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1. APRESENTAÇÃO:   

 

 

 

     

 O Relatório de Gestão das Contas de Governo do  Estado do                                             

Amapá do Exercício de 2017, encontra-se estruturado conforme estabalecido na  

Resolução Normativa nº 121/2005/TCE/AP.     

Cumprindo uma determinação da constituição estadual, e ainda,  o que dispõe o 

artigo 6º da referida resolução normativa, o Relatório em questão, apresenta os 

resultados alcançados no exercício passado, por intermédio dos Órgãos e 

Entidades da Administração Direta e Indireta, tendo por base os Programas de 

Governo, contextualizados na situação econômica, financeira, administrativa e 

social do Estado, constituindo-se em ferramenta de gestão, visando o 

aperfeiçoamento contínuo da programação, execução, acompanhamento e revisão 

dos Programas e Ações (Atividades ou Projetos), em consonância com o Plano 

Plurianual do Estado do Amapá - PPA 2016/2019. 

     O Relatório é um importante instrumento de reflexão sobre os principais 

desafios que foram enfrentados pelo Governo, na busca da justiça social e o 

desenvolvimento econômico sustentável do Amapá. 

 

 

ANTÔNIO PINHEIRO TELES JÚNIOR 

Secretário de Estado do Planejamento 
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2 - A Gestão Governamental integrada com os instrumentos de planejamento: 

Plano Plurianual (PPA), Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 

Orçamentária Anual (LOA): Um desafio diário da Gestão. 

 

O gestor público ao iniciar o ano civil, além dos desafios em oferecer a sua 

comunidade bens e serviços de qualidade, fruto dos recursos arrecadados desses 

comunitários, tem o dever de administrar o ente público pelo qual é responsável, 

com eficiência (fazer muito com pouco) visando os melhores resultados para a 

gestão governamental. 

Para obter êxito no seu trabalho, orienta-se pelos instrumentos de planejamento, 

que permeiam os Órgãos de Governo – PPA, LDO e LOA. 

A perfeita integração entre esses três instrumentos, resulta num bom desempenho 

do gestor público. 

O Plano Plurianual - PPA antecede tudo, ou seja, é fruto de um plano de 

governo, organizando-se por meio de programas governamentais e de ações 

(atividades ou projetos), que impactarão a sociedade por quatro anos consecutivos.  

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO estabelece, entre outras linhas de 

ação, o conjunto de metas e prioridades da Administração Pública, com base no 

que foi estabelecido no PPA. Por seu turno, A Lei Orçamentária Anual – LOA 

contempla os orçamentos - Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos das 

estatais, ou seja, executa o detalhamento do foi planejado no PPA e priorizado na 

LDO.  

Sendo assim, o Governo do Estado do Amapá, ao enviar a sua prestação de contas 

a Assembleia Legislativa do Estado, relativas ao exercício de 2017, no prazo legal, 

apoiada  na execução de todos os Órgãos que compõem a estrutura governamental,  

cumpre os ditames constitucionais, e as resoluções do Órgão de Controle Externo. 

 

 

 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 

 

11 

 

3. EIXOS DE DESENVOLVIMENTO: 

3.1.  EIXO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 

 

O grande desafio é equilibrar os três Setores da economia e equacionar os princípios 

ambientais com o desenvolvimento estadual para transformar a região em uma base de produção 

mais consolidada e competitiva a fim de atender grande parte da demanda com a produção 

interna. 

3.1.1. RESUMO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS, PELOS 

ÓRGÃOS DE GOVERNO QUE COMPOEM O EIXO:  

Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária – DIAGRO - 23204  

Agência de Fomento do Amapá – AFAP  

Agência de Pesca do Amapá – PESCAP – 23203 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá – FAPEAP – 25203 

Inst.de Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado do Amapá – IEPA – 25201 

Instituto de Desenvolvimento  Rural do Estado do Amapá – RURAP – 23201 

Instituto de Pesos e Medidas – IPEM – 15203 

Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial – IMAP – 23202 

Instituto Estadual de Floresta do Amapá – IEF – 23205 

Junta Comercial do Amapá – JUCAP – 14201 

Agencia  de Desenvolvimento Econômico – AGÊNCIA AMAPÁ – 06202 

Sec.de Est.do Trabalho e Empreendedorismo – SETE – 24101 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural – SDR – 23101 

Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC – 25101  

Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA – 26101 

Secretaria de Estado do Turismo – SETUR – 27101 

Universidade Estadual do Amapá – UEAP – 25202 
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O Setor Econômico, por meio dos Órgãos acima citados, executaram seus programas, 

visando amenizar de forma gradual a dependência centrada no Terceiro Setor. 

Nesta direção e em 2017, foram destinados ao Setor, R$ 28,587 milhões de reais, com a 

intensificação de parcerias, em especial a EMBRAPA, buscando novas tecnologias para os 

agricultores amapaenses.  

Por ocasião da 26ª Feira Agropecuária e da 1ª TECNOAGRO, no município do Amapá, 

as mais de 20 mil pessoas que passaram pelo parque de exposições, constataram a introdução de 

novas tecnologias por meio da realização de palestras e oficinas com a demonstração de 

procedimentos mecanizados, como exemplo, citamos o cultivo da mandioca que antes era tido 

como uma cultura que não trazia retorno financeiro para o produtor, devido ao grande trabalho 

manual desde o plantio até a colheita. Com a produção mecanizada, eles poderão desenvolver o 

cultivo com rapidez, qualidade e lucratividade do produto. 

Este avanço só foi possível, devido à parceria e demanda da Cooperativa de Produtores 

Agrícolas. Em 2018, a meta estabelecida com a introdução dessa tecnologia, é explorar cerca de 

500 hectares de plantio, com retorno de R$ 11 mil reais em média para o agricultor. Nestes 

eventos, foram investidos cerca de R$ 750 mil reais, beneficiando 58 produtores rurais, gerando 

trezentas ocupações. 

Em relação ao Escoamento da Produção Familiar, as populares Feiras do Agricultor, 

apresentaram uma venda no montante de R$ 41,440 milhões de reais, em todo o Estado, 

beneficiando 2.400 agricultores, envolvendo 189 comunidades rurais, sendo apoiados pelo 

Governo, com transporte dos produtos, organização e logística de comercialização, com um 

investimento de 3 milhões 418 mil reais. 

