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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

 
                    PODER EXECUTIVO 
MENSAGEM Nº. 002/GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, 09 DE 
OUTUBRO DE 2017. 
 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 
 
 
Na oportunidade, dirijo-me a Vossa Excelência para 
encaminhar o Projeto de Lei que dispõe sobre a revisão 
do Plano Plurianual – PPA/AP 2016/2019, instituído pela 
Lei Estadual nº 1.981, de 15 de janeiro de 2016. 
 
O Plano Plurianual, instrumento de planejamento e 
gestão, explicita meu compromisso com a sociedade 
amapaense por meio do detalhamento de programas e 
ações, permitindo a avaliação de sua execução e 
contribuindo para a promoção de maior transparência em 
relação às prioridades de Governo. 
 
A revisão do PPA, prevista em lei, tem como pressuposto 
básico a adequação dos programas, ações, produtos e 
metas à disponibilidade de recursos financeiros 
existentes e cada vez mais escassos às mudanças 
conjunturais e institucionais.  
 
O ajuste garante o redirecionamento das ações com foco 
no alcance dos objetivos propostos e o consequente 
aperfeiçoamento desse instrumento de planejamento, além 
de atender ao disposto no Art. 5º da Lei Complementar 
nº 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina 
a compatibilidade entre o Plano Plurianual- PPA, a Lei 
 
 

 



 
 
 
de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária 
Anual - LOA. 
 
Promover o desenvolvimento econômico e social do Estado 
do Amapá e viabilizar a melhoria efetiva da qualidade 
de vida da população continua sendo os desafios 
fundamentais de minha administração, tendo no processo 
de revisão do PPA a possibilidade de adequar a ação 
governamental aos objetivos estabelecidos no Plano.  
 
O uso dos instrumentos institucionais de planejamento e 
gestão nos permite aperfeiçoar a programação do Governo 
e fortalecer a estrutura do Estado, aprimorando a 
oferta de serviços públicos capazes de atender demandas 
em suas diferentes dimensões.  
 
O Projeto de Lei de Revisão do PPA/AP 2016/2019, que 
tenho a honra de apresentar a essa Casa Legislativa, 
busca revisar os programas e ações que vem contribuindo 
para uma melhor qualidade de vida da população 
amapaense, abrangendo os cinco Eixos de Desenvolvimento 
do Estado, com destaque para o Eixo de Desenvolvimento 
Econômico, que dentre os demais, sofreu importantes 
reformulações tanto na elaboração do PPA, quanto nesta 
revisão, como forma de correção de rumo em sua  
atuação. 
 
O Governo do Estado, gostaria de fazer uma revisão 
voltada para a ampliação de mais bens e serviços à 
serem ofertados à sociedade, mas as adversidades 
nacionais, mais precisamente os efeitos da crise 
econômica iniciada em 2014, e verificados nos anos de 
2015 e 2016, e estendendo-se até o primeiro semestre 
deste exercício, impuseram-me decisões difíceis 
relativas à estabelecer prioridades nesta revisão do 
Plano, visando maximizar da melhor forma possível os 
poucos recursos disponíveis. 



 
Temos caminhado com muitas dificuldades. Mas com 
determinação, venho mantendo compromissos inadiáveis, 
alocando os recursos mínimos constitucionais e a sua 
consequente execução, a exemplo das áreas da Educação e 
da Saúde, respetivamente. 
 
Na área da Gestão, o esforço tem sido no sentido de 
garantir a agenda do servidor público, quanto aos 
benefícios legais demandados, bem como a manutenção em 
dia dos salários, entre outros. 
 
Como é do conhecimento de todos dessa Casa de Leis, os 
efeitos da crise econômica nacional, causaram uma 
retração de repasses ao Estado, em relação ao FPE, no 
montante de R$ 516,044 milhões de reais, nos dois 
primeiros anos do meu governo e estendendo-se também no 
decorrer do primeiro semestre de 2017, em torno de R$ 
207,561 milhões de reais, totalizando R$ 1,076  bilhões 
de reais. 
 
Estes efeitos negativos reproduziram-se também, na 
arrecadação própria, especialmente no ICMS, nosso 
principal imposto ligado à atividade econômica 
estadual, que acumulou perdas no mesmo período, 
equivalente a R$ 352,238 milhões de reais. 
 
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, ao 
finalizar esta Mensagem, não poderia me eximir de 
prestar estes breves esclarecimentos, envolvendo a 
revisão do PPA, focando nas prioridades, levando-se em 
consideração as adversidades conjunturais, assim como 
procedendo a uma breve explanação da situação econômica 
e financeira do Estado. 
 
De minha parte, como chefe do Executivo amapaense 
continuarei firme no propósito de avançar na 
continuidade de programas e ações voltados para o bem 
estar dos amapaenses. 
 
 



Encerro, reiterando a Vossas Excelências, meus 
protestos de elevada estima e consideração, agradecendo 
o apoio político, que sempre demonstraram, por meio do 
respeito e da sensibilidade, quanto às iniciativas do 
Executivo, demonstrando interesse para enfrentar 
desafios e contribuir para a credibilidade do Governo 
como prestador dos serviços essenciais à população. 
 
 
 
Macapá, AP, Palácio do Setentrião, 09 de outubro de 
2017. 
 
 
 
 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador do Estado do Amapá. 
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PODER EXECUTIVO 
PROJETO DE LEI Nº 0042 DE 09 DE OUTUBRO DE 2017. 

