Social 
Concurso Cargo Nº Vagas 

FCRIA/2018 

Educador Social/ Nível médio 10 

Monitor Socioeducativo/ Nível Médio 40 

Educador Social Nível Superior/Arte Educador 05 

Educador Social Nível Superior/ Pedagogo 04 

Educador Social Nível Superior/ Psicólogo 05 

Total 64 

          Fonte: Site Oficial da Secretaria de Estado da Administração www.sead.ap.gov.br  

Tabela 34: Área - Gestão 
Concurso Cargo Nº Vagas 

Grupo Gestão Governamental/ 2018 

Analista Administrativo/Nível Superior 20 

Analista Jurídico/ Nível Superior 10 

Analista de Finanças e Controle/ Nível Superior 20 

Analista de Planejamento e Orçamento/ Nível Superior 15 

Assistente Administrativo/Nível Médio 300 

Total 365 

         Fonte: Site Oficial da Secretaria de Estado da Administração www.sead.ap.gov.br  

Houve em 2020 a continuidade das fases e o cumprimento das etapas dos concursos 

públicos para provimento de vagas para a Polícia Civil, Polícia Técnico Cientifica, Polícia Militar – 

Soldado 2ª classe, Polícia Militar – Oficiais de Saúde, Grupo Gestão Governamental, Fundação da 

Criança e do Adolescente – FCRIA, Instituto de Administração Penitenciária – IAPEN.  

Os concursos Polícia Militar – Oficiais de Saúde, Fundação da Criança e do Adolescente – 

FCRIA, Grupo Gestão Governamental e Instituto de Administração Penitenciária – IAPEN, foram 

homologados em 2019 com andamento em 2020. 

Visando suprir essa necessidade, o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de 

Estado de Administração, deu continuidade na realização dos concursos públicos conforme quadro 

abaixo: 
Tabela 35: Andamento dos Concursos em 2020 

Concurso Vagas Cadastro Reserva disponível Andamento 

Polícia Militar – 

CFSD/QPPMC  

3ª turma 

 

466 

 

0 

Foi concluído o Curso de Formação da 2ª 

turma de 300 Alunos Soldados e desses 

foram empossados 281 candidatos. 

Estamos com a 3ª turma em andamento, 

onde foram convocados 466 candidatos, 

entre cadastro reserva e reclassificados, 

encerrando assim todos os cadastros reservas 

do concurso. 

Polícia Civil – 

Agente de Polícia  

2ª turma 

70 314 

Área I, II, III, IV 

Foi autorizada a convocação de uma 2ª 

turma do concurso, com 70 vagas, onde 

foram empossados 66. 

Polícia Civil – 

Oficial 

22 164 

Área I, II, III, IV 

Foi autorizada a convocação de uma 2ª 

turma do concurso com 22 vagas, onde 
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2ª turma foram empossados 22. 

Polícia Civil – 

Delegado de 

Polícia 2ª turma 

13 54 

Área I, II, III, IV 

Foi autorizada a convocação de uma 2ª 

turma do concurso com 13 vagas, onde 

foram empossados 12. 

Polícia Militar – 

Oficiais de Saúde 

15 2º Tenente – QOMPS Farmacêutico - 

01 

Foram convocados 20 candidatos do 

concurso entre todos os cargos, no qual 15 

candidatos foram matriculados no Estágio de 

Estágio de Adaptação e ao fim formaram 14 

Oficiais de Saúde. As vagas que não foram 

preenchidas de Ortopedista, Psiquiatra e 

Cardiologista, foram convocados clínicos 

gerais para reposição. 

Fcria 64 Educ. Social NM – 22 

Monitor Soc. – 155 

Educ. Soc. Arte Educ. – 9 

Educ. Soc. Pedagogo – 9 

Educ. Soc. Psicólogo – 8 

Total: 203 CR 

Foi concluído o Curso de Capacitação com 

60 candidatos, do qual 59 foram empossados 

e 01 não empossado. 

Iapen 110 Educ. Soc. Pen. Masc. – 27 

Educ. Soc. Pen. Fem. – 08 

Agente Penit. Mas. – 300 

Agente Penit. Fem. – 79 

Total: 414 CR 

O concurso está em andamento das etapas. 

Atualmente 102 candidatos na etapa de 

Exame Médico e 07 na etapa de Teste de 

Aptidão Física. 

Gestão 365 Analista Adm. – 35 

Analista Juríd. – 35 

Analista Finan. e Controle – 29 

Analista Plan. e Orça. – 38 

Assist. Administrativo – 300  

Foram empossados 282 assistentes, 20 

analistas administrativo, 09 analistas 

jurídicos, 19 analistas de finanças e controle 

e 15 analistas de planejamento e orçamento. 

Todos os empossados foram devidamente 

lotados entre todos os órgãos do Estado, de 

acordo coma necessidade de cada um e 

disponibilidade. Atualmente estamos com 07 

judiciais, sendo: 01 assistente que aguarda 

posse após a pandemia, 03 assistentes 

aguardam programa de formação e 03 

analistas foram convocados para o Exame 

Médico, que após forem aptos, também 

aguardarão programa de formação.  

Politec 13 20 

Área I, II, III 

Foi autorizada a convocação de 13 

candidatos para o cargo de Perito Médico 

Legista, ao fim das fases, restaram 12 

candidatos, pelo fato de não preenchimento 

de 01 candidato da área III, não havendo 

mais cadastro reserva da área supracitada 

para convocação. Os 12 candidatos 

aguardam Curso de Formação. 

      Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 

ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

 
Gráfico 21: Concurso Público Polícia Militar 2017 – Soldado 2ª Classe 2ª Turma 

 
Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 
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Gráfico 22: 3ª Turma 

 
     Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 

Gráfico 23: Concurso Público Polícia Militar 2017 – Oficiais de Saúde 

 
Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 

Gráfico 24: Concurso Público Polícia Civil 2017 – Agente de Polícia 2ª Turma 

 
Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 
Gráfico 25: Concurso Público Polícia Civil 2017 – Oficial de Polícia 2ª Turma 

 
Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 

 

 
Gráfico 26: Concurso Público Polícia Civil 2017 – Delegado de Polícia 2ª Turma 
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Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 
Gráfico 27: Concurso IAPEN 2018 – Educador Social Penitenciário Masculino 

 
  Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 
Gráfico 28: Concurso IAPEN 2018 – Educador Social Penitenciário Feminino 

 

 Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 
Gráfico 29: Concurso IAPEN 2018 – Agente Penitenciário Masculino  

 

Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 
Gráfico 30: Concurso IAPEN 2018 – Agente Penitenciário Feminino  
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 Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 

       ÁREA SOCIAL 

 
Gráfico 31: Concurso FCRIA 2018 - Educador Social/Nível Médio 

      
Fonte: Arquivos UCADEP/NDP/SEAD 

Gráfico 32: Concurso FCRIA 2018 - Monitor Socioeducativo/Nível Médio 

 
 Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

Gráfico 33: Concurso FCRIA 2018 - Educador Social Nível Superior/Arte Educador 

   
Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 
Gráfico 34: Concurso FCRIA 2018 - Educador Social Nível Superior/Pedagogo  



 

104 

 

 

Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 
 

Gráfico 35: Concurso FCRIA 2018 - Educador Social Nível Superior/Psicólogo  

 
Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD     
 

 ÁREA DE GESTÃO 

 
Gráfico 36: Concurso Gestão Governamental 2018 - Analista Administrativo - NS 

 
 Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 

Gráfico 37: Concurso Gestão Governamental 2018 - Analista Jurídico – NS 

 
Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 
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Gráfico 38: Concurso Gestão Governamental 2018 - Analista de Finanças e Controle – NS

 

Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

Gráfico 39: Concurso Gestão Governamental 2018 - Analista de Planejamento e Orçamento 

 

Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 
Gráfico 40: Concurso Gestão Governamental 2018 - Assistente Administrativo – NM 

 
Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 

Sobre os servidores empossados as informações se encontram no item 2.2 letra c. 

 

c) Informações sobre a conformidade da folha de pagamento de pessoal do Estado 

do Amapá, esclarecendo se há segregação de funções críticas. 

 

Informa-se que a segregação de funções críticas é realizada em duas fases, sendo a primeira 

realizada nos setoriais das UJs, onde é realizada a alimentação, conferencia e o fechamento 

preliminar da folha de pagamento. A segunda fase consiste na reconferência através da análise dos 

dados e homologação do fechamento de folha de pagamento efetuado pelo NFP/SEAD. 

 

O custo da Folha de Pagamento do GEA, no ano de 2020 foi de R$ 2.652.851.427,80 (Dois 

bilhões seiscentos e cinquenta e dois milhões oitocentos e cinquenta e um mil quatrocentos e 

vinte e sete reais e oitenta centavos). Este valor corresponde ao pagamento de aproximadamente 

32.049 (Trinta e dois mil quarenta e nove) servidores; sendo: 23.536 servidores efetivos, 3.051 

servidores temporários (contrato administrativo e plantonistas), 2.321 servidores comissionados e 

3.141 servidores federais (a disposição do Estado) cadastrados no SIGRH. 
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197.626.462,09 

196.391.732,58 

194.189.418,46 
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Gráfico 41: Custo de Folha de Pagamento 2020 

 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

            Fonte: Folha de pagamento - SIGRH 

Além da Folha de Pagamento ordinária, em cada mês, existe ainda, a Folha de Pagamento 

dos servidores temporários (professores, cuidadores e interprete em libras) da Secretária de Estado 

da Educação – SEED, contratados na modalidade de horista (remunerados por hora trabalhada). O 

custo desta Folha de Pagamento no ano de 2020 foi de R$ 28.456.397,34 (Vinte e oito milhões 

quatrocentos e cinquenta e seis mil trezentos de noventa e sete reais e trinta e quatro 

centavos). Importante ressaltar que esta folha de pagamento está em processo de extinção, sendo 

que grande parte do custo do ano de 2020 foi destinado ao pagamento de indenizações trabalhistas. 

 
Tabela 36: Custo Mensal da Folha de Pagamento de Horistas 

Mês Quantidade Valor 

Janeiro 901 R$ 2.602.369,54 

Fevereiro 331 R$ 1.128.58 7,92 

Março 26 R$ 4.505.050,42 

Abril 17 R$ 4.361.939,41 

Maio 13 R$ 3.982.766,98 
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Junho 13 R$ 3.738.080,40 

Julho 12 R$ 3.628.194,17 

Agosto 11 R$ 3.246.922,64 

Setembro 10 R$ 1.812.774,61 

Outubro 03 R$ 450.163,40 

Novembro 03 R$ 89.958,99 

Dezembro 03 R$ 38.176,78 

TOTAL: R$ 28.456.397,34 

 Fonte: Folha de pagamento – SIGRH 

Ainda na Secretaria de Estado da Educação – SEED, existiu a Folha de Pagamento dos 

servidores temporários que desempenhavam suas atividades na Educação Profissional, também 

eram contratados na modalidade de horista. O valor dessa folha foi de R$ 12.630,00 (Doze mil 

seiscentos e trinta reais). Essa folha foi extinta a partir do mês de abril.  

 
Tabela 37: Custo Mensal da Folha de Pagamento dos horistas (educação profissional). 

Mês Quantidade Valor 

Janeiro 4 R$ 5.940,00 

Fevereiro 6 R$ 5.250,00 

Março 1 R$ 1.440,00 

TOTAL: R$ 12.630,00 

Fonte: Folha de pagamento – SIGRH 

 

Tabela 38: Despesas com remuneração na SEJUSP. (Os valores constantes na seguinte Planilha são previstos 

dentro do Orçamento Geral do Estado.) 
Mês  Valor  

Janeiro R$ 873.998,25 

Fevereiro R$ 851.633,61 

Março R$ 797.815,82 

Abril  R$ 875.702,59 

Maio R$ 823.341,26 

Junho R$ 862.639,00 

Julho R$ 829.795,17 

Agosto R$ 816.263,21 

Setembro R$ 802.659,56 

Outubro R$ 814.343,61 

Novembro R$ 810.504,70 

Dezembro R$ 839.787,20 

Gratificação Natalina R$ 534.820,20 

TOTAL: R$ 10.533.304,18 

FONTE: Folha de pagamento – SIGRH. 

 
Tabela 39: Despesas com remuneração na PMAP. (Os valores constantes na seguinte Planilha são previstos 

dentro do Orçamento Geral do Estado.) 
Mês  Valor  

Janeiro R$ 24.080.535,31 

Fevereiro R$ 23.068.733,40 

Março R$ 24.679.223,80 

Abril  R$ 24.727.665,45 
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Maio R$ 24.344.433,94 

Junho R$ 24.967.994,76 

Julho R$ 25.132.384,55 

Agosto R$ 23.751.732,80 

Setembro R$ 23.792.066,58 

Outubro R$ 24.574.087,46 

Novembro R$ 23.470.496,15 

Dezembro R$ 24.718.222,69 

Gratificação Natalina R$ 22.573.025,58 

TOTAL: R$ 313.880.602,47 

FONTE: Folha de pagamento – SIGRH. 