Outra ação importante para o Setor foi o estreitamento das parcerias com as associações e 

cooperativas de agricultores familiares para executar serviços de preparo de área mecanizada e a 

aquisição de insumos agrícolas de fundação, cobertura e instalação de unidades técnicas, 

previstas no Programa de Produção Integrada de Alimentos (PPI), onde foram selecionadas 20 

instituições por meio de chamamento público, com investimentos do FRAP, no valor de R$ 4 

milhões de reais. A intenção é promover o fortalecimento da agricultura familiar em todo o 

Estado e o desenvolvimento rural, com a introdução de novas tecnologias pautadas na 

sustentabilidade social, econômica e ambiental.  
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Os demais municípios também receberam apoio do Governo, em ações voltadas para o 

escoamento da produção rural. A AFAP liberou 608 mil reais para estes eventos. 

Nossa economia só sairá da dependência do Setor Público, com bastante trabalho e 

investimentos do Governo ao Setor Rural. Outra ação governamental que vem ao encontro 

dessa afirmação, é o bom desempenho do Programa de Aquisição de Alimentos, que injetou 

cerca de R$ 6,5 milhões de reais na economia, por meio de feiras populares com a 

comercialização da produção de 1.071 agricultores em todos os municípios. Foram 

comercializadas 1,5 mil toneladas de alimentos da agricultura familiar, que alimentaram mais de 

40 mil pessoas em todo o Estado. Ainda no programa, foram entregues 12 caminhões e 03 

embarcações por meio do convênio com Ministério do Desenvolvimento Agrário, totalizando 4,5 

milhões de reais, com a contrapartida do Governo no valor de 750 mil reais. As entidades rurais 

que são parceiras do programa, também foram beneficiadas com utensílios, totalizando R$ 8,9 

milhões de reais.  

Desde 2015, já aconteceram 408 edições da feira. Para 2018, o plano operacional de 

execução do programa, já aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, terá um orçamento de R$ 4 milhões de reais. A previsão para 2018 é aumentar o número 

de agricultores produtores, assim como também o volume produzido. 

Na Agropecuária, ao longo de dez anos, o Estado vinha lutando contra um mal que 

prejudicava o nosso rebanho de gado bovino. Com o apoio do Ministério da Agricultura, e com a 

presença do Ministro Blairo Maggi, em nosso Estado, foi assinado a Instrução Normativa que 

reconhece o Amapá como zona livre da febre aftosa. Com este ato, o rebanho ganha a confiança 

do comprador nos colocando na rota da exportação, abrindo um canal promissor para a economia 

amapaense. 

O Empenho e dedicação da DIAGRO, que finalizou o ano, ultrapassando a meta nacional 

de vacinação chegando em 90% e nos principais municípios produtores, atingindo 100% de 

vacinação, alcançando 340 mil cabeças de gado bovino em todo o Estado.  

Quanto aos assuntos relacionados à Floresta Estadual, foi finalizada a implantado do 

Sistema Operacional da FLOTA, abrangendo uma área de 2,6 milhões de hectares, o qual 

poderá ser acessado por interessados, proporcionando informações de indicadores econômicos da 

área de uso sustentável. Permite ainda, a consolidação de dados necessários ao 
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georreferenciamento de terras, bem como a relação deste serviço com informações sobre 

atividades econômicas dos ocupantes das áreas.  

Entre outras facilidades, o sistema permitirá a consulta de documentos, como declarações 

de anuências, que permitirá a exploração de atividades agrícolas, extrativistas, manejo 

comunitário, acessar linhas de financiamento para alavancar a produção.  Hoje são abrangidos 

pelo sistema, 10 municípios. Até o final de 2018, todos serão cobertos por este Sistema. 

No Ordenamento Fundiário, foi sancionada a Lei Complementar que moderniza a 

legislação fundiária do Estado e valoriza o Setor Primário. Essa regulamentação cria 

oportunidades para a exploração das terras públicas desocupadas, incentivando atividades 

importantes desse Setor.  

As áreas abrangidas pela nova legislação são mapeadas em 23 glebas, ou áreas de cultivo 

correspondendo a aproximadamente 25% do território amapaense, numa extensão de 142,8 mil 

km². 

Nas ações voltadas para a Ciência e Tecnologia, a responsabilidade do Governo, foi no 

sentido de estimular ações entre as instituições de ensino e pesquisa do Estado, que promovam o 

desenvolvimento, a popularização da ciência, como mecanismo de crescimento e autonomia de 

nossa população. 

Por meio do Programa de Promoção e Incentivo do Ensino, Ciência, Tecnologia e 

Inovação para o Desenvolvimento, com investimentos na ordem de R$ 7,458 milhões de reais, 

sendo beneficiadas 89 escolas da rede estadual, com iniciação científica, 28 projetos de pesquisas 

apoiados, e a participação de 19 alunos em eventos científicos, em nível nacional e internacional. 

Em relação à qualificação de pessoas, de nível superior, também foi apoiado, por  meio 

da concessão de bolsas de estudos, divididas entre mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Foram selecionados 14 alunos, nestas modalidades de aperfeiçoamento, que durante 68 

meses, receberão em média uma bolsa de estudo no valor de R$ 2.600 reais, como apoio para 

estas qualificações. 

A UEAP, que nos primeiros três anos enfrentou muitas dificuldades para cumprir sua 

missão institucional, no ano passado, conseguiu sanar todas as dívidas, herdadas do ano de 2014, 

no valor de aproximadamente R$ 5 milhões de reais.  

Nos programas voltados para o Empreendedorismo e Fomento, e devido os efeitos da 

crise econômica, o desafio foi manter a qualificação profissional, a intermediação de mão de 
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obra formal e informal e o apoio financeiro as iniciativas empreendedoras e associativas. Foram 

capacitadas 2.401 pessoas, entre trabalhadores e membros de organizações associativas, nos mais 

variados temas de empreendedorismo. Outras 376 foram colocadas no mercado de trabalho. 

Apoiou-se também, as feiras de artesanato, que comercializaram 28.616 peças, proporcionando 

um faturamento de R$ 351 mil reais, beneficiando 209 artesãos em todo o Estado.   

Mais um benefício para alavancar este Setor, foi à aprovação do Projeto de Lei 

Complementar, que institui o Estatuto Estadual da Microempresa; da Empresa de Pequeno 

Porte e do Microempreendedor Individual do Amapá. Constitui-se em mais uma alternativa 

para desenvolver a economia local. 

