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Seção 1
Poder Executivo
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Governador

Jaime Domingues Nunes
Vice-Governador

Secretarias Extraordinárias

Representação do Amapá em Brasília: Lilia Suely Amoras Collares de Souza 
Povos Indígenas: Eclemilda Macial Silva
Políticas para a Juventude: Sâmylla Pires da Gama Rocha

Órgãos Estratégicos de Execução

Gabinete do Governador: Marcelo Ignácio da Roza
Gabinete de Segurança Institucional: CEL QOPMC Heliane Braga de Almeida
Controladoria Geral: Patrícia de Almeida Barbosa
Procuradoria Geral: Narson de Sá Galeno
Polícia Militar:  Cel. QOPMC Heliane Braga de Almeida
Polícia Civil: Antonio Uberlândio Azevedo Gomes
Corpo de Bombeiro: Cel. BM. Wagner Coelho Pereira
Polícia Científi ca: Salatiel Guimarães

Seção 2
Secretarias de Estado

Administração: Suelem Amoras Távora Furtado
Desenvolvimento Rural:  Janer Gazel Yared
Cultura: Cléverson Alberto da Costa Baía
Comunicação: Gilberto Ubaiara Rodrigues
Ciência e Tecnologia: Rafael Pontes Lima
Desporto e Lazer: José Rudney Cunha Nunes 
Educação: Neurizete de Oliveira Nascimento
Fazenda: Eduardo Corrêa Tavares
Infraestrutura: Alcir Figueira Matos
Meio Ambiente: Joel Nogueira Rodrigues
Planejamento: Antonia Nascimento da Silva - Interina
Desenvolvimento das Cidades: Augusto Wanderlley Aragão da Silva Júnior - Interino 
Saúde: Juan Mendes da Silva
Justiça e Segurança Pública: CEL PM RR José Carlos Corrêa de Souza 
Transporte: Benedito Arisvaldo Souza Conceição
Trabalho e Empreendedorismo: Luiz Carlos Araújo da Silva
Turismo: Rosa Janaína de Lacerda Marcelino Abdon
Inclusão e Mobilização Social: Lena Cristina Gomes Correia 
Políticas para Mulheres: Renata Apóstolo Santana 

Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados 

Agência Amapá: Joselito Santos Abrantes
SIAC-Super Fácil: Luzia Brito Grunho
EAP: Ariadne de Almeida Alencar Costa
IAPEN: Lucivaldo Monteiro da Costa
DETRAN: Marlete Ferreira Góes
DIAGRO: Álvaro Renato Cavalcante da Silva
HEMOAP: Ruimarisa Pena Martins  
IEPA: Jerferson Pinheiro Mendonça
IPEM: Cleiton Brandão da Rocha 
JUCAP: Helder José Amaral Barbosa Santana
PROCON: José Luiz Amaral Pingarilho
PRODAP: José Lutiano Costa da Silva
RDM: Roberto Coelho do Nascimento
RURAP: Hugo Tibiriçá Paranhos Cunha
UEAP: Kátia Paulino do Santos
ARSAP: Odival Monterrozo Leite
CREAP: Aline Ribeiro Góes
Amapá Terras: Julhiano Cesar Avelar 
SVS: Margarete do Socorro Mendonça Gomes

Serviço Social Autônomo

AMPREV: Rubens Belnimeque de Souza

Fundações Estaduais

FAPEAP: Mary de Fátima Guedes dos Santos 

FCRIA: Jonathan Matos Sales

Fundação Marabaixo: Joel Nascimento Borges

Sociedades de Economia Mista

AFAP: Francisco de Assis Souza Costa 
CAESA: Valdinei Santana Amanajás
GASAP: William Bento dos Santos Pereira

Seção 3
Prefeituras, Órgãos Municipais e Particulares

MP: Ivana Lúcia Franco Cei
ALAP: Kaká Barbosa 
TJAP: Rommel Araújo de Oliveira
DPE-AP: José Rodrigues dos Santos Neto
TCE: Michel Houat Harb.