 
 
ALTERA A LEI Nº 1.981, DE 15 DE JANEIRO DE 2016, QUE 
INSTITUIU O PLANO PLURIANUAL- PPA/AP 2016/2019. 
 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ DECRETA, E 
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 
Art.1º - Esta Lei estabelece a Revisão do Plano 
Plurianual – PPA/AP 2016/2019, instituído pela Lei nº 
1.981, de 15 de janeiro de 2016. 
 
Art.2º - O Plano Plurianual do Estado do Amapá, para o 

período 2016 2019, passa a incorporar as alterações 

desta Lei, com fulcro no artigo 5º da Lei 1.981/2016. 

Art.3º - As alterações nos componentes da programação 
(programas e ações), nesta Lei, decorrem dos ajustes 
necessários face aos novos cenários e a situações não 
previstas quando da elaboração do Plano. 
 
Parágrafo Único - Para fins desta Lei, considera-se 
alteração da programação: 
 

I. Inclusão de novos programas, ações e produtos; 
II. Alteração da unidade gestora do programa e da 
unidade de planejamento da ação; 
III. Adequação do título ou do objetivo do programa; 
IV. Adequação do título, da finalidade e da projeção de 
despesa da ação; 
 
 



 
 
V. Adequação do título, da unidade de medida, e das 
metas físicas dos produtos; 
VI. Alterações em outros atributos dos componentes da 
programação. 
 
Art.4º- O valor total por programa tem por base os 
recursos orçamentários liquidados em 2016, os valores 
previstos para 2018 e 2019, na revisão do PPA em 2017, 
instituída pela Lei nº 1.981/2016 e as projeções feitas 
para os exercícios de 2018 e 2019 nesta revisão. 
 
Art.5º - Integram esta Lei: 
I – Mensagem do Poder Executivo; 
II – Projeto de Lei; 
III- Aspectos Gerais da Revisão do PPA/AP – 2018; 
IV – Anexos I, II e III. 
 
Art.6º- Ficam alterados os Anexos I, II e III do PPA/AP 

2016-2019, parte integrante desta Lei. 

Art.7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Macapá, AP, Palácio do Setentrião, em 09 de outubro de 
2017. 
 
 
 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. 
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ASPECTOS GERAIS DA REVISÃO DO PPA/AP 2016 2019: 
 
 
A revisão do Plano Plurianual – PPA/AP 2016/2019 é uma 
metodologia legal, necessária a todos os governos, 
inclusive o Federal, como uma forma de adequar o Plano 
às transformações do cenário político, institucional e 
econômico, tanto no âmbito estadual ou nacional.  
 
Em cumprimento à Lei nº 1.981, de 15 de janeiro de 
2016, que instituiu o Plano Plurianual 2016/2019 do 
Estado do Amapá, por sua força, o mesmo é revisto, 
principalmente em termos de programas, necessários ao 
redimensionamento de metas físicas dos bens ou serviços 
que serão entregues à sociedade bem como das projeções 
de despesas feitas na fase de elaboração do referido 
Plano. 
 
O processo de revisão foi pensado como uma etapa do 
ciclo de planejamento que é formado, ainda, pelas fases 
antecedentes de elaboração, execução, monitoramento e 
avaliação.  
 
Cada etapa anterior subsidia a etapa posterior, 
alimentando sistematicamente o ciclo de quatro anos, 
período de vigência do PPA/AP. 
 
O trabalho de Revisão em 2017, para execução em 2018 e 
2019, foi desenvolvido com a participação de todos os 
Órgãos de Governo, cabendo a Secretaria de Estado do 
Planejamento – SEPLAN a coordenação da referida 
revisão, por meio das Coordenadorias de Planejamento, 
de Orçamento e da Coordenadoria do SIPLAG 
respectivamente, oportunizando aos órgãos a orientação 
quanto à metodologia a ser aplicada.  
 



Esse modelo institucional foi criado com o intuito de 
aprofundar as discussões e reflexões sobre a qualidade 
da programação específica de cada Órgão, assim como a 
eficácia na execução do que foi proposto na fase de 
elaboração do Plano. 
 
É com base nessas discussões que o realinhamento do 
Plano é feito, quando necessário, no período da 
revisão. 
 
Esta revisão tem como um dos principais subsídios a 
avaliação do que foi realizado ao longo do exercício de 
2016, primeiro ano de execução  do PPA/AP.  
 
Durante o processo de Revisão, obedecendo ao disposto 
na Lei nº 1.981/2016, foi permitido aos Órgãos de 
Governo, efetuarem inserção no Sistema Integrado de 
Planejamento e Gestão do Governo do Amapá - SIPLAG, 
referentes aos componentes da programação do tipo: 
alteração, inclusão e exclusão. 
 
A alteração caracteriza-se principalmente pelo 
aprimoramento dos atributos dos componentes da 
programação, tais como objetivo do programa, 
justificativa das ações (atividades, projetos ou 
operação especial) e descrições de produtos e, ainda, 
pela permuta de produtos entre diferentes ações, 
constituindo um refinamento na estrutura existente.  
 
A inclusão reflete a inserção de novos componentes 
(programas, ações ou produtos), e a exclusão é 
caracterizada pelo descarte de algum componente que foi 
previsto em fases anteriores ao Plano, mas que por 
alguma razão, devidamente justificada pelo Órgão no 
sistema, não será mais executado a partir de 2018. 
 
O Governo do Estado, ciente da responsabilidade frente 
aos desafios vindouros, e mesmo diante da adversidade 
local e nacional, não se exime da preocupação quanto 
aos ajustes necessários, reorientando a ação 
governamental a nova ordem econômica, visando uma 



melhor aplicação do recurso arrecadado do contribuinte 
amapaense. 
 

Macapá, AP, Palácio do Setentrião, em 09 de outubro de 

2017. 

 

 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 

GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