Aliado ao apoio neste marco regulatório dos pequenos negócios, nossa instituição 

pública de fomento, a exemplo de anos anteriores, vem cumprindo o seu papel, mesmo nos 

momentos de incertezas, por meio de suas linhas de crédito, apoiando com financiamentos as 

iniciativas empreendedoras dos variados segmentos da economia do Estado. Em 2017, foram 

liberados R$ 5 milhões e 571 mil reais, totalizando 693 créditos. 

 

3.1.2. PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS EXECUTADOS PELOS ÓRGÃOS 

DO EIXO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 

3.2.1. AGÊNCIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO AMAPÁ – AGÊNCIA 

AMAPÁ: 

PROGRAMA: Desenvolvimento Setorial e Regional  

Objetivo: 

Promover o desenvolvimento setorial e regional do Amapá, envolvendo a Indústria, o 

Comércio, os Serviços e a Mineração, por meio do fortalecimento da infraestrutura necessária e 

de incentivos governamentais aos setores econômicos da economia, com a difusão da cultura 

exportadora no estado, mobilizando e capacitando gestores públicos e empresários, com a 

finalidade de gerar riqueza, emprego, ocupação e renda. 
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Execução e resultados alcançados por meio das ações, desenvolvidas pela  

2603 - Apoio ao Desenvolvimento Setorial e Municipal, no valor de R$ 3,858 mil reais, e 

ainda: 

✓ Diagnóstico do Setor da Piscicultura; 

✓ Criação do Selo Amapá; 

✓ Elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional- PDR para apoiar novos 

investimentos; 

2605- Estruturação e Dinamização das Cadeias Produtivas e Oportunidades de Negócios, 

no valor de R$ 1,640 mil reais, e ainda: 

✓ Parceria com a unidade de políticas públicas do SEBRAE – AP, visando palestras e 

cursos de capacitação; 

✓ Visitas técnicas as secretarias que estão envolvidas com as compras governamentais no 

município de Macapá; 

✓ Implantação da sala do empreendedor, com o repasse de orientações empresariais 

voltados para os municípios do estado; 

✓ Revitalização do fórum estadual da microempresa e da empresa de pequeno porte; 

✓ Implantação de 17 comitês empresariais em todo o estado. 

 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$- mil 

reais) 

Dotação Atualizada (R$) Executado (R$) % de Execução 

460,360 460,360 20,732    4,50 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2017 
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3.2.2. SECRETARIA DE ESTADO DO EMPREENDEDORISMO - SETE: 

PROGRAMA: Amapá Empreendedor  

Objetivo: 

Promover a gestão da Política do Empreendedorismo, com o objetivo de subsidiar o 

planejamento, formulação, monitoramento e avaliação dos programas voltados para a geração de 

emprego, trabalho, ocupação e renda e concessão de crédito formal e informal. 

 

Execução e resultados alcançados por meio das ações,  

1016 - Implantação da REDESIM, no valor de R$ 750,00 mil reais, e ainda: 

✓ A implementação do Sistema Integrado de Registro Mercantil - SIARCO e o 

GERIMAGE - Sistema de Geração de Imagem Digitalizada, funcionando plenamente, 

tendo sido realizadas manutenções e atualizações sem custos, estabelecendo diretrizes e 

procedimentos para a simplificação e integração do processo de registro e legalização de 

empresários e pessoas jurídicas, interagindo também com O SIGFácil, tornando-se a 

ferramenta principal na prestação dos serviços da JUCAP, uma vez que integra os dados 

e todos os processos com um único envio de documentos simplificando e 

compatibilizando procedimentos da Junta Comercial e dos Órgãos federais, estaduais e 

municipais que participam do processo de registro, evitando a duplicidade de exigências 

e garantindo a linearidade do processo para o usuário.  

 

2374 – Implementação do Atendimento ao Empreendedor, no valor de R$ 760,000 mil reais, 

e ainda: 

Prestou por meio desse canal, um melhor atendimento ao empreendedor, relativo à 

abertura de empresas, participações em cursos, palestras, registro e licenciamento de empresas, 

junto aos Órgãos Federais, estaduais e municipais. 

O atendimento vem sendo prestado com excelência, reflexo das inovações advindas da 

integração e informatização do atendimento. Nessa Ação, registraram-se outras inovações, como: 

A Junta Digital, que irá atender também o interior do Estado com a instalação de postos de 

atendimento com serviços de protocolo e digitalização de documentos. 
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A Certidão Simplificada online, também mais uma ferramenta digital e gratuita, 

podendo ser gerada pelo portal Empresa Fácil, dispensando a presença física do contribuinte na 

JUCAP.  

2573 - Apoio ao Desenvolvimento e Fortalecimento dos Pequenos Negócios, no valor de R$ 

5,571 milhões de reais, e ainda: 

✓ Financiamento de 693 negócios em todo o Estado. 

2466 – Fomento a Atividade Artesanal no Estado do Amapá, e ainda:  

✓ Cadastramento de 90 novos artesãos, trabalhadores manuais e organizações 

representativas do setor; 

✓ Capacitação de 55 artesãos em assuntos específicos;  

✓ Participação de 153 artesãos em 10 feiras itinerantes; 

✓ Comercialização de 28.616 peças artesanais comercializadas resultando em um 

faturamento de R$ 351 mil reais para o Setor. 

2469 – Empreender para Crescer, e ainda: 

✓ Capacitação de 571 empreendedores por meio de um ciclo de palestras destinadas ao 

fortalecimento do empreendedorismo; 

2468 – Fomento as Iniciativas de Produção Associativas Solidárias, e ainda: 

✓ Cadastramento de 04 empreendimentos econômicos solidários, dentre associações e 

grupos informais; 

✓ Participação de 15 grupos econômicos solidários em 16 feiras itinerantes; 

✓ Apoio a organização e estruturação de 02 grupos econômicos solidários, em parceria 

com o SEBRAE/AP para atuarem na produção de sacolas ecológicas; 

✓ Realização de 14 oficinas com a participação de 296 empreendedores que fazem parte 

de grupos econômicos solidários; 

✓ Apoio à comercialização de 276 empreendedores por meio da realização de 09 feiras;  

✓ Realização do mapeamento de 11 entidades representativas dos empreendedores, 

envolvendo 419 cadastros, sendo que 151 foram licenciados com alvarás de 

funcionamento; 

✓ Execução do Projeto Jovem Descolado, em parceria com SEBRAE/AP, sendo 

capacitados 263 jovens com faixa etária de 16 a 24 anos. 
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Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ - 

milhões) 

Dotação Atualizada (R$) Executado (R$) % de Execução 

2,163 2,163 537,257    24,82 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2017 

 

PROGRAMA: Amapá Trabalhador  

Objetivo: 

Promover a Política do Trabalho, por meio da capacitação e qualificação do trabalhador 

amapaense, captando e intermediando as oportunidades de ocupação, renda e emprego no Estado 

do Amapá, inserindo e recolocando o trabalhador no mercado formal de trabalho, a curto, médio 

e longo prazo. 