Tabela 40: Despesas com remuneração no IAPEN. (Os valores constantes na seguinte Planilha são previstos 

dentro do Orçamento Geral do Estado.) 
Mês  Valor  

Janeiro R$ 5.556.724,37 

Fevereiro R$ 5.510.248,23 

Março R$ 5.394.106,11 

Abril  R$ 5.462.250,64 

Maio R$ 5.417.484,28 

Junho R$ 5.665.803,76 

Julho R$ 5.559,862,04 

Agosto R$ 5.496.840,64 

Setembro R$ 5.514.287,15 

Outubro R$ 5.514.767,76 

Novembro R$ 5.474.141,64 

Dezembro R$ 5.781.283,69 

Gratificação Natalina R$ 5.183.031,46 

TOTAL: R$ 65.970.969,73 

FONTE: Folha de pagamento – SIGRH. 

Tabela 41: Despesas com remuneração no CBMAP. (Os valores constantes na seguinte Planilha são 

previstos dentro do Orçamento Geral do Estado.) 
Mês  Valor  

Janeiro R$ 10.091.131,16 

Fevereiro R$ 9.565.333,05 

Março R$ 9.467.128,79 

Abril  R$ 9.310.818,81 

Maio R$ 9.344.148,17 

Junho R$ 10.263.114,84 

Julho R$ 9.666.240,95 

Agosto R$ 9.460.682,34 

Setembro R$ 9.366.504,03 

Outubro R$ 9.440.250,18 

Novembro R$ 9.372.279,13 

Dezembro R$ 9.955.393,83 

Gratificação Natalina R$ 8.998.774,95 

TOTAL: R$ 124.301.800,23 

FONTE: Folha de pagamento – SIGRH. 
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Tabela 42: Despesas com remuneração na DGPC. Os valores constantes na seguinte Planilha são previstos 

dentro do Orçamento Geral do Estado. 
Mês  Valor  

Janeiro R$ 8.841.786,39 

Fevereiro R$ 8.688.502,27 

Março R$ 8.989.046,18 

Abril  R$ 9.073.293,11 

Maio R$ 9.124.786,15 

Junho R$ 9.420.837,16 

Julho R$ 9.118.978,39 

Agosto R$ 8.888.557,65 

Setembro R$ 8.840.401,30 

Outubro R$ 8.787.811,73 

Novembro R$ 8.850.686,84 

Dezembro R$ 9.626.997,04 

Gratificação Natalina R$ 8.329.755,47 

TOTAL: R$ 116.581.439,68 

FONTE: Folha de pagamento – SIGRH. 

Tabela 43: Despesas com remuneração na POLITEC. Os valores constantes na seguinte Planilha são 

previstos dentro do Orçamento Geral do Estado. 
Mês  Valor  

Janeiro R$ 4.050.863,60 

Fevereiro R$ 4.137.842,39 

Março R$ 4.106.214,33 

Abril  R$ 4.155.080,31 

Maio R$ 4.134.456,31 

Junho R$ 4.223,928,24 

Julho R$ 4.070.785,80 

Agosto R$ 4.077,796,98 

Setembro R$ 4.057.754,41 

Outubro R$ 4.099.454,37 

Novembro R$ 4.196.712,70 

Dezembro R$ 4.424.706,06 

Gratificação Natalina R$ 2.939.704,54 

TOTAL: R$ 44.373.574,82 

FONTE: Folha de pagamento – SIGRH.  
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Tabela 44: Despesas com remuneração do Estado, exceto Saúde, Educação e Segurança Pública. (Os valores 

constantes na seguinte Planilha são previstos dentro do Orçamento Geral do Estado.) 
Mês  Valor  

Janeiro R$ 33.382.387,89 

Fevereiro R$ 32.949.540,32 

Março R$ 31.113.391,05 

Abril  R$ 31.760.191,62 

Maio R$ 31.650.187,89 

Junho R$ 33.027.971,36 

Julho R$ 30.879.309,09 

Agosto R$ 30.670.513,00 

Setembro R$ 30.768.860,65 

Outubro R$ 31.123.513,10 

Novembro R$ 31.400.364,81 

Dezembro R$ 33.777.633,05 

Gratificação Natalina R$ 28.259.485,26 

TOTAL: R$ 410.763.349,09 

FONTE: Folha de pagamento – SIGRH. 

 

Este Núcleo também gerencia o benefício de Vale-Transporte, concedidos aos servidores do 

executivo estadual (com exceção dos servidores da Saúde e Educação, que possuem gerência 

própria), através de contrato estabelecido entre o Sindicato das Empresas de Transporte de 

Passageiros do Estado do Amapá – SETAP e a Secretaria de Estado da Administração – SEAD, 

para o fornecimento, carga e recarga de cartão de Vale-Transporte Eletrônico – VTE. Assim, 

através da Planilha abaixo, apresentamos os valores o benefício concedido, bem como o valor da 

contribuição do servidor. 

 
Tabela 45: Vale–Transporte (com exceção dos servidores da Saúde e Educação, que possuem gerência 

própria). 

Mês Benefício Contribuição do Servidor Quantidade 

Janeiro 101.723,60 52.459,92 564 

Fevereiro 80.124,00 42.830,00 437 

Março 80.625,60 42.643,89 442 

Abril 78.993,20 41.616,17 436 

Maio 78.012,00 41.423,20 431 

Junho 65.168,40 34.621,49 364 

Julho 73.312,80 39.247,32 408 

Agosto 63.236,80 38.228,46 389 

Setembro 62.079,60 38.422,28 382 

Outubro 59.514,40 36.083,19 366 

Novembro 57.072,40 34.197,53 351 

Dezembro 41.606,40 23.659,26 256 

TOTAL: R$ 841.469,20 R$ 465.432,71 4.826 

FONTE: Folha de pagamento – SIGRH. 

 

Sobre os custos previdenciários na Folha de pagamento, estão descritos a seguir na alínea g 

da parte específica. 
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d) Informações sobre os controles internos considerados imprescindíveis à 

demonstração da boa e regular aplicação dos recursos públicos, indicando se há necessidade 

de implantação de unidades de controle interno setorial. 

 

A Secretaria de Administração incluiu na sua reestruturação administrativa, a Assessoria de 

Controle Interno, com a finalidade de promover a adoção das boas práticas de gestão, alinhado às 

recomendações dos órgãos de controle do Governo (CGE e TCE), desde então, se deu início ao 

aperfeiçoamento da equipe e ao aprimoramento dos procedimentos da SEAD. Decreto Estadual nº 

0422 de 30 de janeiro 2019. 

 

e) Informações sobre cadastro de pessoal, controles de frequência, concessão de 

vantagens (gratificações, promoções e adicionais) e benefícios (férias, licenças, entre outros). 

 

As informações relativas a este tópico estão discriminadas no item 2.3, alínea a. 
 

Gráfico 42: Despesas Variáveis 

 
Fonte: Folha de pagamento – SIGRH 

 

As despesas referentes às Indenizações de Fardamento (devida à servidores militares e do 

IAPEN) totalizaram o valor de R$ 7.923.466,66 (Sete milhões, novecentos e vinte e três mil, 

quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e estão demonstradas na Tabela 46 A 

variação mensal desses valores acontece em virtude da variação do quantitativo de servidores que 

mensalmente recebem tais benefícios, pois o seu pagamento ocorre no mês de seu aniversário, para 

os servidores do IAPEN e quando do usufruto de férias, para os servidores militares. 

 
Tabela 46: Indenização Fardamento 

Mês  Quantidade  Valor 

Janeiro 672 R$ 1.050.400,00 

Fevereiro 539 R$ 833.200,00 

Março 75 R$ 91.200,00 

Abril 508 R$ 780.666,66 

82.203.153,59 

30.055.650,00 

24.051.000,00 

12.619.330,00 

39.635.601,25 

19.961.674,65 

19.421.606,58 

24.269.233,72 

15.219.247,95 

27.721.361,32 

12.622.957,11 

14.785.056,87 

 Plantão Médico Presencial

 Plantão Médico Sobreaviso

 Plantão Hospitalar - NM

 Plantão Hospitalar - NS

 Adicional de Insalubridade

 Grat. de Ativ. em Saúde - NM

 Grat. de Ativ. em Saúde - NS

 Adicional Noturno

 Grat. de Ativ. Penitenciária

 Plantão Perical

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  
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Maio 472 R$ 722.000,00 

Junho 174 R$ 254.400,00 

Julho 681 R$ 1.059.200,00 

Agosto 520 R$ 799.200,00 

Setembro 238 R$ 346.800,00 

Outubro 533 R$ 823.600,00 

Novembro 643 R$ 999.600,00 

Dezembro 121 R$ 163.200,00 

TOTAL: 5.176 R$ 7.923.466,66 

Fonte: Folha de pagamento – SIGRH 

As despesas com o Auxílio Jaleco perfizeram o valor de R$ 5.036.500,00 (cinco milhões, 

trinta e seis mil e quinhentos reais) e este benefício foi concedido a 5.037 (cinco mil e trinta e sete) 

servidores, estando explanadas na tabela abaixo: 

 
 

Tabela 47: Auxílio Jaleco 
Mês  Quantidade  Valor 

Junho 4.927 R$ 4.927.000,00 

Agosto 103 R$ 102.500,00 

Outubro 7 R$ 7.000,00 

TOTAL: 5.037 R$ 5.036.500,00 

Fonte: Folha de pagamento – SIGRH 

 

Foram pagas 2.027 (Duas mil e vinte e sete) indenizações trabalhistas no ano de 2020 e 

estão demonstradas na Planilha abaixo, perfazendo o valor total de R$ 7.316.122,23 (Sete milhões 

trezentos e dezesseis mil cento e vinte e dois reais e vinte e três centavos). O valor de cada 

indenização varia de acordo com as informações constantes nos processos administrativos que são 

instruídos pelos setoriais de recursos humanos de cada órgão do Executivo Estadual. 

 
Tabela 48: Indenização Trabalhista 

Mês  Quantidade Valor 

Janeiro 57 R$ 280.559,30 

Fevereiro 132 R$ 446.904,10 

Março 94 R$ 386.627,88 

Abril 389 R$ 1.561.214,78 

Maio 343 R$ 1.209.327,32 

Junho 194 R$ 561.061,89 

Julho 153 R$ 479.528,87 

Agosto 129 R$ 537.260,12 

Setembro 148 R$ 484.185,99 

Outubro 225 R$ 761.961,57 

Novembro 104 R$ 336.731,87 

Dezembro 59 R$ 270.758,54 

TOTAL: 2.027 R$ 7.316.122,23 

Fonte: Folha de pagamento - SIGRH 

 

f) Informações sobre as atividades da Imprensa Oficial. 

 

Núcleo de Imprensa Oficial  
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As ações do NIO/SEAD fundamentaram-se na digitalização do legado dos diários 

arquivados, referente ao acervo que compreende o período entre 1988 à 2004, para posterior 

disponibilização no portal da Imprensa Oficial.  

Houve o investimento em equipamentos e softwares para a diagramação das matérias a 

serem publicadas no diário.  

Em razão do Decreto Nº 1377/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo novo coronavírus, as atividades do NIO passaram a ser realizadas através de 

teletrabalho, onde são feitas as comunicações com os colaboradores através de e-mail ou aplicativo 

de mensagens, sendo que com a implantação do sistema DIOFE, é possível realizar a produção do 

diário de forma segura, ágil e prática.   

 
Informações de quantidade de publicações de Diários Oficiais de janeiro a dezembro de 2020:   

 

Mês 
Publicações 

Arrecadação (de acordo com 

informações da SEFAZ) 

Ordinárias Extraordinárias  

Janeiro 23  R$ 15.227,50 

Fevereiro 17  R$ 21.197,00 

Março 21  R$ 15.791,50 

Abril 20 1 R$ 9.884,50 

Maio 20 5 R$ 9.967,50 

Junho 21  R$ 15.724,50 

Julho 22 1 R$ 17.386,50 

Agosto 23 1 R$ 9.223,50 

Setembro 21  R$ 11.110,00 

Outubro 19 1 R$ 8.140.50 

Novembro 17 1 R$ 4.664,00 

Dezembro 21  R$ 10.626,00 

 

Número de usuários cadastrados: aproximadamente 800.   

Matérias protocoladas no total: 23.349.  

Cadastros de clientes efetuados no sistema: 334, onde 98 foram ativados.  

Matérias pagas solicitadas: 1.828.  

Total arrecadado em 2020 (Fonte SEFAZ): R$ 148.943,00.  

Total de acessos no portal DIOFE em 2020: 34.000, sendo 21.00 via desktop, 13.000 via 

mobile e 200 via tablet. 

 

Informações sobre a AÇÃO 2677 “modernização dos diários oficiais do GEA” do 

programa 0044 - Gestão de logística e patrimônio do governo do Amapá. 

Conforme PRODOC 130101.0005.0317.0007/2021, fora apresentado o cronograma de 

criação e implantação do Novo Sistema DIOFE. 
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g) Informações a respeito da supervisão sobre a Amapá Previdência (AMPREV), 

na forma do art. 87, VI, e art. 15, XXIII, 1, da Lei estadual 0811, de 2004. 

 

A Amapá Previdência – AMPREV, é um órgão cuja Natureza Jurídica está definida como 

Serviço Social Autônomo, possuindo autonomia administrativa e financeira, tendo suas atividades 

acompanhadas e supervisionadas pelo Conselho Estadual de Previdência – CEP.  