• Nº 7.680



ESTADO DO AMAPÁ
NÚCLEO DE IMPRENSA OFICIAL

Mauryane Pacheco Cardoso
Gerente de Núcleo de Imprensa Ofi cial

Caio de Jesus Semblano Martins
Chefe de Unidade de Produção

Editoração e Revisão 

Raimundo Nazaré Tavares Ferreira
Chefe de Unidade de Administração

Membro da ABIO - Associação Brasileira 
de Imprensas Ofi ciais 

ACOMPANHE AS PUBLICAÇÕES 
ATRAVÉS DO PORTAL:

https://diofe.portal.ap.gov.br/

Contato:
Email: diofe@sead.ap.gov.br

Horários de Atendimento 
Das 08h às 12h 
Das 14h às 18h

Sede: Av. FAB, 87. Centro - SEAD
CEP: 68900-073

PREÇOS DE PUBLICAÇÕES 

Centímetro Composto em Lauda Padrão R$ 5,50

Página Exclusiva R$ 430,00

Proclama de Casamento R$ 50,00

Ao NIO reserva-se o direito de recusar a publicação de 
matérias apresentadas em desacordo com suas normas.

2 de 90

Quarta-feira, 01 de Junho de 2022Seção 01• Nº 7.680Diário Ofi cial

Gabinete do Governador

LEI  Nº  2.716  DE  01  DE  JUNHO  DE  2022

Institui a Semana Estadual de Educação Financeira a ser 
realizada anualmente nas escolas públicas e privadas de 
educação básica do Estado do Amapá na semana que 
compreende o dia 20 de maio.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado 
do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da 
Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a Semana Estadual de Educação 
Financeira a ser realizada anualmente nas escolas 
públicas e privadas de Educação Básica do Estado do 
Amapá, na semana que compreender o dia 20 de maio, 
com o objetivo de promover ao aluno a formação e 
estímulo à administração os recursos pessoais, noções 
básicas sobre moeda, consumo consciente, poupança e 
investimentos, dentre outros, visando conscientizá-los e 
prepará-los para administrarem seus recursos financeiros 
no dia a dia e terem uma vida financeira saudável e 
equilibrada.

§ 1º A Semana Estadual de Educação Financeira deverá 
ser realizada em consonância com a Semana Nacional de 
Educação Financeira - SEMANA ENEF -, promovida pelo 
Comitê Nacional de Educação Financeira (ENEF), com 
o objetivo de difundir a Estratégia Nacional de Educação 
Financeira (ENEF).

§ 2º Caso a Semana Nacional de Educação Financeira 
seja realizada em outra data deverá seguir o cronograma 
da Semana Nacional.

Art. 2º Para consecução dos objetivos da Semana 
Estadual de Educação Financeira deverão ser promovidos 
seminários, feiras temáticas, palestras, workshops, 
atividades culturais e manifestações públicas.

Art. 3º O detalhamento técnico da execução da referida 
Lei, bem como a forma prática de aplicação serão 
estabelecidos pelo setor competente da Secretaria de 
Estado da Educação em conjunto com as coordenações 
pedagógicas das escolas, norteado pelas seguintes 
diretrizes:

I - noções básicas de economia;

II - gerenciamento e planejamento de finanças pessoais;

III - noções básicas de investimento;

IV - introdução ao Direito do Consumidor;

V - consumo consciente e socioambiental responsável; e

VI - formação para o completo exercício da cidadania.

Art. 4º Para implantação e execução da presente Lei, 
o Poder Executivo Estadual poderá firmar parcerias e 
convênios, inclusive com instituições de ensino superior 
públicas e/ou privadas, bem como outras organizações 
não governamentais e entidades relacionadas com os 
objetivos propostos pela Semana Estadual de Educação 
Financeira.