Execução e resultados alcançados por meio das ações:     

2456 - Intermediação de Mão de Obra, no valor de R$ 123,604 mil reais, e ainda: 

✓ Inscrição de 8.543 trabalhadores às vagas captadas no mercado de trabalho;  

✓ Captação de 1.188 vagas para o mercado de trabalho; 

✓ Encaminhamento de 1.474 trabalhadores às vagas captadas; 

✓ Colocação 376 trabalhadores no mercado de trabalho; 

✓ Habilitação de 18.583 trabalhadores ao seguro desemprego; 

 

2454 - Qualificação Social e Profissional do Trabalhador, no valor de R$ 507,765 mil reais, e 

ainda: 

✓ Realização de 20 palestras de orientação profissional, capacitando 441 trabalhadores; 

✓ Realização por meio do Banco de Talentos do Sistema Público de Emprego, 

Trabalho e Renda, atendimentos realizados pelo SINE/AP por meio de 11 iniciativas 

sociais nos municípios de Macapá, Santana, Mazagão, Vitória do Jari e Laranjal do Jari 

que totalizaram 1.336 atendimentos. 

✓ Cadastramento de 1.030 trabalhadores para a prestação de serviços temporários; 

✓ Recebidas 86 solicitações de prestação de serviços; 

✓ Encaminhamento de 204 trabalhadores às solicitações recebidas; 

✓ Colocação de 96 trabalhadores no mercado de trabalho formal; 
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✓ Realização de palestras com a participação de 42 trabalhadores em que se abordaram os 

seguintes temas: Linhas de Crédito Produtivo AFAP e o Empreendedorismo e 

Oportunidades de Negócios. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada 

(R$) 

Executado (R$) % de Execução 

       1,477 1,477 631,370 42,75 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2017 

 

3.2.3. SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO – SETUR: 

PROGRAMA: Desenvolvimento Integrado do Turismo  

Objetivo: 

 Organizar as ações de intervenções públicas e privadas para o desenvolvimento da 

atividade turística, por meio dos eixos estratégicos de planejamento das regiões turísticas 

denominadas Pólos Turísticos, como o Meio do Mundo, Extremo Norte, Tumucumaque, 

Castanhais e Pororoca, que serão implantadas e integradas ampliando as oportunidades de 

geração de ocupação, oportunidades, emprego e renda. 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2309 - Executar a Política para o Desenvolvimento do Turismo no Amapá, no valor de R$ 

284,338 mil reais, e ainda: 

✓ Assessoramento técnico as Secretarias, Departamentos e/ou Coordenadorias de Turismo 

nos Municípios de Macapá; 

✓ Acompanhamento e Fiscalização com Parceria do PROCON e atualização do cadastro 

das agências de Turismo no Amapá; 

✓ Realização da “Oficina de Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro”; 

✓ Orientação e Assessoramento Técnico aos Municípios de Serra do Navio, Oiapoque, 

Pedra Branca do Amaparí e Amapá; com finalidade de Desenvolver as Ações de 

Turismo nessas localidades; 

✓ Assessoramento a da Equipe do CADASTUR, no município do Amapá; 
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✓ Visita para Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro – Categorização dos municípios 

do Amapá, conforme a Portaria nº 268 de 28 de dezembro de 2016; 

✓ Assessoramento técnico as Secretarias, Departamentos e Coordenadorias de Turismo do 

Município do Amapá; 

✓ Reunião com os dirigentes para debater sobre verbas que serão encaminhadas para os 

Estados com intuito de fomentar destinos Turísticos, infraestrutura Turística, PDTI`S, 

PRODETUR, qualificação para o setor; 

✓ Visita Técnica ao Ministério do Turismo- MTUR; 

✓ Reunião com técnicos do Ministério do Turismo-MTUR, para alinhamento de 

informações e orientação sobre diversos temas que envolvem o turismo; 

✓ Assessoramento técnico as Secretarias, Departamentos e/ou Coordenadorias de Turismo 

dos Municípios de Macapá. 

 2511 - Promoção, Comercialização e Divulgação dos Produtos Turísticos, no valor de R$ 

35,635 mil reais e ainda: 

✓ Realização do processo de atualização do Mapa Turístico Brasileiro e demais ações que 

emanam do Ministério de Turismo; 

✓ Elaboração do Projeto do Equinócio das Águas; 

✓ Realização do Projeto “Desafio dos Hemisférios” como programação do Equinócio das 

Águas em Parceria com a SEDEL; 

✓ Assessoramento na elaboração do Projeto EDUCATUR; 

✓ Assessoramento na realização dos Cursos do PRONATEC 2017; 

✓ Acompanhamento da realização dos Cursos do PRONATEC e a elaboração do Mapa de 

Demanda Identificada – MDI; 

✓ Capacitação de técnicos da SETUR e demais interessados para o atendimento ao 

turístico, visando uma boa receptividade no segmento; 

✓ Realização de Formação Continuada, Curso de Agentes de Informação Turística – FIC 

no Conselho da APA da Fazendinha; 

✓ Elaboração do Plano de Atividade para a Educação Patrimonial no município de Serra 

do Navio; 

✓ Orientação aos técnicos da Secretaria Municipal de Turismo na elaboração do Plano 

Municipal de Turismo; 
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✓ Consultoria aos técnicos do DPT para auxiliar na capitação de recursos para 

infraestrutura turística; 

✓ Contabilização de 6.167 visitantes no Monumento Marco Zero do Equador, sendo 239 

estrangeiros. 