Hoje, participam efetivamente do CEP como titular e suplente, a Secretária de 

Administração Suelem Amoras e o Secretário Adjunto José Marlúcio, respectivamente, conforme 

Decreto Estadual nº 2540 de 05/06/2016 e Decreto Estadual nº 3520 de 14/08/2019. 

O Núcleo de Folha de Pagamento da SEAD é responsável ainda, pelas informações dos 

custos previdenciários gerados na Folha de Pagamento do Governo do Estado. As despesas 

previdenciárias (patronais e segurados) com servidores efetivos são recolhidas ao sistema próprio de 

previdência – Amapá Previdência (AMPREV) e estão especificadas no Gráfico 42 (com valor 

anual de R$ 429.678.297,03). 

 
Gráfico 43: AMPREV 

 
Fonte: Folha de pagamento - SIGRH 
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h) Informação sobre as políticas e diretrizes de gestão patrimonial no âmbito do 

Governo do Estado do Amapá, destacando as prioridades e metas da Administração. 

 

A Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Logística é composta por quatro Núcleos: NAP, 

NIO, NGDA e NTA com suas atribuições definidas conforme descrição no item 1.3.1 deste 

relatório.  

 

Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário 

 

Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário estadual 

A SEAD por meio da Unidade de Administração de Bens Imóveis realiza a gestão do 

patrimônio imobiliário do Governo do Estado do Amapá (GEA) por meio do Sistema Integrado de 

Gestão Administrativa – SIGA. Constavam, em 31 de dezembro de 2020, 3.505 imóveis 

cadastrados no SIGA, entretanto, identificou-se que, em face da duplicidade de registros e outros 

ainda não homologados, as informações necessitam ser melhor aferidas, uma vez que foi constatado 

que apenas 199 imóveis possuem número de matrícula vinculadas ao Sistema. Paralelamente, cabe 

ressaltar que o acervo patrimonial físico está sendo digitalizado e inserido no sistema com o intuito 

de melhorar a qualidade da informação. 

Sabendo da fundamental importância da correta identificação dos imóveis do Estado, a 

SEAD tem buscado parcerias com outros órgãos do GEA, prefeituras e outras instituições para a 

melhoria das informações sobre o patrimônio do Estado. 

Nesse sentido, a SEAD procura desenvolver ações para associar aos imóveis cadastrados no 

SIGA o número de Matrícula do imóvel, quando o mesmo é registrado no respectivo Cartório de 

Registro de Imóveis. 

Ações como buscas junto à Secretaria de Patrimônio da União no Amapá – SPU/AP, 

reordenamento de documentos existentes no setor, fizeram com que a SEAD inserisse no ano de 

2020 no SIGA mais 59 matrículas, sem custos cartorários. 

Além disso, a UABI vem trabalhando junto às prefeituras para obtenção dos mapas das 

cidades, onde se é possível identificar informações referentes ao Setor, Quadra e Lote, fundamental 

para a correta identificação do imóvel. Com essas informações, será possível correlacionar com as 

certidões que serão emitidas. Como exemplo, temos 85 certidões de inteiro teor a serem 

correlacionadas com o banco de dados do SIGA. Porém, para isto ocorrer, precisamos de 

informações adicionais referentes ao mapa da cidade de Macapá, que já foi solicitado e encontra-se 

em produção pela Prefeitura, a ser fornecido na versão antiga e versão atual (Ofício nº 

130101.0008.0277.2107/2020 GAB-SEAD).  

Em Macapá a divisão Setor, Quadra e Lote foi alterada, os imóveis antigos possuem em sua 

matrícula a averbação da divisão antiga e os registros de arrecadação do município possuem a 

divisão atual, necessitando, portanto, das duas versões para a correta identificação do imóvel.  

Cabe destacar que além da identificação dos imóveis, outra ação da gestão patrimonial 

desenvolvida pela SEAD é a destinação dos imóveis e o devido controle desta. Nesse sentido, a 

Tabela a seguir mostra as informações consolidadas sobre a ocupação dos imóveis. 
 

 

Tabela 49 – Imóveis ocupados ou sob responsabilidade dos órgãos da Administração direta e indireta do GEA em 2020. 

ÓRGÃO SIGLA Total ÓRGÃO SIGLA Total 

AGEAMAPA 3 SDR 25 

CBMAP 5 SEAD 164 
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CEA 1 SECOM 1 

DEFENAP 2 SECULT 1 

DETRAN 3 SEDEL 5 

DGPC 27 SEED 365 

DIAGRO 2 SEFAZ 19 

EAP 1 SEGOV-BSB 1 

FCRIA 3 SEINF 4 

GABGOV 3 SEJUSP 42 

HEMOAP 2 SEMA 2 

IAPEN 1 SEPLAN 1 

IEF 1 SEPM 1 

IEPA 2 SESA 87 

IMAP 1 SETE 3 

LACEN 1 SETRAP 3 

MPAP 2 SETUR 3 

PESCAP 7 SIAC 3 

PMAP 44 SIMS 39 

POLITEC 3 SVS 1 

RURAP 21 UEAP 1 

Total Geral 906 

Fonte: Relatório SIGA dezembro de 2020. 

 

Imóveis locados de terceiros 

A SEAD não possui imóveis locados para uso próprio da secretaria e não realizou a gestão 

dos imóveis alugados por outros órgãos que compõem o GEA, direta ou indiretamente, no ano de 

2020. A partir de 2021 iniciará ações às instituições de governo para a efetiva alimentação das 

informações relativas aos contratos de locação de imóveis. 

 

Relação de controle de aquisição dos bens patrimoniais 

Relação de bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais 

e semoventes incorporados e baixados do patrimônio 
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 Bens Imóveis 

É fundamental destacar que o SIGA Patrimônio não possui relatório consolidando as 

informações anuais de Incorporações e Baixas de bens imóveis. Portanto, para facilitar a 

interpretação dos dados imobiliários, foram elaboradas duas tabelas a partir dos dados retirados no 

SIGA, sendo a primeira um resumo das movimentações mensais e a segunda informando quais 

imóveis foram incorporados no Sistema em 2020. 

Salienta-se que não ocorreram baixas de imóveis em 2020. Após as tabelas, segue o 

Relatório Mensal de Incorporações e Baixas (Analítico) de cada mês de 2020 em que ocorreu 

incorporações no SIGA. 

                             Tabela 50 – Movimentação mensal de bens no SIGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de Relatório do SIGA dezembro de 2020. 

 

Tabela 51 – Incorporação mensal de bens no SIGA em 2020 

Mês de 

incorporação 

Nº de 

registro 
Denominação Endereço 

Janeiro 2020 CRECHE DO MACAPABA 

AVENIDA CARLOS MARIGHELLA, S/N, 

CONJUNTO MACAPABA, Macapá-AP CEP 

68900-000 

Fevereiro 2495 

TERRENO INSERIDO NA 

GLEBA MACACOARI, PARA 

CONSTRUÇÃO DE UMA 

UNIDADE ESCOLAR 

COMUNIDADE CARMO DO MACACOARI, 

S/N, CARMO DO MACACOARI, Itaubal do 

Piririm-AP CEP 68976-000 

Fevereiro 1431 RESIDÊNCIA 
RUA DD3, S/N, SERRA DO NAVIO, Serra do 

Navio-AP CEP 68948-000 

Fevereiro 1633 
UNIDADE DE SUPORTE 

BÁSICO DO SAMU 

AVENIDA RIO DE JANEIRO, 1633, CAJARI, 

Laranjal do Jari-AP CEP 68920-000 

Fevereiro 1445 RESIDÊNCIA 
RUA DD2, S/N, SERRA DO NAVIO, Serra do 

Navio-AP CEP 68948-000 

Fevereiro 1214 

ESCOLA ESTADUAL 

FRANCISCO DE OLIVEIRA 

FILHO 

RODOVIA AP 010, S/N, ANAUERAPUCU, 

Santana-AP CEP 68929-508 

Fevereiro 1403 RESIDÊNCIA 
RUA CC3, S/N, SERRA DO NAVIO, Serra do 

Navio-AP CEP 68948-000 
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Mês de 

incorporação 

Nº de 

registro 
Denominação Endereço 

Fevereiro 568 DELEGACIA DE POLÍCIA 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 361, CENTRO, 

Ferreira Gomes-AP CEP 68915-000 

Fevereiro 934 PRAÇA DO MAZAGÃO VELHO 
DISTRITO MAZAGÃO VELHO, PRAÇA, 

RURAL, Mazagão-AP CEP 68940-000 

Fevereiro 1363 PROMOTORIA DE JUSTIÇA 
RUA BC2, S/N, VILA SECUNDÁRIA, Serra do 

Navio-AP CEP 68948-000 

Fevereiro 1473 ESCRITÓRIO DO RURAP 
RUA 03, S/N, VILA PRIMÁRIA, Serra do 

Navio-AP CEP 68948-000 

Fevereiro 1449 RESIDÊNCIA 
RUA DD2, S/N, SERRA DO NAVIO, Serra do 

Navio-AP CEP 68948-000 

Fevereiro 1401 
RESIDÊNCIA FUNCIONARIO 

DA JUSTIÇA 

RUA CC3, S/N, SERRA DO NAVIO, Serra do 

Navio-AP CEP 68948-000 

Fevereiro 1024 CENTRO COMUNITÁRIO 

RODOVIA AYRTON SENNA DA SILVA , S/N, 

COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA , Serra do 

Navio-AP 

Fevereiro 1450 
RESIDÊNCIA DO PROMOTOR 

DE JUSTIÇA 

RUA DD1, S/N, SERRA DO NAVIO, Serra do 

Navio-AP CEP 68948-000 

Fevereiro 2019 
FÁBRICA DE BLOQUETES DO 

MUNICÍPIO DE CALÇOENE 

RUA ZOLITO NUNES, S/N, CENTRO, 

Calçoene-AP CEP 6890000 

Fevereiro 1430 RESIDÊNCIA 
RUA DD2, S/N, SERRA DO NAVIO, Serra do 

Navio-AP CEP 68900-000 

Fevereiro 1441 RESIDÊNCIA 
RUA DD2, S/N, SERRA DO NAVIO, Serra do 

Navio-AP CEP 68948-000 

Fevereiro 1023 
ESCOLA ESTADUAL PEDRA 

PRETA 

RAMAL PEDRA PRETA, S/N, SERRA DO 

NAVIO, Serra do Navio-AP CEP 68948-000 

Fevereiro 1016 
GALPÃO DE 

BENEFICIAMENTO DE ARROZ 

RUA LINHA A, S/N, S/ INFORMAÇÃO, Pedra 

Branca do Amaparí-AP CEP 68900-000 

Fevereiro 527 
ESCOLA ESTADUAL MARIA 

HELENA CORDEIRO 

RUA DA PAZ, S/N, CENTRO, Pedra Branca do 

Amaparí-AP CEP 68945-000 

Fevereiro 450 
ESCOLA ESTADUAL IGARAPÉ 

DA FORTALEZA 

RUA RIO MATAPI, S/N, IGARAPÉ DA 

FORTALEZA, Santana-AP CEP 68926-370 

Fevereiro 1402 RESIDÊNCIA 
RUA CC3, S/N, SERRA DO NAVIO, Serra do 

Navio-AP CEP 68948-000 

Fevereiro 1443 RESIDÊNCIA 
RUA DD2, S/N, SERRA DO NAVIO, Serra do 

Navio-AP CEP 68948-000 

Fevereiro 1400 

RESIDÊNCIA DO 

COMANDANTE DA POLÍCIA 

MILITAR 

RUA CC3, S/N, SERRA DO NAVIO, Serra do 

Navio-AP CEP 68948-000 

Fevereiro 1433 RESIDÊNCIA DO JUIZ 
RUA DD3, S/N, SERRA DO NAVIO, Serra do 

Navio-AP CEP 68948-000 

Fevereiro 1429 RESIDÊNCIA DO DELEGADO 
RUA DD3, S/N, SERRA DO NAVIO, Serra do 

Navio-AP CEP 68948-000 

Fevereiro 1340 
RESIDÊNCIA DO COMANDO 

DA POLÍCIA MILITAR 

RUA A3, S/N, SERRA DO NAVIO, Serra do 

Navio-AP CEP 68948-000 

Fevereiro 3243 
QUARTEL DA POLÍCIA 

MILITAR 

RUA FRANCISCO BRÁS, S/N, CENTRO, Pedra 

Branca do Amaparí-AP CEP 68945-000 

Fevereiro 1460 UNIDADE MISTA DE SAÚDE 
RUA 03, S/N, VILA PRIMÁRIA, Serra do 

Navio-AP CEP 68948-000 

Fevereiro 1753 

GINÁSIO POLIESPORTIVO DA 

ESCOLA ESTADUAL 

ERMELINO 

HERBSTERGUSMÃO (ANTIGO 

CINEMA) 

RUA SEM DENOMINAÇÃO, S/N, VILA 

SECUNDÁRIA, Serra do Navio-AP CEP 68900-

000 

Fevereiro 1451 RESIDÊNCIA 
RUA DD2, S/N, SERRA DO NAVIO, Serra do 

Navio-AP CEP 68948-000 

Fevereiro 1745 

ESCOLA ESTADUAL DOUTOR 

ERMELINO 

HERBSTERGUSMÃO 

VILA SECUNDÁRIA, S/N, VILA 

SECUNDÁRIA, Serra do Navio-AP CEP 68948-

000 
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Mês de 

incorporação 

Nº de 

registro 
Denominação Endereço 

Fevereiro 1440 

RESIDÊNCIA DO INSTITUTO 

DE DESENVOLVIMENTO DO 

AMAPÁ (RURAP) 