Art. 5º A Semana Estadual de Educação Financeira passa 
a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado do 
Amapá.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0601-0009-0882

LEI  Nº  2.717  DE  01  DE  JUNHO  DE  2022

Dispõe sobre o Programa Estadual de Proteção a Vítimas 
e a Testemunhas Ameaçadas – PROVITA/AP e dá outras 
providências.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado 
do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da 
Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado, no âmbito da Secretaria de Estado da 
Justiça e Segurança Pública - SEJUSP, o Programa Estadual 
de Proteção a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas – 
PROVITA/AP, a ser regulamentado por decreto do Poder 
Executivo, observado o disposto nesta Lei.

Art. 2º As medidas de proteção requeridas por vítimas 
ou por testemunhas de crimes que estejam coagidas 
ou expostas à grave ameaça em razão de colaborarem 
com a investigação ou processo criminal serão prestadas 
pelo Estado do Amapá, no âmbito de sua respectiva 
competência, na forma do Programa Especial organizado 
com base nas disposições desta Lei e da Lei Federal nº 
9.807, de 13 de julho de 1999.

§ 1º O Estado do Amapá poderá celebrar convênios, 
acordos, ajustes ou termos de parceria com a União, 
outros Estados e Municípios ou com entidades não-
governamentais objetivando a realização do Programa.

§ 2º A Supervisão dos convênios, acordos, ajustes e 
termos de parceria de interesse do Programa ficarão a 
cargo da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança 
Pública, sendo sua fiscalização, de competência do 
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos.

Art. 3º A proteção concedida pelo Programa e as medidas 
dele decorrentes levarão em conta a gravidade da coação 
ou da ameaça à integridade física ou psicológica da vítima 
ou testemunha, a dificuldade de preveni-las ou reprimi-las 
pelos meios convencionais e a sua importância para a 
produção da prova no processo.

§ 1º A proteção poderá ser dirigida ou estendida ao 
cônjuge ou companheiro, ascendentes, descendentes 
e dependentes que tenham convivência habitual com 
a vítima ou testemunha, conforme o especificamente 
necessário em cada caso e, ainda, ao jurado que participe 
de Tribunal do Júri no Estado, bem como a seus familiares, 
mediante solicitação do jurado, do membro do Ministério 
Público ou determinação do Juiz responsável pelo júri.

§ 2º Estão excluídos da proteção os indivíduos cuja 
personalidade ou conduta seja incompatível com as 
restrições de comportamento exigidas pelo Programa, 
os condenados que estejam cumprindo pena e os 
indiciados ou acusados sob prisão cautelar em qualquer 
de suas modalidades. Tal exclusão não trará prejuízo 
à eventual prestação de medidas de preservação da 
integridade física desses indivíduos por parte dos órgãos 
de segurança pública.

§ 3º O ingresso no Programa, às restrições de segurança e 

demais medidas por ele adotadas terão sempre a anuência 
da pessoa protegida, ou de seu representante legal.

§ 4º Após ingressar no Programa, o protegido ficará 
obrigado ao cumprimento das normas por ele prescritas.

§ 5º As medidas e providências relacionadas com o 
Programa serão adotadas, executadas e mantidas em 
sigilo pelos protegidos e pelos agentes envolvidos em sua 
execução.

§ 6º Em situações excepcionais, mediante solicitação 
assinada por, pelo menos, três das autoridades 
relacionadas no art. 6º desta Lei, poderá o Conselho 
Deliberativo permitir o ingresso, no Programa, de pessoa 
não incluída nas hipóteses mencionadas neste artigo.

Art. 4º Toda admissão no Programa ou exclusão dele 
será precedida de consulta ao Ministério Público Estadual 
sobre o disposto no Art. 3º e deverá ser subsequentemente 
comunicada à autoridade policial ou ao juiz competente.

Art. 5º O Programa Estadual de Proteção a Vítimas 
e a Testemunhas Ameaçadas no Estado do Amapá 
será administrado por um Conselho Deliberativo com a 
seguinte composição:

I - 1 (um) representante da Secretaria da Justiça e 
Segurança Pública;

II – 1 (um) representante da Controladoria Geral do 
Estado;

III - 1 (um) representante do Ministério Público Estadual;

IV - 1 (um) representante do Poder Judiciário do Estado 
do Amapá;

V - 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seção do Amapá;

VI - 1 (um) representante do Ministério Público Federal;

VII - 1 (um) representante de entidade de Defesa dos 
Direitos Humanos, indicada pelo Conselho Estadual de 
Defesa dos Direitos Humanos;

VIII - 1 (um) representante da Defensoria Pública Geral do 
Estado do Amapá;

IX - 1 (um) representante da Procuradoria-Geral do 
Estado do Amapá;

X - 1 (um) representante do Poder Judiciário Federal;

XI - 1 (um) representante do Departamento de Polícia 
Federal.