✓ Elaboração do CADASTUR, contendo Guias Turísticos, Agências de Viagens, 

Restaurantes Cafeterias e Bares, Organizadoras de Eventos, Prestador de Infraestrutura 

de Apoio para Eventos, Meios de Hospedagens, Transportadora Turística; 

✓ Participação dos Técnicos e Secretário do 27º “Encontro dos Interlocutores do 

Programa de Regionalização”, na capital Brasília; 

✓ Participação na 45ª ABAV EXPO da Associação Brasileira de Agências de Viagens-

ABGV; 

✓ Participação no World Travel Market Latin America (WTM); 

✓ Participação no Fórum Nacional dos Dirigentes e Secretariados do Turismo – 

FORNATUR; 

✓ Participação do Secretário no Evento da 3ª Reunião Extraordinária do FORNATUR, 

São Paulo – SP; 

✓ Execução do Fórum Estadual de Turismo. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ - mil 

reais) 

Dotação Atualizada (R$) Executado (R$) % de Execução 

100,000 100,00 274,006 274 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2017 

 

3.2.4. INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS – IEF: 

PROGRAMA: Recursos Naturais, Ordenamento Territorial e Manejo Florestal do Amapá  

Objetivo: 

Promover a implantação e implementação de políticas e normas ambientais no Estado 

do Amapá, em parceria com os demais órgãos quanto ao aperfeiçoamento dos mecanismos de 

controle, gestão de florestas públicas, ordenamento territorial e orientação à população na 
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perspectiva no uso destes patrimônios, dos ecossistemas, do solo, da água, da biodiversidade e de 

valores culturais para a produção sustentável. 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2649 - Fortalecimento da Assistência Técnica e Extensão Florestal, no valor de R$ 261,889 

mil reais, e ainda: 

✓ Atendimento a 1.222 famílias, em manejos florestais em todo o Estado; 

✓ Efetivação de 03 convênios com instituições nacionais e internacionais, visando 

investimento em capacitação para a exploração adequada da FLOTA. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada (R$) Executado                           

(R$) 

% de Execução 

9,760 9,760     5,315 54,46 

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2017 

3.2.5. SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL – SDR: 

PROGRAMA: Desenvolvimento Rural, Agropecuário, Aquícola e Pesqueiro do Amapá  

Objetivo: 

  Fomentar o desenvolvimento rural, agropecuário e pesqueiro, em todo estado, 

incentivando a produção de alimentos de origem vegetal e animal, escoamento, abastecimento, 

criação de rebanhos e a produção aquícola e pesqueira, garantindo a assistência técnica, o crédito 

rural, a fiscalização e a inspeção de produtos do setor. 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2555 – Realização de Expo feiras, e ainda: 

✓ Investimento de 700 mil reais, na realização a 26ª Feira Agropecuária do Amapá, 

gerados mais de 300 empregos temporários com a participação de pequenos 

empreendedores na comercialização de comidas típicas, acessórios, brinquedos 

infláveis, bebidas, doces, além de outras atividades; 

✓ Cerca de 20 mil pessoas prestigiaram os dos eventos realizados no Parque de 

Exposições do município de Amapá que receberam a participação de produtores dos 
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municípios de Amapá, Calçoene, Tartarugalzinho e Pracuúba, Ferreira Gomes e Porto 

Grande. 

2556 - Escoamento e Comercialização da Produção Familiar, no valor de R$ 3,418 milhões 

de reais, beneficiando 189 comunidades e 2.400 produtores rurais em todo o Estado, e ainda: 

✓ Comercialização de 8,052 mil toneladas de produtos agrícolas, correspondendo a um 

faturamento anual de R$ 41,435 milhões de reais em todo o Estado; 

✓ Investimento de R$ 3, 466 milhões de reais, destinados à locação de veículos, 

utilizando 29 veículos tipo caminhão, 25 veículos com capacidade para 12 toneladas e 

04 veículos tipo 3/4, atendendo aos municípios de: Macapá, Santana, Mazagão, Vitória 

do Jari, Pedra Branca do Amaparí, Porto Grande, Tartarugalzinho, Amapá, Calçoene, 

Cutias, Ferreira Gomes, Itaubal e Laranjal do Jari.  

✓ Aquisição de veículos, embarcações e equipamentos com recursos provenientes de um 

convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) no valor de, 

aproximadamente, R$ 8,9 milhões, com contrapartida estadual de R$ 765 mil.  

✓ Expansão do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no Estado. Com a entrega de 

12 (doze) caminhões e 3 (três) embarcações a entidades de produtores de 15 municípios 

amapaenses 

2392 – Execução da Assistência Técnica, Pesqueira e Aquícola, e ainda: 

✓ Visita a assentamentos do Corre Água no Distrito do Pacuí, Carvão, Piquiazal, Ajudante 

e Ramal do Camaipi, no município de Mazagão, com o objetivo de verificar a 

viabilidade de implantação de projetos de piscicultura nessas localidades; 

✓ Implantação do Projeto Piamarta com a revitalização dos viveiros de piscicultura da 

Escola Agrícola Piamarta, localizada no Distrito do Coração; 

✓ Realização de 55 atendimentos a produtores dos assentamentos de Janari, Mutum, 

Cedro e município de Macapá; 

✓ Realização do Curso Básico de Piscicultura, com 110 participantes. 

2395 – Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia de Comercialização de Pescado no Amapá, e 

ainda: 

✓ Revitalização do Projeto Peixe Popular em diferentes bairros do município de Macapá, 

de Ferreira Gomes, Porto Grande e Vitória do Jarí.  
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2593 - Financiamento a Produtores Rurais – FRAP, no valor de R$ 3,450 milhões de reais, e 

ainda: 

✓ Financiamento de 230 projetos, beneficiando 230 produtores rurais em todo o Estado. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada 

(R$) 

Executado                           

(R$) 

% de Execução 

17,471 17,471 5,701 32,63 

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2017 

3.2.6. SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SETEC: 

PROGRAMA: Promoção e Incentivo do Ensino, Ciência, Tecnologia e Inovação para o 

Desenvolvimento do Amapá  

Objetivo: 

Ampliar e fortalecer a capacidade científica, tecnológica e de inovação através da 

articulação interinstitucional e esforços conjuntos, atendendo às diretrizes estratégicas de 

desenvolvimento (econômico, social e ambiental) do estado do Amapá.  