RUA DD2, S/N, SERRA DO NAVIO, Serra do 

Navio-AP CEP 68948-000 

Fevereiro 539 

RESIDÊNCIA PARA 

SERVIDORES DO INSTITUTO 

DE DESENVOLVIMENTO 

RURAL DO AMAPÁ (RURAP) 

RUA LINHA A, S/N, S/ INFORMAÇÃO, Pedra 

Branca do Amaparí-AP CEP 68900-000 

Março 2489 
14º BATALHÃO DA POLÍCIA 

MILITAR (BPRE) 

RODOVIA DUCA SERRA, S/N, MARABAIXO, 

Macapá-AP CEP 68909-865 

Março 927 
PRAÇA EUCILDO CRECÊNCIO 

RODRIGUES 

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 00, CENTRO, 

Oiapoque-AP CEP 68980-000 

Março 5 
CENTRO COMUNITÁRIO 

BAIRRO RENASCER 

PASSAGEM PLEBEUS, 0005, RENASCER 2, 

Macapá-AP CEP 67907-640 

Março 2488 

CASA SEMI LIBERDADE 

MASCULINA DA ZONA NORTE 

(ANTIGA ACAMAP) 

RUA PLEBEUS, S/N, RENASCER, Macapá-AP 

CEP 68907-640 

Março 2490 
CÂMARA MUNICIPAL DE 

MACAPÁ 

AVENIDA FAB, 800, CENTRO, Macapá-AP 

CEP 68900-909 

Março 332 RESIDÊNCIA IPASE 
AVENIDA COARACY NUNES, S/N, CENTRO, 

Oiapoque-AP CEP 68900-000 

Março 2493 LOTE RURAL N°07 
DISTRITO FAZENDINHA, 07, RURAL, 

Macapá-AP CEP 68911-000 

Setembro 213 
FEIRA DO AGRICULTOR 

PACOVAL 

RUA TANCREDO NEVES, 968, PACOVAL, 

Macapá-AP CEP 68908-571 

Outubro 12 
ESCOLA ESTADUAL BARÃO 

DO RIO BRANCO 

AVENIDA FAB, 122, CENTRO, Macapá-AP 

CEP 68900-073 

Outubro 7 
RESIDÊNCIA DO VICE 

GOVERNADOR 

RUA SÃO JOSÉ, 1590, CENTRO, Macapá-AP 

CEP 68900-110 

Outubro 50 
RESIDÊNCIA DA 

PROCURADORIA GERAL 

AVENIDA LÚCIO SARMENTO, 00, CENTRO, 

Calçoene-AP CEP 68970-000 

Outubro 2505 
CENTRO DE SAÚDE DOUTOR 

RUBIN BRITO ARONOVITCH 

RUA 6 DE SETEMBRO, S/N, SANTA INÊS, 

Macapá-AP CEP 68902-016 

Outubro 659 
ESCOLA ESTADUAL 

AUGUSTO ANTUNES 

RUA PEDRO SALVADOR DINIZ, 1631, 

NOVA BRASÍLIA, Santana-AP CEP 68925-180 

Novembro 459 
CASA DO ESTUDANTE 

AMAPAENSE (CEAP) 

TRAVESSA BENJAMIM CONSTANT, 520, 

REDUTO, BELÉM-AP, CEP: 66053-040 

Novembro 2516 
CÂMARA MUNICIPAL DE 

LARANJAL DO JARI 

RUA ALVORADA, S/N, BEIRADÃO, Laranjal 

do Jari-AP CEP 68900-000 

Novembro 2494 
CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTANA 

RUA UBALDO FIGUEIRA, S/Nº, CENTRO, 

Santana-AP CEP 68925-186 

Novembro 171 
GARAGEM DO GOVERNO SÃO 

LÁZARO 

RUA FLORIANO WALDECK, 2002, SÃO 

LÁZARO, Macapá-AP CEP 68908-110 

Novembro 2491 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

AMAPÁ (TJAP) 

RUA GENERAL RONDON, 1295, CENTRO, 

Macapá-AP CEP 68900-000 

Novembro 2492 CASA DA CIDADANIA 
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 180, 

CENTRO, Oiapoque-AP CEP 68980-000 

Dezembro 2485 
ESCOLA ESTADUAL BOM 

AMIGO MANOEL MANDÍ 

RUA VIOLETA, S/N, AGRESTE, Laranjal do 

Jari-AP CEP 68920-000 

Fonte: Elaborado a partir de Relatório do SIGA dezembro de 2020. 

 

 Bens móveis 

A respeito das informações dos bens patrimoniais móveis permanentes, foi elaborado 

relatório extraído do sistema SIGA com as informações das movimentações dos órgãos do GEA 

sobre entradas, baixas e saldo de inventário de bens móveis no exercício de 2020. Sendo assim, no 
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período de 01/01/2020 a 31/12/2020 foram registradas as seguintes operações de bens móveis no 

sistema SIGA: 

 

Mês de Referência: 
Janeiro a 

Dezembro 
Ano: 2020     

ORGÃO 
 (ENTRADA) BAIXA SALDO (Inventário) 

Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor(R$) Quantidade Valor (R$) 

1 AFAP (*) 0,00 0 0,00 62 0,62 

2 AGEAMAPA (*) 9.664,25 0 0,00 83 64.210,25 

3 AMAPATERRAS (*) 1.443.043,86 0 0,00 757 1.373.710,38 

4 CBMAP (*) 1.634.245,52 164 57001,88 5023 15.730.214,39 

5 CGE (*) 37.711,48 64 0,00 1038 761.860,38 

6 CREAP (*) 0,00 0 0,00 60 169.800,00 

7 DEFENAP (*) 104.357,15 13 717,00 1435 1.087.418,78 

8 DETRAN (*) 1.572.532,92 0 0,00 2240 3.666.087,92 

9 DGPC (*) 3.121.023,40 594 43166,30 10633 11.482.394,51 

10 DIAGRO (*) 50.691,54 0 0,00 744 487.968,75 

11 EAP (*) 0,00 0 0,00 797 153.618,09 

12 FAPEAP (*) 0,00 0 0,00 151 209.541,00 

13 FCRIA (*) 0,00 0 0,00 198 0,00 

14 GABGOV (*) 107.182,75 37 0,00 1296 162.082,27 

15 HEMOAP (*) 84.997,00 0 0,00 968 304.673,25 

16 IAPEN (*) 5.532.657,07 0 0,00 5490 5.094.575,62 

17 IEF ** (*) 0,00 0 0,00 79 113.542,30 

18 IEPA (*) 106.735,00 0 0,00 2832 375.136,25 

19 IMAP ** (*) 0,00 91 27415,13 91 17.872,07 

20 IPEM (*) 0,00 0 0,00 221 241.056,19 

21 JUCAP (*) 77.328,00 0 0,00 860 489.090,06 

22 PESCAP ** (*) 0,00 0 0,00 376 34.583,56 

23 PGE (*) 626.217,67 0 0,00 1718 1.905.491,56 

24 PM (*) 4.893.765,67 580 300504,16 16406 26.533.004,60 

25 POLITEC (*) 929.316,03 5 0,00 2268 2.501.154,86 

26 PROCON (*) 68.274,48 0 0,00 392 202.433,11 

27 PRODAP (*) 26.299,00 0 0,00 1682 7.071,00 

28 RDM (*) 0,00 0 0,00 500 0,00 

29 RURAP (*) 969.551,30 0 0,00 1113 630.191,00 
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30 SDC (*) 163.280,40 0 0,00 97 298.779,26 

31 SDR (*) 47.138,00 0 0,00 912 4.417.424,93 

32 SEAB (*) 102.500,00 0 0,00 258 117.018,95 

33 SEAD (*) 415.099,07 43 3204,90 2420 1.027.723,28 

34 SECOM (*) 0,00 0 0,00 339 288.630,11 

35 SECULT (*) 30.501,39 0 0,00 2402 20.554,66 

36 SEDEL (*) 21.217,62 11 0,00 1443 37.635,32 

37 SEED (*) 6.194.725,95 0 0,00 38858 17.909.565,12 

38 SEFAZ (*) 65.263,21 0 0,00 1415 2.040.784,08 

39 SEINF (*) 146.225,60 0 0,00 1484 1.048.865,56 

40 SEJUSP (*) 5.479.983,16 148 0,00 3846 4.240.897,40 

41 SEMA (*) 1.030.185,28 34 0,00 1737 2.297.632,16 

42 SEPLAN (*) 0,00 0 0,00 299 0,00 

43 SEPM (*) 0,00 0 0,00 88 1.099.800,00 

44 SESA (*) 192.778,29 2484 0,00 5087 3.162.253,80 

45 SETE (*) 0,00 0 0,00 288 18.535,00 

46 SETEC (*) 460.556,31 1 40990,00 1139 904.243,62 

47 SETRAP (*) 0,00 12 0,00 1133 198.135,00 

48 SETUR (*) 0,00 0 0,00 529 3.400,00 

49 SIAC (*) 349.237,85 0 0,00 2697 830.872,75 

50 SIMS (*) 399.533,14 0 0,00 733 563.067,12 

51 SVS (*) 45.728,00 0 0,00 1074 78.598,64 

52 UEAP (*) 211.730,00 0 0,00 3003 1.387.092,59 

53 VICEGOV (*) 37.926,51 0 0,00 109 37.926,51 

TOTAL GERAL 

  
36.789.203,87 4.281 472.999,37 130.903 115.828.218,63 

(*) O Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, em seus relatórios gerenciais, não fornece o total de entradas 

ocorridas no período, situação a ser corrigida pelo administrador do sistema. 

** Orgãos em processo de liquidação por extinção. 

Fonte: SIGA Módulo Patrimônio Mobiliário 

 

Cabe esclarecer que, para o ano de 2020, não foi possível extrair dados do sistema SIGA 

Almoxarifado, uma vez que os gestores do módulo foram treinados apenas em outubro/2020 além 

de que a implantação do referido módulo ainda não foi concluída para que se extraiam informações 

fidedignas sobre a movimentação de bens de consumo. 

 

 Informações Núcleo de Transportes e Abastecimento – NTA 
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O Núcleo de Transportes e Abastecimento - NTA, subordinado à CGPL, possui como 

objetivos, o planejamento, a coordenação e avaliação das atividades relacionadas ao controle de 

veículos cadastrados na Central de Abastecimento do Governo do Estado do Amapá, de acordo com 

as normas e procedimentos vigentes. É responsável por realizar a gestão de abastecimento e 

transporte do GEA.  

Nessa esteira, convém a SEAD, destacar as ações que estão sendo desenvolvidas por este 

NTA/SEAD. 

 Consumos, Acontecimentos e Aumento de Frotas.  

Na tabela 52 pode-se perceber que o consumo não sofre muitas variações, importa salientar 

que, neste período, o Mundo já tinha sido acometido pela pandemia de COVID-19, fazendo com 

que autoridades emitissem ordens de prevenção à proliferação do vírus. Com isso, houve redução de 

circulação, de oferta de serviços públicos não essenciais, bloqueio/redução de horários comerciais. 

Por outro lado, os órgão essenciais necessitaram manter e ampliar suas atividades, isso impactou 

diretamente no consumo de combustível pelo GEA, conforme pode-se observar abaixo: 

 

Tabela 52: Consumo de combustíveis no ano de 2020 

MESES  

(2020)  

Valores Gastos   

1  819.237,33  

2  835.770,39  

3  869.349,31  

4  696.139,07  

5  625.355,36  

6  708.992,78  

7  746.472,72  

8  720.887,60  

9  1.250.643,53  

10  1.423.367,69  

11  1.279.372,57  

12  1.168.735,12  

TOTAL  11.144.323,47  

                         Fonte: sistema de gerenciamento de link card 

 

Percebe-se que de agosto para setembro de 2020 houve um aumento de consumo de 73% 

(setenta e três pontos percentuais), no consumo. Neste período, o Estado do Amapá intensificou as 

fiscalizações e operações dos setores de segurança e saúde, no combate a pandemia Covid-19, desde 

então têm-nas mantido. 

Segue quadro para demonstrar o quantitativo de veículos em que a SEAD faz a gestão de 

abastecimento, bem como seus condutores. 
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Fonte: sistema de gerenciamento de link card 

Importa, também, salientar as altas e reajustes dos preços dos combustíveis que ocorreram 

ao fim do ano de 2020 que foram, em média, de 1,74% (um ponto setenta e quatro porcento) em 

relação ao ano de 2019.  

 Importante ressaltar, que para implementação de políticas de segurança pública, o Governo 

do Estado do Amapá recebeu novas viaturas.  

 

 Relação de Combustível Mais Consumido.  