§ 1º Os representantes previstos nos incisos I, III, IV e 
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VII serão indicados, preferencialmente, dentre os que 
compõem o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 
Humanos.

§ 2º As execuções das atividades necessárias ao 
Programa ficarão a cargo da Secretaria de Estado da 
Justiça e Segurança Pública, devendo os agentes dela 
incumbidos apresentarem formação e capacitação 
profissional compatíveis com suas tarefas.

§ 3º Os órgãos policiais prestarão colaboração e apoio 
necessários às execuções do Programa.

Art. 6º A solicitação objetivando ingresso no Programa 
poderá ser encaminhada à Secretaria de Estado da 
Justiça e Segurança Pública:

I - pelo interessado;

II - por representante do Ministério Público;

III - pela autoridade policial que conduz a investigação 
criminal;

IV - pelo juiz competente para a instrução do processo 
criminal;

V - por órgãos públicos e entidades com atribuições de 
defesa dos Direitos Humanos.

§ 1º A solicitação será instruída com a qualificação da 
pessoa a ser protegida e com informações sobre a sua 
vida pregressa, o fato delituoso e a grave coação ou 
ameaça que a motiva.

§ 2º Para fins de instrução do pedido, a Secretaria de 
Estado de Políticas para as Mulheres poderá solicitar, 
com aquiescência do interessado:

I - documentos ou informações comprobatórios de sua 
identidade, estado civil, situação profissional, patrimônio 
e grau de instrução, e da pendência de obrigações civis, 
administrativas, fiscais, financeiras ou penais;

II - exames ou pareceres técnicos sobre a sua 
personalidade e estado físico e psicológico;

III - em caso de urgência e levando em consideração a 
procedência, gravidade e a iminência da grave coação 
ou ameaça, a vítima ou testemunha poderá ser colocada 
provisoriamente sob a custódia de órgão policial pela 
Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública 
no aguardo de decisão do Conselho Deliberativo, com 
comunicação imediata a seus membros e ao Ministério 
Público.

Art. 7º Compete ao Conselho Deliberativo:

I - decidir sobre o ingresso ou a exclusão da vítima ou 

testemunha no Programa Estadual;

II - tomar providências necessárias ao cumprimento do 
Programa Estadual.

Parágrafo único. As deliberações do Conselho 
Deliberativo serão tomadas por maioria absoluta de seus 
membros e sua execução ficará sujeita à disponibilidade 
orçamentária.

Art. 8º O Programa compreende dentre outras, as seguintes 
medidas, aplicáveis, isolada ou cumulativamente, em 
benefício da pessoa protegida, segundo a gravidade e 
circunstância de cada caso:

I - segurança na residência, incluindo o controle de 
telecomunicações;

II - escolta e segurança nos deslocamentos da residência, 
inclusive para fins de trabalho ou para prestação de 
depoimentos;

III - transferência de residência ou acomodação provisória 
em local compatível com a proteção;

IV - preservação da identidade da imagem e dados 
pessoais;

V - ajuda financeira mensal para prover às despesas 
necessárias a subsistência individual ou familiar no caso 
da pessoa protegida estar impossibilitada de desenvolver 
trabalho regular ou de inexistência de qualquer fonte de 
renda;

VI - suspensão temporária das atividades funcionais 
sem prejuízo dos respectivos vencimentos ou vantagens 
quando servidor público ou militar, do Estado do Amapá;

VII - apoio e assistência social, médica e psicológica;

VIII - sigilo em relação aos atos praticados em virtude da 
proteção concedida;

IX - apoio da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança 
Pública para o cumprimento das obrigações civis e 
administrativas que exijam o comparecimento pessoal;

Parágrafo único. A ajuda financeira mensal terá um teto 
fixado pelo Conselho deliberativo no exercício financeiro, 
observada a compatibilidade com o montante do crédito 
constante da Lei do Orçamento do Estado.