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

1005 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológicos no Território Amapaense e na Faixa de 

Fronteira, no valor de R$ 635, 678 mil reais, e ainda: 

✓ 03 projetos apoiados. 

2514 - Incentivo à Cultura de Ciência e Tecnologia no Ensino Básico, no valor de R$ 34,219 

mil reais, e ainda: 

✓ 89 escolas da rede estadual de ensino beneficiadas.  

2533 - Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Econômico do Amapá, no valor de R$ 

65,646 mil reais, e ainda: 

✓ 28 projetos apoiados. 

2535 - Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo em Áreas Estratégicas, no valor de R$ 

12,554 mil reais, e ainda:  

✓ A implantação de 02 projetos voltados para esta área; 

✓ Aprovação da Lei de Inovação Tecnológica.  
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2537 - Consolidação do Sistema Estadual de CT&I, no valor de R$ 15,824 mil reais, e ainda: 

✓ Operacionalizou o Sistema Estadual de Ct&I, Fundo, Conselhos (Nacional e Estadual) e 

Lei, fortalecendo a atuação conjunta do Sistema Estadual.  

2590 - Consolidação e Modernização da UEAP, no valor de R$ 3,145 milhões de reais, e 

ainda: 

✓ O recredenciamento de cursos de graduação ofertados pela UEAP junto ao Conselho 

Estadual de Educação; 

✓ Acordos de cooperação firmados com diversas instituições, públicas e privadas;  

✓ Assinatura de convênio com o Instituto de Pesquisa Científica do Amapá – IEPA, 

objetivando proporcionar estágio aos universitários; 

✓ Cooperação com a Rádio Difusora de Macapá, visando à interiorização da educação;  

✓ Realização de termo de execução descentralizada com a PM/AP, visando à organização 

e realizado do processo de seleção interna de candidatos ao curso de Formação de 

Sargentos da Polícia Militar do Amapá;  

2606 - Expansão, Interiorização, Modernização e Estruturação do Ensino Superior, no 

valor de R$ 247,432, e ainda: 

✓ Elaboração do Plano de Trabalho de Implantação do Polo de Apoio Presencial da UEAP 

no município de Amapá;  

✓ Elaboração do Acordo de Cooperação Técnica a ser celebrado pelo município de 

Amapá e a UEAP; 

✓ Celebração do Acordo de Cooperação Técnica entre o município de Amapá e a UEAP 

para a implantação do Polo Universitário com oferta de cursos de extensão, graduação, 

pós-graduação na modalidade presencial, semipresencial e a distância; 

✓ Diplomação de 172 novos professores pelo PLANFOR; 

✓ Concessão de 72 auxílios, no valor de R$ 405 reais, para discentes; 

✓ Elaboração de Projeto, junto ao FNDE, visando a construção e ampliação da Biblioteca 

do Campus I da UEAP, no valor de R$ 1.000.000,00 de reais que irá beneficiar 2.132 

acadêmicos;  
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2610 - Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos, Culturais, Atividades de Saúde, 

Esporte e Lazer, no valor de R$ 101,140 mil reais, e ainda: 

✓ Oferta de aulas de iniciação esportiva nas modalidades de voleibol, basquete, futsal, 

beneficiando 150 universitários de vários cursos de graduação; 

✓ Participação nos Jogos Universitários Brasileiros, beneficiando 11 atletas universitários.   

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ - em 

milhões) 

Dotação Atualizada 

(R$) 

Executado                           

(R$) 

% de Execução 

19,869 19,869 7,458     37,53    

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2017 

3.2.7. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPÁ – RURAP: 

PROGRAMA: Produção de Alimentos 

Objetivo: 

Dotar o estado das condições necessárias à produção de alimentos, visando reduzir a 

dependência econômica, quanto à importação de alimentos de outros estados.  

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2602 - Produção Integrada de Alimentos, no valor de R$ 89,606 mil reais, e ainda: 

✓ Atendeu 13.708 agricultores familiares, de acordo com a Política Nacional de 

Assistência Técnica - PNATER, priorizando o atendimento à agricultores familiares, 

nas categorias de quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais, 

indígenas e assentados da reforma agrária; 

✓ Comercialização de R$ 3, 394 milhões de reais, por meio de 225 associações, 

beneficiando 1.071 agricultores, totalizando 839,7 toneladas de alimentos distribuídos; 

✓ Realização de 10 oficinas para aplicação de fertilizantes e defensivos alternativos no 

Cinturão Verde de Macapá com a parceria do SEBRAE; 

✓ Realização de assistências técnicas aos ribeirinhos, totalizando 2.480 pessoas. 

2283 - Apoio ao Cultivo de Culturas Anuais, e ainda:  

✓ Atendeu em todo o Estado, 4.256 agricultores. 

2286 - Apoio a Produção de Proteína Animal, e ainda: 

✓ Beneficiou 1.151 agricultores. 
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2287  - Desenvolvimento da Fruticultura, e ainda: 

✓ Foram beneficiados 3.849 agricultores.  

2288  - Desenvolvimento das Ações de Assistência Técnica, e ainda: 

✓ Atendeu 5.177 agricultores. 

2307 - Capacitação de Agricultores e suas Organizações, no valor de R$ 918,350 mil reais, 

e ainda: 

✓ Oportunizou a capacitação para 3.559 agricultores. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada (R$) Executado                           

(R$) 

% de Execução 

1,713 1,713 97,731       5,66 

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2017 
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3.2. EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Nesse Eixo é fundamental a palavra universalização. Oferecer de forma clara, objetiva e 

igualitária as políticas com qualidade, de acordo com os indicadores de atendimento propostos 

pela União, Estado e municípios. 

3.2.1 RESUMO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS PELOS 

ÓRGÃOS DE GOVERNO QUE COMPOEM O EIXO: 

 

Fundação da Criança e do Adolescente – FCRIA – 31201 

Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá – HEMOAP – 31202 

Laboratório Central de Saúde Pública do Amapá – LACEN – 31202 

Secretaria  de Estado da Inclusão e Mobilização e Social – SIMS – 3101 

Secretaria de Estado da Cultura – SECULT – 28102 

Secretaria de Estado da Educação – SEED – 28101 

Secretaria de Estado da Saúde – SESA – 30101 

Secretaria de Estado do Desporto e do Lazer – SEDEL – 29101 

Defensoria  Pública do Estado do Amapá- DEFENAP – 32101 

 

Por meio dos Programas Amapá Educando e Assistência ao Educando, executados 

pela Secretaria de Estado da Educação - SEED, foram investidos na rede estadual de ensino, 

no ano passado, R$ 633 milhões de reais, beneficiando cerca de 128.450 mil alunos, no ensino 

fundamental, especial, médio e de jovens e adultos, respectivamente. 