  

Na Tabela abaixo, percebe-se o tipo de combustível mais consumido em 2020: 

 

Tabela 53: Tipo de combustível 

Fonte: sistema de gerenciamento de link card 

 

Salienta-se que, dentre estes combustíveis, o que mais sofreu reajuste, pela Agencia Nacional de 

Petróleo - ANP, fora o Combustível do tipo Gasolina. 
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CONCLUSÃO 
 

A Secretaria de Estado da Administração – SEAD, que tem por missão formular, 

implementar, modernizar e gerir a política de Gestão de Pessoas, Patrimônio e Serviços 

corporativos do GEA, obteve diversos avanços no ano de 2020, apesar das dificuldades impostas 

pela pandemia do novo corona vírus e pela ocorrência do apagão no Estado no mês de novembro, 

que acabaram dificultando alguns dos objetivos traçados para os meses finais do exercício. 

Na área de gestão de pessoas destaca-se a posse de centenas de servidores públicos efetivos, 

em diversos órgãos do Estado, a exemplo do concurso da gestão governamental, da Fundação da 

Criança e do Adolescente – FCRIA, das Polícias Civil e Militar, da Defensoria Pública do Estado e 

dos oficiais de saúde da PMAP. Com isso, foi possível fortalecer o quadro de servidores do Estado 

e profissionalizar ainda mais os serviços disponibilizados à população.  

Cita-se também o processo de transformação digital, o qual foi um marco na aplicação de 

novas tecnologias, permitindo uma grande economia aos cofres públicos, com sustentabilidade e 

uso eficiente dos recursos, proporcionando uma tramitação de documentos e processos de forma 

muito mais ágil e segura. Essa transformação foi decisiva para a implementação do trabalho remoto 

na SEAD, evitando aglomerações, diante do cenário da pandemia, sem deixar de manter a qualidade 

do trabalho. 

Na área de gestão do patrimônio, o Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, 

utilizado em diversos órgãos da Administração Direta e Indireta, foi uma importante ferramenta no 

controle e gestão dos bens móveis e imóveis do Estado. Em 2020 ocorreu a apuração e o 

levantamento dos imóveis registrados, processo que ainda está em andamento, com o objetivo de 

uma gestão mais eficiente dos ativos, reduzindo custos e proporcionando o aumento da vida útil dos 

bens.  

Com relação à gestão dos contratos corporativos, a SEAD deu sustentação às estratégias 

administrativas de Governo, buscando a melhoria contínua dos processos e serviços, bem como o 

cumprimento das metas físicas e financeiras estabelecidas no PPA. Além disso, foram realizadas 

novas contratações e aditivos de contratos, com o objetivo de melhorar os serviços prestados no 

Estado. 

Ainda há muitos desafios a serem enfrentados, mas a SEAD está cada vez mais preparada, 

buscando sempre o seu aprimoramento, com a capacitação de seu pessoal, além da adição de novos 

servidores ao quadro efetivo do Governo do Estado, contribuindo para a profissionalização do 

corpo técnico do Estado. 

Por fim, o ano de 2020 foi marcado por constantes desafios impostos pela pandemia, 

entretanto a Secretaria de Estado da Administração conseguiu obter êxito nos objetivos que foram 

estipulados e se reorganizar no âmbito administrativo, como na elaboração de seu novo 

planejamento estratégico, do trabalho remoto e da economicidade gerada pelas novas tecnologias, 

utilizadas de maneira eficiente. 
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ANEXOS 

 

I. Estrutura de Governança e autocontrole da Gestão e Informações sobre a estrutura e 

as atividades do sistema de correição da unidade 

II. Demonstrativo de Afastamento dos Secretários 

III. Rol de Responsáveis  
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ANEXO I -  ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E AUTOCONTROLE DA GESTÃO E 

INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA E AS ATIVIDADES DO SISTEMA DE 

CORREIÇÃO DA UNIDADE 
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TIPO DE AUDITORIA: RELATÓRIO DE GESTÃO 

EXERCÍCIO: 2020 

UNIDADE JURISDICIONADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

PERÍODO DE ELABORAÇÃO: 1ºQuadrimestre/2021 

 

 

I - INTRODUÇÃO 

O parecer a seguir refere-se ao Relatório de Gestão do exercício 2020 e foi emitido pela Assessoria de 

Controle Interno (ACI) da Secretaria de Estado da Administração (SEAD), elaborado em conformidade 

com as orientações do Tribunal de Contas do Estado – TCE e de acordo com as competências das 

Unidades de Assessoramento do Gabinete desta Secretaria, contida no regulamento da SEAD, conforme 

Decreto nº 0422 de 30 de janeiro de 2019.  

Ressalta-se que as competências da ACI são as atribuídas à Controladoria Geral do Estado – CGE Lei nº 

2.148 de 14 de março de 2017, que respalda à assessoria exercer, dentre outras atividades, a medição e 

avaliação quanto à eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, através das 

atividades de auditoria interna, conforme inciso V do art. 7º da Lei nº. 2.148/2017. 

Com o objetivo de atender as orientações e normativas do Tribunal de Contas do Estado do Amapá 

(TCE-AP), apresentam-se as questões que seguem para serem analisadas pelo órgão de controle externo, 

ressaltando que a atividade da ACI é de assessoramento, não competindo a emissão de relatórios de 

auditoria. 

O parecer buscou compreender o ambiente externo e interno no qual a gestão de riscos esteve inserida na 

organização no exercício, razão pela qual busca-se identificar objetivos, resultados e eventos que 

influenciaram no atingimento (ou não) destes. 
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II - OBJETIVO 

Reportar avaliação de dados como metas e resultados das ações/programas desenvolvidos na 

SEAD, avaliar o cumprimento das metas, execução dos programas, avaliação dos resultados 

alcançados ao fim do exercício, baseados na estratégia, governança e alocação de recursos, através 

das suas coordenadorias, no decorrer do exercício de 2020 para a avaliação e análise da Corte de 

Contas. 

O relatório foi baseado nas informações contidas em sistemas corporativos/institucionais, 

solicitações desta assessoria durante o ano de 2020 e, em última análise, no próprio Relatório de 

Gestão elaborado pela SEAD. 

 

 

III - DESENVOLVIMENTO E METODOLOGIA 

Com referência nas Decisões Normativas emitidas pelo TCE/AP, o controle interno da SEAD 

baseou-se na política de gestão de riscos COSO I, cujo objetivo foi o de orientar as organizações 

quanto a princípios e melhores práticas de controle interno, assegurando a produção de relatórios 

financeiros confiáveis e prevenir fraudes. 

Nesse modelo, o controle interno é definido como um “processo projetado e implementado pelos 

gestores para mitigar riscos e alcanças objetivos” (COSO, 1992) e consiste na utilização de práticas 

de avaliação de riscos e não em modelo de gestão de riscos em sentido estrito. 

Importante, ainda, consignar o conceito de risco como a “possibilidade de ocorrência de um evento 

que possa afetar o alcance dos objetivos” (COSO, 1992). 

O modelo concentra-se nos seguintes componentes: ambiente de controle, análise de riscos, 

atividades de controle, informação e comunicação e monitoração. Esses elementos constam na 

exigência do Tribunal de Contas do Estado (TCE/AP), conforme item 3.2 da DN 015/2020-

TCE/AP. 

 

 

IV - CONTROLE INTERNO DA UNIDADE E SEUS ELEMENTOS 

a) Ambiente de Controle. 

Com o surgimento da pandemia em 2019, com reflexos no país a partir de 2020, causada pelo novo 

Coronavírus (COVID-19), verificou-se aumento do risco no componente ambiente de controle. 

Mediante a necessidade de desenvolvimento das atribuições de maneira remota (teletrabalho), foi 

identificada a ausência de capacidade técnica, de alguns destes servidores, para o regular exercício 

das funções que desempenhavam. A implementação do trabalho remoto de maneira abrupta, em 

função da pandemia, também gerou dificuldades quanto ao monitoramento do rendimento dos 

servidores, bem como o acompanhamento da adoção de boas práticas na unidade. Essas e outras 

dificuldades impactaram a qualidade do ambiente de controle da secretaria, ao longo do exercício 

de 2020. 

Contudo, foi possível atestar o comprometimento da Alta Gestão da SEAD na mitigação dos riscos 

identificados. Diversas ações foram adotadas como reuniões virtuais ou semipresenciais periódicas 

em que os Secretários realizavam acompanhamento das ações em andamento e das que deveriam 

ser iniciadas, deixando claro que as políticas, procedimentos e engajamento do corpo funcional 

deveria continuar sendo eficiente e eficaz para a prestação dos serviços ao Estado, uma vez que a 

unidade gerencia diversos contratos corporativos com reflexo em diversas Unidades Gestoras no 

Estado do Amapá. 

Foi possível, ainda, verificar que dentre as principais ações para o exercício estava a de 

redimensionamento da força de trabalho, demonstrando diligência para adequação do quadro 

funcional de acordo com a necessidade da administração e capacitação do servidor.  

Importante, ainda, atestar que diversos cursos na modalidade EAD foram indicados aos servidores, 

seja no âmbito da Escola de Administração Pública (EAP) do estado, seja pela Escola Nacional de 
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Administração Pública (ENAP). 

Por fim, resta citar um evento atípico ao Estado do Amapá em 2020, causado pelo apagão elétrico 

que durou cerca de 20 (vinte) dias em novembro de 2020. O fato tornou o ambiente de controle 

mais vulnerável. Todavia, atesta-se que a alta gestão foi hábil na adoção de soluções como criação 

de gabinete de crise, envolvendo setores essenciais ao momento da crise como, por exemplo, os 

responsáveis pela unidade de fornecimento de combustível e responsáveis pela edição e 

diagramação do diário oficial, possibilitando o abastecimento do grupo de geradores de hospitais e 

publicação eletrônica de atos oficiais, objetos fundamentais ao enfrentamento da crise. 

Dessa forma, considerando os riscos inerentes ao ambiente de controle, atestou-se a diligência que a 

Secretaria, através da alta gestão, atuou de maneira diligente, pautando a atuação da unidade aos 

princípios da administração pública e melhores práticas. 
 

b) Avaliação dos Riscos 

Sabe-se que fatores externos e internos influenciam os eventos que podem ocorrer em qualquer 

organização. Há fatores, principalmente externos, que são comuns a todos os entes públicos, cita-se 

como exemplo a delicada situação fiscal, orçamentária e financeira pela qual a maior parte dos entes 

federativos e esferas de poder passam nos últimos anos. 

Conforme artigo 2º do Decreto nº 0422 de 30 de janeiro de 2019, à Secretária de Administração 

compete as atividades ligadas à área de recursos humanos, material, patrimônio, serviços gerais, 

transportes, sistemas e outras. Diante do vasto campo de atuação, a ACI utilizou verificação de 

questões-chave na avaliação de riscos da unidade.  

A análise partiu da verificação da existência ou não de objetivos claramente estabelecidos que 

contemplassem que a operação da unidade fosse eficiente, eficaz e efetiva para a consecução desses. 

Diante dos objetivos da atividade, estabelecidos no Planejamento Estratégico (2015-2020) e em 

ações pontuais da SEAD, foi possível avaliar este componente. 

No ambiente de avaliação de riscos, busca-se identificar os riscos inerentes que são aqueles que a 

organização terá de enfrentar na falta de medidas que a administração pode adotar para alterar a 

probabilidade ou o impacto dos eventos e os riscos residuais que são aqueles que ainda permanecem 

após a resposta da administração.  

Em linhas gerais, analisando a Secretaria de Estado da Administração, verificaram-se diversos 

riscos inerentes. O primeiro a ser mencionado foi a admissão de inúmeros aprovados em concursos 

públicos realizados em anos anteriores aos quadros do Governo do Estado do Amapá. A 

complexidade de substituir antigos servidores sem vínculo efetivo pelos novos concursados 

mostrou-se desafiador, tanto para conduzir etapas subsequentes dos certames em período de 

pandemia, quanto evitar a solução de continuidade dos serviços prestados pela Secretaria. 

Outro exemplo de risco inerente foi o cenário imposto pela pandemia causada pelo Covid-19 que 

impactou diretamente os serviços que eram realizados de maneira presencial. Este cenário impôs a 

necessidade de digitalização e tramitação de documentos apenas de maneira eletrônica e a 

disponibilização de mais serviços à população em portal digital. 

Para ambos os exemplos de riscos inerentes citados, atesta-se que condução da SEAD se mostrou 

eficiente. Para o primeiro, foram realizados procedimentos de atos de admissão como exames 

médicos, etapa documental e posse para aproximadamente 500 (quinhentos) concursados (Grupo 

Gestão, FCRIA, IAPEN, etc), para o segundo, verificou-se a evolução digital ocorrida em 2020, 

com aproximadamente 60% das ações planejadas ou repactuadas concluídas, com ênfase na 

disponibilização de serviços no portal para que o servidor tivesse acesso sem a necessidade de 

comparecer presencialmente à SEAD.  

Quanto aos riscos residuais, cita-se, novamente, o delicado cenário fiscal, orçamentário e financeiro 

enfrentado ao longo dos anos. Esse panorama trouxe à unidade incertezas quanto à continuidade e 

expansão da prestação de serviços à sociedade amapaense, tendo em vista o alcance da Secretaria na 

administração estadual em áreas essenciais com a gestão de contratos corporativos. Mesmo assim, a 

unidade encerrou o exercício com todas as despesas integralmente empenhadas, digitalização de 

serviços e diversas ações que trouxeram economia para que os serviços pudessem ser melhorados. 
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Verificou-se que a ausência de indicadores específicos para a unidade representou um risco na 

medida em que sua ausência dificultou a mensuração sobre resultados alcançados (ou não). 