Art. 9º Quando entender necessário, poderá o Conselho 
Deliberativo solicitar ao Ministério Público que requeira 
ao juiz a concessão de medidas cautelares direta ou 
indiretamente relacionadas com a eficácia da proteção.

Art. 10. Em casos excepcionais e considerando as 
características e gravidade da coação ou ameaça, poderá 
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o Conselho deliberativo encaminhar requerimento da 
pessoa protegida ao juiz competente para registros 
públicos objetivando a aplicação das medidas previstas 
no art. 9º da Lei Federal 9.807, de 13 de julho de 1999.

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo resguardado 
o sigilo das informações, manterá controle sobre a 
localização do protegido cujo nome tenha sido alterado.

Art. 11. A exclusão da pessoa protegida pelo Programa 
poderá ocorrer a qualquer tempo:

I - por solicitação do próprio interessado;

II - por decisão do Conselho deliberativo, em consequência 
de:

a) cessação dos motivos que ensejaram a proteção;

b) conduta incompatível do protegido.

Art. 12. A proteção oferecida no Programa terá a duração 
máxima de 2 anos.

Parágrafo único. Em circunstâncias excepcionais, 
perdurando os motivos que autorizaram a admissão, a 
permanência poderá ser prorrogada.

Art. 13. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 
correrão à conta de dotação consignada no orçamento.

Art. 14. Fica revogada a Lei Estadual nº 0720, de 12 de 
novembro de 2002.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0601-0009-0897

LEI  Nº  2.718  DE  01  DE  JUNHO  DE  2022

Declara como entidade de Utilidade Pública, no âmbito 
do Estado do Amapá, o Instituto de Promoção e 
Desenvolvimento Social - Marias da Esperança.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado 
do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da 
Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarado como entidade de Utilidade 
Pública o Instituto de Promoção e Desenvolvimento 
Social - MARIAS DA ESPERANÇA, associação privada 
e entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o 
n° 34.847.845/0001-39, com sede na Avenida Travessa 

Ressaca da Lagoa, n° 136, Bairro Lote Marabaixo 4, 
Município de Macapá - AP.

Art. 2º À entidade mencionada no art. 1º ficam concedidos 
todos os incentivos fiscais e sociais previstos em Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0601-0009-0893

LEI  Nº  2.719  DE  01  DE  JUNHO  DE  2022

Dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação de 
nascimento sem identificação de paternidade à Defensoria 
Pública do Estado do Amapá e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado 
do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da 
Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os oficiais de registro civil das pessoas naturais 
do Estado ficam obrigados a remeter, mensalmente, 
à Defensoria Pública existente em sua circunscrição, 
relação por escrito dos registros de nascimento, lavrados 
em seus cartórios, em que não conste a identificação de 
paternidade.

§ 1º A relação deve conter todos os dados informados no 
ato do registro de nascimento, inclusive o endereço da 
mãe do recém-nascido, seu número de telefone, caso o 
possua, o nome e o endereço do suposto pai, se este 
tiver sido indicado pela genitora na ocasião da lavratura 
do registro.

§ 2º Será informado, na lavratura de tais registros, que 
a genitora tem, além do direito de indicação do suposto 
pai, na forma do disposto no art. 2° da Lei Federal n° 
8.560/1992, o direito de propor em nome da criança a 
competente ação de investigação de paternidade, visando 
à inclusão do nome do pai no registro civil de nascimento.

Art. 2º Os oficiais de registro civil das pessoas naturais 
do Estado ficam obrigados a informar às genitoras acerca 
do direito que possuem em procurar a Defensoria Pública 
do Estado do Amapá, para orientação jurídica inerente à 
inclusão do genitor no registro civil de nascimento.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0601-0009-0884