Ainda, proporcionou-se aos educandos, a escolha por meio de eleição direta, dos 

diretores de 08 escolas de nível médio, que tem entre seus objetivos estratégicos, a 

transformação desses espaços em centros pioneiros no processo de ensino e aprendizagem mais 

democráticos. Na reestruturação da rede física e pedagógica, mais precisamente com 

readequação, reforma, ampliação e construção de escolas, foram investidos R$ 17 milhões e 500 

mil reais.  

Ao iniciar o ano letivo, os alunos encontrarão mais 70 escolas reformadas, já em 2018, 

como forma de oferecer melhores condições de aprendizagem. Outro avanço significativo no 
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Setor Educacional foi a rescisão do contrato de vigilância armada nas escolas, causado pela 

grave crise financeira pela qual passou o governo. Optamos pelas câmeras internas, e com esta 

medida, economizou-se cerca e R$ 30 milhões de reais ao ano. 

Com o objetivo de proporcionar mais qualidade de vida e oportunidade aos jovens 

amapaenses, foi relançado no final do ano passado, o “Programa Amapá Jovem”, que 

beneficiará 10 mil alunos na faixa etária de 15 a 29 anos em todos os 16 municípios. Este 

programa vem ao encontro dos demais, associando-se também, como instrumento de combate na 

redução da vulnerabilidade social desses jovens. 

Introduziu-se também o processo de descentralização, fato referendado pelo Conselho 

Estadual de Educação, que aprovou para mais 09 escolas públicas, o título de reconhecimento e 

autonomia de gestão, que entre outros atos, autoriza a eleição de gestores escolares, a captação 

de recursos federais, dando mais legitimidade aos projetos, além de possibilitar que a própria 

instituição, emita o certificado ao estudante. Ao todo foram 33 escolas beneficiadas. Em 2018, 

estão previstas para reconhecimento mais 09 escolas. 

Sabemos que a violência não escolhe local e nem pessoas. O Governo atento a este 

problema, e como forma de combater a violência no âmbito escolar, criou o Sistema de 

Informação de Agressão e Violência nas Escolas, por meio da SEED em parceria com a 

Delegacia Geral de Polícia e Conselhos Tutelares, sendo mais uma ferramenta online que irá 

permitir e monitorar a violência nas escolas estaduais, inicialmente em Macapá e Santana, 

oferecendo mais segurança aos nossos jovens. 

Outro setor igualmente importante para o Governo e com reflexos diretos para a 

população são as ações voltadas para o ESPORTE E LAZER. A exemplo das demais ações 

governamentais, todas dessa área, teve o objetivo de promover a integração por meio do Esporte 

e Lazer, envolvendo crianças, jovens e adultos em todo o Estado. Em 2017, foram beneficiadas, 

cerca de 10.000 pessoas, em jogos escolares, nas diversas modalidades e em outras ações 

realizadas. Destaca-se o apoio do Governo a 40 jovens, por meio da Bolsa Esporte Amapá, 

com um salário mínimo mensal. Este incentivo rendeu frutos importantes, por meio da conquista 

de 25 medalhas na etapa nacional de jogos estudantis disputada em São Paulo. 

O desafio no sentido de promover o acesso ao atendimento em Saúde com qualidade 

vem sendo perseguido.  Com base nesse desafio governamental, os esforços têm se concentrado 
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em ofertar serviços de atenção básica e especializada, focado na integralidade do atendimento, 

desenvolvendo diversas ações, que oportunizem um acesso mais humanizado ao cidadão. 

Em 2017, foram investidos R$ 168 milhões de reais, no programa Organização das 

Redes de Atenção à Saúde, em todo o Estado.  Como reflexo positivo desses investimentos, 

destacamos a marcação de consulta pela internet para as especialidades oferecidas pelo governo 

do Estado. Foram disponibilizadas, pela primeira vez, via online, 129 vagas somente para 

urologia. Esta iniciativa só foi possível graças à implantação do Sistema Nacional de Regulação 

(SIREG), que além da facilidade na marcação de consultas, reduzirá filas e proporcionará melhor 

acessibilidade ao usuário, principalmente aos que residem em municípios distantes da capital. 

Além de Macapá, os municípios de Tartarugalzinho e Amapá, também colocaram em 

funcionamento este sistema. Antes, o agendamento só era feito de forma presencial, agora, o 

paciente faz o agendamento na Unidade Básica de Saúde (UBS) do município em que reside 

desde que esteja com o encaminhamento médico e documentos obrigatórios, como o cartão do 

SUS, e em poucos minutos terá a data, hora e médico agendados, podendo se deslocar para a 

capital apenas para fazer o procedimento. 

A meta é ampliar o sistema para todos os municípios, que ficarão responsáveis por 

fornecer o espaço e o computador conectado à internet e o operador para que o usuário possa 

agendar as consultas. Os pontos de acesso ao sistema, em todos os municípios amapaenses, serão 

fornecidos com muito esforço pela SESA. Esta mudança vai humanizar o atendimento, ampliar e 

melhorar a assistência e qualidade na prestação desse serviço.  

Outro avanço importantíssimo na área da SAÚDE foi registrado no HCAL - Hospital de 

Clínicas Dr. Alberto Lima, por meio da aquisição no ano passado, de equipamentos de última 

geração que permite a realização de procedimentos mais delicados com maior precisão cirúrgica. 

Serão 05 novas mesas operatórias, que possibilitará ao profissional um melhor manuseio durante 

a realização das cirurgias nas mais variadas especialidades. 

Estes equipamentos fazem parte do projeto de reaparelhamento da rede hospitalar, que 

irão auxiliar as cirurgias nas áreas de neurologia, ortopedia e urologia, e outros itens que 

ampliam e melhoram a assistência especializada. 