Todavia, atesta-se que elaboração dos indicadores foi iniciada no último quadrimestre de 2020, fato 

que permitirá melhor acompanhamento da Secretaria nos exercícios seguintes. 

 

c) Atividades de Controle 

As atividades de controle são materiais e formais, como políticas, procedimentos, técnicas e 

ferramentas, implementadas pela gestão para diminuir os riscos e assegurar o alcance dos objetivos 

(IN conjunta MP/CGU nº01/2016). Essas atividades podem ser de detecção e prevenção. 

Atesta-se que a Secretaria de Administração adota diversas atividades de controle como segregação 

de funções, revisões de ações, procedimentos de autorização, manuais, procedimentos operacionais 

padrão etc. 

Verificou-se a alta gestão atuou proativamente nas atividades de controle, como exemplo, cita-se o 

direcionamento para que as coordenadorias e assessorias criassem manuais e formalizassem fluxos 

para garantir uniformidade na atuação da SEAD, inclusive, vários dos materiais estão publicados no 

site oficial. 

Todavia, em que pese existir segregação de funções em atividades sensíveis como processamento 

de folha, não há o registro no ambiente de sistema que formalize esta segregação, dependendo de 

solicitação para que a área de tecnologia pesquise a informação do log. Existe customização no 

sistema de processamento de folha em andamento para sanear esse ponto. 

 

d) Informação e Comunicação 

As informações produzidas pela unidade devem ser apropriadas, tempestivas, atuais, precisas e 

acessíveis, devendo ser armazenadas e comunicadas de maneira que o corpo de servidores cumpra 

suas responsabilidades. 

Em virtude de administrar diversos contratos corporativos, realizar o processamento mensal da 

folha de pagamento e outras atividades, a SEAD atua de maneira transversal com outras Secretarias 

no Estado. Além das informações externas, a unidade estabeleceu meios de comunicação internos 

como intranet e reuniões virtuais. 

Verificou-se que as principais fontes de informação da Secretaria atenderam de maneira satisfatória 

às necessidades. Os principais sistemas utilizados foram o Sistema Integrado de Gestão de Recursos 

Humanos (SIGRH) e Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira (SIAFE). No 

primeiro são tratados dados relativos à folha de pagamento do estado e no segundo questões 

relativas ao orçamento, execução financeira e informações contábeis. 

Em ambos os sistemas citados, a extração de dados ocorre mediante geração de relatórios. A SEAD 

dispõe de coordenadoria de sistemas (COSIC) que realiza diversas customizações, extrações de 

dados no SIGRH ou, dependendo da informação, trata diretamente com a empresa desenvolvedora 

para que a informação seja extraída. A utilização desse sistema pelos demais servidores obedece à 

metodologia de perfis de acesso de acordo com o grau de necessidade e cargo do usuário, 

demonstrando-se seguro.  

No SIAFE, não há ingerência da SEAD, que fica com a possibilidade de extração de relatórios na 

opção própria e caso não atenda, reporta-se à Secretaria de Planejamento ou da Fazenda, para 

assuntos de orçamento ou financeiro/contábil, respectivamente.  

 

e) Atividades de Monitoramento 

A função do monitoramento é verificar se os controles internos são adequados e efetivos. Deve ser 

contínuo e passar avaliações específicas com base em métodos e procedimentos predefinidos, cuja 

abrangência e frequência dependem da avaliação de riscos e da eficácia dos procedimentos de 

monitoramento contínuo. 

Esta assessoria buscou orientar a alta gestão, bem como as coordenadorias da SEAD para as ações 
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necessárias quanto às inconformidades identificadas. A exemplo, cita-se a identificação e orientação 

ao gabinete para os saldos inscritos em restos a pagar de folha de pagamento em exercícios 

anteriores quitadas. Foi realizado o levantamento do montante inscrito e orientado ao gabinete que 

emitisse ofício à Secretaria de Fazenda solicitando a devida regularização do saldo inscrito e 

quitado.  

Outro ponto de monitoramento a ser citado é a identificação da inconformidade quanto a ausência 

de lançamento dos valores de depreciação. Foi realizada a devida orientação a alta gestão que 

buscasse meios para o saneamento da inconformidade identificada. A alta gestão tem buscado, 

através de reuniões estratégicas com a alta gestão de demais Secretarias envolvidas neste processo, 

formas de sanear a inconformidade.  

Ainda quanto ao monitoramento, foi identificada a necessidade de orientação aos fiscais de 

contratos quanto às suas atribuições. Para isso, foi elaborada a cartilha de fiscais de contratos, a fim 

de instruir os servidores ocupantes destas funções. 

 

V - DAS COORDENADORIAS 

1. Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Logística (CGPL) 

À CGPL está subordinada à Secretaria Adjunta de Logística e tem como competência a propositura 

de políticas públicas, definição de normas, planejar e promover ações de gestão de patrimônio 

mobiliário, imobiliário, almoxarifado, abastecimento, comunicação administrativa e publicação de 

atos oficiais do Estado do Amapá, conforme art. 33 do Decreto nº 0422 de 30 de janeiro de 2019. 

Em sua composição, quatro núcleos atuam a consecução dos objetivos que lhe competem. 

 

1.1. Núcleo de Avaliação Patrimonial (NAP) 

O primeiro núcleo analisado é o de Administração Patrimonial (NAP), que tem suas competências 

descritas no art. 39 do Decreto nº 0422/2019, dentre elas a realização da integração das unidades 

técnicas e operacionais de patrimônio imobiliário, mobiliário e almoxarifado de todos os órgãos e 

entidades do Estado, buscando adequá-los à política vigente implementada pelo Sistema de Gestão 

do Patrimônio do Estado. Integram o núcleo as unidades de almoxarifado central, unidade de 

administração de bens móveis e unidade de administração de bens imóveis. 

O núcleo dispõe do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, que possui os módulos de 

patrimônio imobiliário, mobiliário e almoxarifado.  

Identificou-se um risco residual nos dados contidos no SIGA, tendo em vista que, mesmo com a 

atuação da SEAD no sentido de realizar reuniões e demonstrar a obrigatoriedade de que todas as 

Secretarias devem utilizar e alimentar as informações de cunho patrimonial, ainda não há registros 

completos.  

Verificou-se que o NAP conduziu ações em 2020 que dependeram de outros intervenientes como 

Instituto de Terras do Estado do Amapá (Amapá Terras), Secretaria de Infraestrutura do Estado do 

Amapá (SEINF), Procuradoria do Estado do Amapá (PGE) e outros.  

Esse fato representou um risco à consecução dos objetivos do Núcleo na medida em que para gerir 

o patrimônio imobiliário do estado, por exemplo, é necessária a regularização documental dos 

imóveis e terras públicas, de responsabilidade da Amapá Terras, conforme Lei nº 2.425/2019 e a 

avaliação dos imóveis por parte da SEINF, bem como as diretrizes para a realização da depreciação 

por parte do órgão central de contabilidade (SEFAZ). 

 

1.2. Núcleo de Transportes e Abastecimento (NTA) 

O núcleo possui dentre suas competências, a de planejar, controlar e monitorar a execução das 

atividades relacionadas ao controle de veículos cadastrados na Central de Abastecimento do 

Governo do Estado do Amapá, de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos pela 

SEAD, além de receber e registrar no Sistema da Central de Abastecimento a documentação dos 

veículos adquiridos ou locados, conforme art. 43 do Decreto nº 0422/2019. 
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Verificando-se as informações referentes ao núcleo e sua atividade principal, notou-se que aumento 

expressivo no consumo a partir de setembro de 2020. Nesse período, pôde-se constatar aumento da 

frota de veículos adquiridos pelo Governo do Estado do Amapá (aumento de 35% na frota em 

relação ao início do exercício), que, conjugado com o aumento do preço dos combustíveis, 

mostraram-se determinantes no aumento do consumo. Outro fator que influenciou no aumento do 

gasto, para o qual não consta informação suficiente no relatório de gestão 2020, foi o consumo total 

de combustíveis recebidos em doação pelo GEA, tendo como consequência direta no aumento da 

consumação do contrato regular que foi administrado pela SEAD. 

 

1.3. Núcleo de Gestão Documental Administrativo (NGDA) 

Algumas ações propostas pelo núcleo em 2020 foram a finalização de POPs e Fluxos, 

finalização de elaboração do Termo de Referência (TR) para contratação de empresa 

especializada em serviços de digitalização do acervo documental do GEA, publicação dos atos 

administrativos da SEAD e outras. 

Verificou-se que a ação de elaboração TR, iniciada setembro de 2020, não foi concluída 

e, portanto, o risco de deterioração e perda de documentos e publicações sem a digitalização 

persiste.            Outra ação analisada foi a criação de publicação dos POPs e Fluxos. O núcleo 

concluiu a formatação e diagramação, além da publicação do material no site oficial da SEAD, 

de pelo menos duas das quatro coordenadorias e conduz as demais, razão pela qual entende-se 

como satisfatória a realização parcial da ação em 2020, diante do cenário causado pela pandemia 

do coronavírus e apagão elétrico. 

 

1.4. Núcleo de Imprensa Oficial (NIO) 

O núcleo passou, em 2020, por modernização (ainda não totalmente concluída) do sistema utilizado 

nas atividades atinentes ao Diário Oficial (DIOFE) em módulos como “login”, “envio da matéria 

(PDF)”, “extração de texto”, “módulo diagramação” e outros.  

Um dos objetivos alcançados pelo núcleo foi no tratamento e homologação da disponibilização do 

acervo de anos anteriores (até 1988) de maneira eletrônica. 

1.5. Da Análise e Acompanhamento da Coordenadoria. 

1.5.1. Da Análise de Riscos – Após análises, os seguintes riscos foram identificados: 

a) Risco Inerente: Fatores externos como a dependência de atuação de outros 

órgãos da Administração Estadual é considerado um risco às atividades da 

coordenadoria e da Secretaria, comprometendo a gestão patrimonial descrita no 

item 1.1. 
 

b) Risco Inerente: Ausência no plano de tratamento do acervo documental e 

paralisação na produção do Termo de Referência (TR) que tratava da contratação 

de empresa especializada no tratamento do acervo documental, conforme o 

exposto no item 1.3. 
 

c) Risco residual: Intermitência do sistema utilizado para a diagramação e 

publicação dos DIOFES, reportado pelo NIO ao Centro de Processamento de 

Dados (PRODAP) ao longo do exercício. Conforme cronograma de 

implementação do novo sistema, a conclusão é prevista para dezembro de 2021. 
 

1.6. Das Recomendações 

a) Recomenda-se que a coordenação responsável pelo NAP, constitua grupos de 

trabalho com os principais órgãos envolvidos nas atividades patrimoniais de bens 

móveis (inventário) e imóveis (regularização documental, avaliação e 
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procedimentos de depreciação dos imóveis) com reuniões periódicas e plano de 

trabalho definido para sanear o risco identificado e apontado no item 1.5.1, letra 

A. 
 

b) Recomenda-se que o NTA adote medidas de transparência sobre a consumação 

de combustíveis e da variação do quantitativo da frota atendida pelo contrato 

corporativo, com publicação no site oficial da Secretaria, com periodicidade 

mensal, ou outra que torne o controle social possível e efetivo. 
 

c) Conforme o risco apontado no item 1.5.1, letra B, recomenda-se urgência na 

formulação do TR para contratação de empresa especializada ou outra 

metodologia que possa mitigar o presente risco. 

2. Coordenadoria Administrativa e Financeira (CAF). 

Conforme art. 49 do Decreto nº 0422/2019, cabe à CAF programar, coordenar, supervisionar, 

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

informação, comunicações administrativas material, patrimônio, serviços gerais, transporte, 

finanças contratos e convênios. Fazem parte desta coordenadoria os núcleos de Gestão 

Administrativa (NGA) e o de Contratos e Compras (NCC).  

O NGA possui, dentre outras atividades, as de conduzir a manutenção preventiva e corretiva da 

SEAD e anexos, controle de transportes, serviços gerais, comunicação administrativa, controle de 

pessoal, execução financeira, manutenção de equipamentos de informática, suporte e 

desenvolvimento de aplicações e banco de dados. 

O NCC possui, dentre outras competências, o acompanhamento e controle das compras e contratos 

corporativos que atendem a SEAD e outros órgãos da Administração Estadual através dos contratos 

corporativos (água, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, etc). 

 

2.1  Ações e Atividades Desenvolvidas - CAF. 

A coordenadoria realizou diversas ações em 2020, cita-se e desenvolve-se análise das principais, 

apontando a gestão de riscos e recomendações para cada uma: 

 

2.1.1 Gerenciamento orçamentário e financeiro da SEAD; 

Foi possível observar, sob o ponto de vista orçamentário, que a CAF cumpriu corretamente a 

legislação no exercício 2020, sobretudo o disposto no art. 60 da Lei nº 4.320/64, que veda a 

realização de despesa sem prévio empenho, na medida em que nenhuma despesa foi realizada sem 

amparo contratual e respectivo orçamento para cumprimento do dispositivo citado, consequência 

direta do correto planejamento da coordenadoria, inclusive para realizar anulações, remanejamentos 

e solicitação de suplementação orçamentária à Secretaria de Planejamento (SEPLAN) durante o 

exercício, com auxílio direto da Assessoria de Desenvolvimento Institucional (ADINS). 

