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PORTARIA Nº 027/2022 - GAB/SEJUSP 

 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 123, incisos I e II da Constituição 

Estadual e pelo Decreto nº 0792/2018 de 26 de março de 2018. 

 

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 1866, publicado no Diário Oficial 

do Estado nº 7.649, de 14 de abril de 2022, que instituiu no âmbito desta Secretaria 

de Estado da Justiça e Segurança Pública o cargo de Direção e Assessoramento de 

Provimento em Comissão de Assessor Técnico, Código CDS-3, criado pela Lei nº 

2.661, de 02 de abril de 2022; 

 

CONSIDERANDO a intenção desta Secretaria de Estado em efetivar políticas 

sociais preventivas, a fim de reduzir a criminalidade e a violência em todas as suas 

formas, e a implementação do projeto “Música na Comunidade”, cujo objetivo é 

oportunizar ensino da música e noções básicas de cidadania especificamente às 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social; 

            
 

 RESOLVE:  

 

 

Art. 1°- Criar, no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública 

do Amapá, vinculado ao Gabinete do Secretário - GAB/SEJUSP, o “Projeto Música na 

Comunidade”, o qual será coordenado pelo Assessor Técnico nomeado para 

desempenho das funções previstas no Decreto nº 1866, publicado no DOE nº 7.649, 

de 14 de abril de 2022. 

  

            § 1º - O Projeto “Música na Comunidade” visa atender crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, cujo objetivo é 

despertar nos jovens o interesse por atividades artísticas musicais e culturais, através 

da musicalização de instrumentos de sopro e percussão, bem como o ensino de 

noções básicas de cidadania e cultura, a fim de promover o desenvolvimento e 

inserção social desses jovens.  

Art. 2º - O Projeto “Música na Comunidade” tem como objetivos:  

 

 I - Qualificar todos os jovens inscritos no projeto na área da música tornando-os 

capazes de ser um multiplicador desta arte em sua comunidade;  

II - Criar iniciativas que despertem nas crianças o interesse pela música; 

III- Afastar as crianças e os adolescentes da criminalidade; 
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IV- Promover o resgate da autoestima dos jovens envolvidos no projeto; 

V- Promover a inclusão social de crianças e adolescentes em risco social; 

 

 Art. 3° Compete ao Projeto “Música na Comunidade”: 

 

         I – Atender crianças e adolescentes, de 10 a 18 anos, que estejam em situação 

de vulnerabilidade e risco pessoal/social, devidamente matriculados na rede pública 

de ensino; 

         II – Aplicar regras de conduta cívico-militar e incutir valores aos integrantes do 

projeto; 

III – Promover o ensino da música para que os alunos possam se expressar e 

se comunicar através dela, bem como promover experiências de apreciação e 

abordagem em seus vários contextos culturais e históricos; 

IV – Trabalhar a apreciação da música, através da escuta, envolvimento e 

compreensão da linguagem musical; 

V – Desenvolver atividades artísticas musicais e culturais, através da 

musicalização de instrumentos de sopro, percussão e ensino de leitura de partituras; 

VII – Realizar atividades lúdicas e recreativas, por meio de oficinas, palestras, 

aulas práticas e teóricas. 

 
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 

 

Macapá-AP, 12 de maio de 2022. 

 

JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA – CEL PM RR 
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública 
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