Observou-se que a SEAD possui despesas inscritas em Restos a Pagar Processados e Não 

Processados em 2020. Considerando os princípios da anualidade e da competência, é fato que a 

inscrição de restos a pagar não é a solução recomendada a ser adotada na administração pública. 

Todavia, considera-se que a situação é prevista na legislação, conforme art. 36 da Lei nº 4.320/64. 

Importa consignar que a SEAD realiza as duas primeiras etapas da despesa, quais sejam: Empenho 

e Liquidação, ficando a etapa de Pagamento sob responsabilidade da Secretaria de Estado da 

Fazenda (SEFAZ), conforme Decreto nº 6483 de 19 de novembro de 2013. 

Ademais, verificou-se, após recomendação desta assessoria, o cumprimento do disposto do art. 5º 

da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Instrução Normativa nº 001/2016-CGE/AP quanto à divulgação, em 

site oficial, da relação de ordem cronológica e eventual não cumprimento da ordem com a devida 

justificativa. A iniciativa sanou constantes apontamentos do Tribunal de Contas do Estado 

(TCE/AP), além de cumprir com a possibilidade do controle social dos gastos da unidade. 

 

2.1.2 Adequação da estrutura física a Secretaria (física, hidráulica e 
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tecnológica); 

Verificou-se que durante o exercício 2020, a CAF cumpriu o objetivo de avançar na evolução da 

estrutura física, hidráulica e tecnológica. Houve aquisição de mobiliários (mesas, cadeiras, 

armários), equipamentos de informática (computadores), além de desenvolvimento de termos de 

referência, para aquisição no exercício posterior, correlatos à melhoria da estrutura como para 

aquisição de aparelhos digitalizadores (scanner). 

Cita-se como exemplo as Atas de Registro de Preços nº 021, 022 e 024 sobre aquisição de 

mobiliários e as de nº 096 e 097/2019 para aquisição de computadores. 

Vale ressaltar a ausência na adoção do procedimento de depreciação dos bens mobiliários 

pertencentes a unidade. Registra-se, contudo, que não há a nível de Estado, diretrizes expedidas pela 

Secretaria que centraliza os procedimentos contábeis no Estado (SEFAZ). 

Conclui-se, portanto, que a coordenadoria cumpriu satisfatoriamente a ação proposta. 

 

2.1.3 Gerenciamento na formalização de contratos (administrativos e 

corporativos) e compras necessárias ao funcionamento da Secretaria e demais órgãos que 

utilizam serviços dos contratos corporativos. 
 

O núcleo de contratos e compras, responsável, dentre outras atividades, pelo acompanhamento dos 

contratos administrativos e corporativos quanto a sua vigência, aditivos, apostilamentos e, em 

diversos casos, atestar a efetiva prestação de serviços pelo contratado. 

No exercício analisado, observou-se que toda a prestação de serviços à SEAD, inclusive os de 

âmbito corporativo, foram prestados com amparo contratual na forma da Lei nº 8.666/93, evitando 

utilização da medida excepcional de termo de reconhecimento de dívidas ou de ajuste de contas, 

demonstrando planejamento eficiente do NCC e CAF. 

 

2.2 Da Análise e Acompanhamento da Coordenadoria. 

2.2.1 Da Análise de Riscos – Após análises, os seguintes riscos foram 

identificados. 
 

a) Risco inerente: Observou-se um risco quanto a situação da execução financeira da 

despesa, apontada no item 2.1.1, quanto a inscrição de restos a pagar. A SEAD 

não recebe da Secretaria de Fazendo do Estado a informação, de maneira clara, 

do motivo do não pagamento das liquidações, com suas respectivas programações 

de desembolso, realizadas. Isto resulta em inscrição em restos a pagar sem o 

conhecimento claro e efetivo do fator motivador da falta de pagamento 

(insuficiência de recurso, impossibilidade de execução por outros motivos etc.). 
 

b) Outro risco inerente a ser apontado é referente a ausência na adoção do 

procedimento de depreciação dos bens mobiliários pertencentes a unidade, 

conforme exposto no item 2.1.2 deste relatório. 

 

2.2.2 Da Recomendação 

a) Recomenda-se ao NCC aumentar o prazo de antecedência para início de 

processos de contratação ou renovação de serviços com objetivo de evitar que a 

concretização da assinatura dos contratos ocorra próxima do vencimento da 

cobertura contratual existente. 

 

3. Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) 

 

A competência e demais atribuições da CGP estão dispostas no art. 10º do Decreto nº 0422/2019 

que, em seu caput, dispõe: 

 



Secretaria de Estado da Administração. Endereço: Av. FAB, número 0087 – Bairro: 

Central Macapá-AP- CEP. 68900-073. Telefone: (96) 3084-8000 - sead.portal.ap.gov.br 

 

12 

“À Coordenadoria da Gestão de Pessoas, diretamente subordinada ao 

Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, compete formular políticas 

públicas, definir normas e coordenar as ações de planejamento, 

desenvolvimento, seleção de pessoas, gestão de carreiras e remuneração dos 

servidores no âmbito do Poder Executivo Estadual” 

 

3.1. Ações de Otimização e Segurança das Atividades Desenvolvidas. 

A Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) ao longo do exercício de 2020 realizou, com o apoio 

da Coordenadoria de Sistemas Corporativos (COSIC), customizações no sistema de gerenciamento 

de recursos humanos visando o aumento da segurança, bem como a otimização na prestação dos 

serviços e execução dos processos relacionados a suas atividades. Algumas das customizações 

realizadas foram:  
 

a) Funcionalidade de concessão de Progressões Funcionais. 

b) Funcionalidade de Homologação de Estágio Probatório 

c) Módulo de Processo Seletivo (em fase de implantação); 

d) Cruzamento Mensal com a Base do SISOB; 

 

Além destas otimizações pôde-se evidenciar algumas ações iniciadas como a implementação do 

ponto eletrônico na Secretaria do Estado de Administração – SEAD e Secretaria do Estado da 

Saúde – SESA, visando um maior controle através da automatização sistêmica do registro e 

controle de frequência dos servidores. Para isto, o Estado vem investindo num Sistema de Ponto 

Digital, para suprimir o método de assinatura em folhas de frequência diárias. Conforme informado 

por esta coordenadoria, o planejamento para a implantação do controle automatizado de frequência 

dos servidores foi diretamente impactado pela pandemia em curso. Causando grandes paralisações e 

consequentemente atrasos em sua implantação.  

 

3.2. Dimensionamento da Força de Trabalho. 

Ao longo do primeiro semestre de 2020 a CGP realizou o planejamento para a execução do 

Dimensionamento da Força de Trabalho da Secretaria de Estado da Administração (SEAD). Este 

prazo extenso se deu devido às paralisações ocorridas nas atividades através das medidas de 

restrições e proteções a vida tomadas pelo governo do Estado em enfrentamento a pandemia em 

curso. Após a flexibilização das restrições a CGP pode voltar as atividades e iniciar as fases 

planejadas para a realização do dimensionamento em questão. 

Após a coleta e validação dos dados, que ocorreram em setembro e dezembro, respectivamente, 

ficou pendente a ser realizado a análise e entrega dos resultados no início do exercício de 2021. 

 

3.3. Indicadores de desempenho. 

Devido à baixa quantidade de indicadores de desempenho que possam auxiliar a gestão no controle 

e monitoramento das atividades desenvolvidas, a CGP buscou, junto a Coordenadoria de Gestão 

Patrimonial e logística, a elaboração e implantação de seus pops, fluxos e indicadores de 

desempenho. Segundo as informações constantes no RG 2020 a homologação dos pops e fluxos se 

deu no mês de agosto com sua utilização planejada para o início de 2021. 

 

3.4. Concurso Público. 

No exercício de 2020 foi dado continuidade das fases e o cumprimento das etapas dos concursos 

públicos para provimento de vagas para a Polícia Civil, Polícia Técnico Cientifica, Polícia Militar, 

Grupo Gestão Governamental, Fundação da Criança e do Adolescente e do Instituto de 

Administração Penitenciária – IAPEN. O detalhamento da atual situação de cada concurso pode ser 

analisado na Tabela 35 – Andamento dos Concursos em 2020 do RG.  

Com a realização do concurso público do grupo gestão o Estado pode repor parte da sua força de 
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trabalho, dado que 1.053 (mil e cinquenta e três) contratos administrativos foram encerrados e 345 

(trezentos e quarenta e cinco) novos servidores efetivos foram empossados. Destes novos servidores 

efetivos, cerca de 64 foram lotados na SEAD. 

 

3.5. Folha de Pagamento 

O custo da Folha de Pagamento ordinária do GEA, no ano de 2020, foi cerca de R$ 

2.652.851.427,80 (Dois bilhões seiscentos e cinquenta e dois milhões oitocentos e cinquenta e um 

mil quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos). Este valor corresponde ao pagamento de 

aproximadamente de 32.049 (Trinta e dois mil quarenta e nove) servidores; sendo: 23.536 

servidores efetivos, 3.051 servidores temporários (contrato administrativo e plantonistas), 2.321 

servidores comissionados e 3.141 servidores federais (a disposição do Estado). Além destes valores, 

ainda deve-se contabilizar a custo da folha de Horistas e de Horistas – Educação Profissional, da 

Secretaria de Estado da Educação (SEED) apresentados no RG. 

 

3.6. Do não atendimento. 

Segregação de Funções Críticas – Não foi apresentado tópico ou texto descrevendo de maneira 

sucinta os casos de segregação de funções críticas. O item foi respondido, segundo a CGP, ao longo 

do RG o que dificulta a análise devido a sua não identificação por esta Assessoria de Controle 

Interno. 

       

3.7. Da Análise e Acompanhamento da Coordenadoria. 

3.7.1. Da Análise de Riscos: Quanto a análise de risco, apresentam-se como riscos 

identificados, por esta assessoria, o que segue: 

 

a) Risco Inerente: Falta de segregação de funções implantadas dentro do 

SIGRH – Não há o registro efetivo da aprovação, no SIGRH, dos valores relativos 

à folha de pagamento, realizada pelos chefes de folha de pagamento dos setoriais 

de cada secretaria, sendo registrado apenas o fechamento realizado na SEAD.  
 

b) Risco Inerente: Há falta de metodologia para a mensuração e avaliação da 

produtividade dos servidores em teletrabalho.  
 

c) Risco de detecção: A atuação da Auditoria de Folha de Pagamento não 

desenvolve suas atividades baseadas nas boas práticas e normativos adotadas na 

auditoria interna. Não realizando a análise de riscos ou emitindo recomendações ao 

setor de Folha de Pagamento. 

  

3.7.2. Do Monitoramento. 

Ao longo do exercício de 2020 esta ACI trabalhou, na medida do possível, com próximo a 

esta CGP, buscando sempre auxiliar as práticas e controles adotados na coordenadoria. Conforme 

exposto no item anterior, foi possível a identificação de pontos de riscos a serem trabalhados. Esta 

assessoria deve intensificar o monitoramento junto a esta coordenadoria ao longo do exercício de 

2021, buscando a identificação dos demais riscos existentes, bem como emitir recomendações 

quando necessário.  

 

3.7.3. Das Atividades de Controle. 

Esta ACI pôde atuar em diversas formas junto a esta CGP, buscando sempre a identificação 

de riscos e o apoio a alta gestão. Na coordenadoria pôde-se realizar o acompanhamento de diversas 

ações, desde o tratamento e processamento da folha de pagamento, do acompanhamento que a 

coordenadoria realiza junto aos setoriais de departamento pessoal das secretarias que são 

monitoradas e das demais atividades desenvolvidas. As atividades de controle devem ser 

intensificadas nesta coordenadoria ao longo do exercício de 2021. 
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3.7.4. Recomendações. 

Diante das informações apresentadas nos tópicos anteriores, esta assessoria de controle interno 

recomenda o que segue:  

 

a) Item 2.3, Letra C da DN 15/2020 – Quanto aos impactos dos resultados das ações 

nos objetivos estratégicos da unidade na execução do plano de metas ou de ações 

para o exercício: O tópico precisa ser melhor abordado por cada uma das 

coordenadorias no Relatório de Gestão, tratando de maneira descritiva os impactos. 
 

b) Item 2.6, letra A da DN 15/2020 – Quanto aos resultados das ações planejadas, 

explicitando em que medida as ações previstas no PPA – 2020 a 2023, foram 

executadas: O presente tópico, também, pode ser melhor abordado no Relatório de 

Gestão, dando maior detalhamento descritivo das ações de cada coordenadoria. 
 

c) Será necessária, demandar a Coordenadoria de Sistemas Corporativos a 

customização de uma função no sistema SIGRH que satisfaça o risco apontado no 

item 3.7.1, do tópico “Da Análise de Risco”. 
 

d) Há necessidade de melhorias na atuação realizada pelo Setor de Auditoria de Folha 

de Pagamento, bem como promover sua aproximação a esta ACI, conforme 

apresentado no item 3.7.1– Da Análise de Risco, letra C. 

 

 

4. Coordenadoria de Sistemas Corporativos (COSIC) 

A competência e demais atribuições da COSIC estão dispostas no art. 45º do Decreto nº 0422/2019 

que, em seu caput, dispõe: 
 

“À Coordenadoria de Sistemas Corporativos, diretamente subordinada ao 

Secretário Adjunto de Gestão de Logística, compete, atuar no planejamento 

e na implantação de todo e quaisquer projetos de Tecnologia da Informação 

sob gestão da Secretaria de Estado da Administração que tenham 

abrangência corporativa no âmbito do Governo do Estado do Amapá, bem 

como fazer gestão sobre as áreas de atendimento aos usuários e gestão de 

processos.” 

 

4.1.  Gerenciamento de sistemas. 

A COSIC é responsável pela gestão técnica de dois sistemas, o Sistema Integrado de Gestão de 

Recursos Humanos e Folha de Pagamento – SIGRH que está atualmente implantado em toda a 

administração pública do poder executivo do Estado do Amapá e pelo Sistema Integrado de Gestão 

Administrativa – SIGA em seu módulo Patrimônio que ainda segue sendo implantado em todo o 

poder executivo do Estado. A COSIC atualmente também é responsável pelas customizações e 

melhorias no Sistema de Gestão de Documentos – PRODOC. 

 

4.2.  Segurança da Informação. 

4.2.1. Controle de criação de senhas dos sistemas que a COSIC detém o 

gerenciamento – Para a criação das senhas a COSIC solicita o preenchimento 

de uma ficha de “solicitação de usuário padrão”, que deve conter a assinatura 

do chefe imediato do requerente. Após o recebimento da solicitação, é feita a 

checagem de conformidade do cadastro do servidor, verificando se o vínculo 

deste está ativo no SIGRH e se os acessos no qual é solicitado correspondem 
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a sua lotação, visando a segurança das informações a serem acessadas. 
 

4.2.2. Quanto ao monitoramento do log de acessos – Todas as ações 

realizadas pelos usuários nos sistemas são monitoradas através do log de 

acesso que registra as operações como consultas, alterações e exclusões de 

informações nos sistemas. Além do registro das ações executadas há também 

o registro e monitoramento do endereço IP do computador que foi utilizado 

para a realização da ação o que possibilita até o rastreio do local de onde 

partiu a ação. 

 

4.3.  Entrega de Novas Funcionalidades. 

4.3.1. A entrega das novas funcionalidades é o processo final do processo de 

customização dos sistemas corporativos geridos pela COSIC. As 

funcionalidades desenvolvidas no ano de 2020 foram: 
 

4.3.2. Mapa de tempo de serviço no Portal do Servidor – Esta funcionalidade 

permite ao servidor saber quanto tempo de trabalho detém no serviço público 

com seu vínculo vigente, bem como a soma de outros tempos de trabalho 

anteriores, desde que averbado previamente. Esta funcionalidade permitiu 

que a SEAD encerrasse as solicitações de mapa de tempo de serviço em seu 

atendimento presencial, visto que a mesma pode ser acessada de forma 

online. 
 

4.3.3. Mapa de Licença Prêmio no Portal do Servidor – A funcionalidade 

permite a visualização dos quinquênios, classificando como previsto, 

conquistado e usufruído. 
 

4.3.4. Consulta de Programação de Férias no Portal do Servidor – Com esta 

funcionalidade é possível a visualização no portal do servidor do período 

aquisitivo atual e a data de início para usufruto de férias. 
 

4.3.5. Outras funcionalidades visando o atendimento ao servidor são: O 

Mapa de Progressão Funcional e emissão de ficha de avaliação no Portal do 

Servidor, Consulta de afastamento no Portal do Servidor, Consulta de 

Formação no Portal do Servidor.  
 

4.3.6. Foram desenvolvidas através de solicitações do Núcleo de Folha de 

Pagamento as customizações como: novas opções de parcelamento de folha 

de pagamento cujo objetivo é possibilitar diferentes formas de parcelamentos 

no pagamento inerentes aos salários dos servidores públicos e Alteração no 

layout do arquivo bancário caixa econômica que visa adequar o arquivo de 

pagamento de pessoal exportado pelo SIGRH do banco Caixa Econômica ao 

novo padrão adotado. 

 

4.4.  Sustentações e Correções de Erros. 

As tarefas de sustentações são tarefas de correções de possíveis erros que os sistemas possam 

apresentar. A COSIC realizou ao longo do ano de 2020 cerca de 328 demandas de sustentação 

voltadas para o SIGRH e 20 sustentações voltadas para o SIGA. 
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4.5.  Treinamento aos Usuários. 

A COSIC detém também a função de aplicar os treinamentos para os órgãos do poder executivo do 

Estado que solicitam capacitação no SIGRH, SIGA e PRODOC. Mediante as dificuldades geradas 

por conta da pandemia em curso a Administração Pública teve que se readaptar através de 

treinamentos remotos por videoconferência e em casos de treinamentos presenciais, foi necessário a 

limitação de participantes restringindo a 5 pessoas. Ao longo do ano de 2020 foram realizados cerca 

de 62 treinamentos, sendo 11 voltados para o SIGRH, 19 para o PRODOC e 32 voltados para o 

SIGA. 

 

4.6.  Do não atendimento. 

a) Item 3.7 – Informações sobre indicadores de transparência entre outros indicadores 

de gestão. Não há informações suficientes quanto a utilização de indicadores nas 

atividades voltadas para o exercício de 2020. Há de se evidenciar que as ações que 

eram monitoradas foram impactadas por conta da pandemia em curso e que também 

houve a produção e homologação dos indicadores da coordenadoria e que estes 

serão utilizados ao longo do exercício de 2021. 
 

b) Item 2.2, letra A – Quanto a avaliação de riscos que poderiam impedir ou prejudicar 

o cumprimento dos objetivos estratégicos do exercício. Não há informações 

evidentes quanto aos riscos existentes ao longo do exercício para a coordenadoria. 
 

c) Item 2.6 – Da apresentação da demonstração da execução do plano de metas ou de 

ações em cumprimento ao PPA fazendo um balanço de todos os anos de vigência do 

Plano. Não há ou não foram identificados dados claros e suficientes para o 

atendimento deste item.  

 

4.7.  Da Análise e Acompanhamento da Coordenadoria. 
 

4.7.1. Da Análise de Riscos. 

Quanto a análise de risco, apresenta-se como risco inerente identificado por esta assessoria, que 

alguns campos de preenchimento existentes no SIGRH necessitam de maior atenção dado que é 

possível preenche-los com duplos espaços, caracteres especiais ou dados aleatórios, como, por 

exemplo, vários zeros no campo destinado aos números que compõe o PIS/PASEP do servidor. A 

falta ou distorção destas informações podem gerar desorganização, ou erro na análise de dados, bem 

como colocar em risco o processamento destas informações em ações seguintes. 
 

4.7.2. Do Monitoramento. 

Esta ACI trabalhou em parceria com a COSIC ao longo do exercício de 2020 na análise de dados e 

identificação de inconformidades nos sistemas e processos. Até o fim do exercício citado, poucos 

pontos de riscos foram identificados na coordenadoria em questão.  
 

4.7.3. Das Atividades de Controle. 

Com as atividades de monitoramento, pôde-se identificar na coordenadoria um ambiente de 

trabalho que proporciona uma razoável segurança diante do acompanhamento realizado por esta 

ACI. Cabe ressaltar que a COSIC foi grande parceira desta ACI nas análises realizadas nos dados 

produzidos pelas demais coordenadorias, sempre buscando nos munir de informações suficientes, 

bem como produzir ou solicitar a empresa responsável pelo sistema, relatórios para as análises 

realizadas. 
 

4.7.4. Recomendações. 

Mediante as informações apresentadas nos tópicos anteriores, esta assessoria de controle interno 

recomenda que o que segue:  

a) Os itens apontados como não atendidos precisam ser abordados de maneira clara 

e objetiva, contendo informações suficientes para que terceiros consigam 
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identificar e analisar os dados expostos.  
 

b) A Coordenadoria precisa buscar métodos de mensurar as ações que são 

demandadas de maneira informal. Com isto a coordenadoria será capaz de 

mensurar de maneira mais fidedigna a produtividade do setor. 
 

c) Necessidade de realizar customização, no SIGRH, para criticar os riscos 

apontados na letra C, Análise e Acompanhamento da Gestão, item 1.1. 

 

 

VI - Conclusão 

Diante do cenário enfrentado causado pelo novo coronavírus, com início ainda no final de 2019 

com declaração de tratar-se de uma pandemia global em 2020, viu-se que empresas, entidades da 

sociedade civil e entes públicos tiveram de reinventar-se. No âmbito do setor público brasileiro, o 

desafio foi ainda maior, pois já enfrentara consequências da crise financeira e fiscal que arrastava 

desde 2016 com queda na arrecadação de receitas próprias e derivadas, aumento da demanda por 

serviços públicos como saúde e educação.  

Sendo assim, além de suprir a alta demanda dos últimos anos, o Estado passou a atuar na minoração 

dos efeitos causados pelo covid-19, tanto na assistência à saúde, quanto na crise social, gravemente 

majorada. 

Além dos desafios impostos pela pandemia, o estado do Amapá sofreu um evento específico em 

novembro de 2020, causado pelas fortes chuvas que culminaram com cerca de vinte e cinco dias 

sem energia elétrica ou com revezamento, conforme relatado na introdução deste parecer. 

Nesse cenário, a Secretaria da Administração do Estado do Amapá, conseguiu adaptar-se de 

maneira que as ações e programas propostos nos instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA) 

tivessem o menor impacto, com exemplos já tratados no decorrer deste parecer e no relatório de 

gestão, também utilizado como fonte de informação. 

Dessa forma, esta assessoria de controle interno considera atendidas com ressalvas as informações 

contidas nos sistemas corporativos e demais fontes de informação consultas de acordo com a IN nº 

01/2017, DN nº 15/2020, ambas do TCE/AP. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE AFASTAMENTO DOS SECRETÁRIOS 

DEMONSTRATIVO DE AFASTAMENTO DA SECRETÁRIA 

EXERCÍCIO -2020 

SECRETÁRIA           DECRETO PERÍODO MOTIVO SUBSTITUTO 

Suelem Amoras Távora Furtado Dec. N°0356/20 27 E 28/01/20 REUNIÃO COM GEAP. 

BRASÍLIA/DF 

Regina Maria de Oliveira Duarte 

DEC. N° 0357/20 

Suelem Amoras Távora Furtado Dec. Nº 0539/20 

     12/02/20 

10 e 11 /2020. Participar do Seminário Internacional 

Desafios para a Modernização do 

Estado 

Regina Maria de Oliveira Duarte 

DEC. Nº 540/20 

12/02/20 

Suelem Amoras Távora Furtado Dec.N°0644/20 26 a 28/02/20 Assuntos particulares Regina Maria de Oliveira Duarte 

DEC.0645/20 

21/02/2020 

Suelem Amoras Távora Furtado Dec.N°0752/20 

27/02/2020 

03 a 06/03/20 Participar de reunião do Grupo de 

Trabalho –Gestão Estratégica de 

Pessoas... e do 113º Fórum Nacional 

de Secretários de Estado da Adm. 

Regina Maria de Oliveira Duarte 

DEC.753/20 

27/02/2020 

Suelem Amoras Távora Furtado Dec. Nº0967/20 

10/03/20 

10 a 13/03/2020 Participar do 2° Congresso Brasileiro 

de Investimento -RPPS 

Regina Maria de Oliveira Duarte 

DEC.N°0968 

10/03/2020 

Suelem Amoras Távora Furtado Dec. 2102/2020 

07/07/2020 

07 a 16/07/2020 Férias Regina Maria de Oliveira Duarte 

DEC. 2102/2020 

07/07/2020  

Suelem Amoras Távora Furtado Dec. 2883/2020 

25/08/2020 

26 a 28/08/2020 Assuntos Particulares Regina Maria de Oliveira Duarte 

DEC. 2884/2020 

25/08/2020  

Suelem Amoras Távora Furtado Dec. 2902/2020 

31/08/2020 

Prorroga o DEC. 

2883/25/2020 

29/08 A 02/09/2020 

 

Assuntos Particulares 

 

Regina Maria de Oliveira Duarte 

DEC. 2903/2020 

31/08/2020  

Prorroga o DEC. 2884/25/2020 

Suelem Amoras Távora Furtado Dec. 3281/2020 

25/09/2020 

28/09 a 14/10/2020 Férias Regina Maria de Oliveira Duarte 

Dec. 3281/2020 25/09/2020 
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DEMONSTRATIVO DE AFASTAMENTO DOS SECRETÁRIOS ADJUNTOS 

             EXERCÍCIO - 2020 

 

 

SECRETÁRIA ADJUNTA Decreto/Portaria PERÍODO MOTIVO SUBSTITUTO 

 

JOSÉ MARLÚCIO ALCÂNTARA DE 

ALMEIDA 
       185/2020 04 a 06/03/2020 Representar a Secretária Titular da 

SEAD, em reunião GTD – GEP e no 

113° Fórum Nacional de Secretários 

de Est. Da Adm. (Brasília _ DF) 

- 

 

  

 

 



 

 

ANEXO III - ROL DE RESPONSÁVEIS 
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