São investimentos resultantes da articulação política do governo para a destinação de 

emendas parlamentares específicas para a aquisição de equipamentos que reforçam o 

atendimento de urgência e emergência, de diagnóstico de imagem e suporte na terapia intensiva.  
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Outro avanço nessa área foi a entrega da Clínica Lourival Duarte Brandão, em 2017, em 

Santana, onde se realiza atendimentos de Nefrologia, hemodiálise e renais crônicos. 

Em 2018, estão previstas a execução das obras da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 

da Zona Sul de Macapá, UPA de Laranjal do Jari e Maternidade Bem Nascer, na zona norte de 

Macapá que deverá absorver 30% da demanda do Hospital da Mulher Mãe. Até o final de março, 

será lançada a obra do Hospital Regional do município de Porto Grande, resultado de uma 

parceria entre governo e iniciativa privada. 

3.2.2. PROGRAMAS: 

3.2.3. FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FCRIA: 

PROGRAMA: Atendimento Humanizado a Crianças e Adolescentes 

Objetivo: 

Realizar atendimento com a finalidade de ressocialização de crianças e adolescentes 

garantindo os direitos fundamentais estabelecidos no estatuto da criança e do adolescente – ECA, 

os programas e ações planejadas relativas à organização, estruturação institucional, para atingir 

às objetivas e diretrizes legais voltadas ao público relevante da instituição. 

Execução E resultados alcançados por meio das ações: 

1039 - Construir e Reformar os Abrigos de Internações das Crianças e Adolescentes, e 

ainda: 

✓ Alcance de 99,27%, tendo por objetivo a reforma e ampliação de 06 núcleos, ampliação 

de salas de atendimento e construção de quadra esportiva, aumentando a média de 

atendimento de 40 para 50; 

2335 - Gestão de Convênios e Contrapartidas e Proteção, e ainda:  

✓ Alcance em 62,60% e execução física em 100%, tendo por objetivo a realização de 

parceria com a Faculdade de Macapá – FAMA e IMMES, visando atender estágios 

destinados a sócio educandos; 

✓ Oferta de 25 vagas no mercado de trabalho profissional em diversas áreas de 

conhecimento em serviço social e psicologia com convênios firmados com a UNOPAR 

(09 vagas), UNIFAP (4 vagas), FAMA e IMMES (06 vagas cada). 

 

 

https://www.portal.ap.gov.br/noticia/0107/nova-unidade-de-nefrologia-clinica-da-vida-lourival-duarte-brandao-e-realidade-em-santana
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2352 – Proteção e Inclusão a Crianças e Adolescentes, e ainda: 

✓ Alcance em 98,97% e execução física em 100%, tendo por objetivo incluir crianças e 

adolescentes em cursos de capacitação de confeitaria e panificação, resultado de 

parceria firmada com a CEPA, e promover atendimento de saúde bucal a crianças e 

adolescentes através de acadêmicos do curso de Odontologia.  

 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada (R$) Executado (R$) % de Execução 

6,093 6,093 7,090    116,36 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2017 

3.2.4. DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAPÁ - DEFENAP: 

PROGRAMA: Defesa do Cidadão  

Objetivo: 

Prestar a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os 

graus, judicial e extrajudicial, dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, na forma integral e gratuita aos necessitados, 

assim considerados, na forma da lei. 

 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2292 - Assistência Jurídica Gratuita, e ainda: 

✓ Realizou 247.106 atendimentos em todo o Estado, superando a meta prevista no PPA 

2016-2019 em 25,05%. 

2297 - Políticas de Defesa Social, e ainda:  

✓ Intensificação de palestras e atendimentos em vários bairros da capital e localidades do 

Estado, assim como em escolas públicas e particulares, englobando um total de 10.596 

pessoas orientadas, ultrapassando em 488,66% a meta prevista para este exercício, 

mostrando assim o empenho desta Defensoria em prestar as orientações aos cidadãos 

carentes do Estado.  
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Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada 

(R$) 

Executado                           

(R$ em mil reais) 

% de Execução 

      2,973 2,973 917,845 30,84 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2017 

3.2.5. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED: 

PROGRAMA: Amapá Educando  

Objetivo: 

Garantir o direito de acesso e permanência a um sistema de educação de qualidade para 

todos, universalizando e elevando o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

Indicadores de Resultados do Programa: Ano 2016 

Taxa de aprovação (%)  Taxa de Reprovação (%) Taxa de evasão (%) 

Fundamental: 81,2 

Médio: 75,1 

EJA: 38,4 

Fundamental: 12,4 

Médio: 12,4 

EJA: 17,1 

Fundamental: 4,1 

Médio: 12,8 

EJA: 37,8 

   Fonte: SEED – 2017 

 

2016 

Incremento de matrículas ano (%) 

-2,47 

      Fonte: SEED – 2017 

       

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

1007 - Construção, Reforma, Ampliação, Aparelhamento e Legalização de Prédios 

Escolares do Ensino Fundamental, no valor de R$ 5,438 milhões de reais, e ainda: 

✓ Construção de 10 Escolas Estaduais: Ensino Fundamental Macapaba, 

Franquinho do Bailique, Igarapé Carneiro, Filadélfia do Igarapé Grande, Ariri, 

Vila Macedônia, João Henrique Silva, Maria José Campelo da Silva, Retiro Santo 

Antônio da Pedreira e Deuzolina Salles de Farias; 

✓ Reforma e Ampliação de 05 Escolas Estaduais: Ivanildo Fortes da Silva, 

Antônio C. Pontes, Maria do Carmo Viana, Centro Educacional Raimundo 

Nonato e Maria Neusa do Carmo; 
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✓ Reforma e Pequenos Reparos de Escolas Estaduais: Centro Educacional 

Raimundo Nonato, Santo Antônio, Agua Branca do Cajari, Alberto Santos 

Dumont, Almirante Barroso, Amaro Brasilino de Farias Filho, Antônio Bráulio de 

Souza, Antônio Castro Monteiro, Antônio do Rio Preto, Antônio Messias, 

Antônio Pontes, Aracary Correa Alves, Aracy Mont´Alverne, Ariri, Azevedo 

Costa, Bacaba, Basílio Pereira de Souza, Benevenuto Soares Rodrigues, Benigna 

Moreira, Bento Tolosa de Santana, Bosque do Amapá, Brasil Novo, Castro Alves, 

Cecília Pinto, Central do Maracá, Chico Mendes, Claudio dos Santos Barbosa, 

Coaracy Nunes, Conceição do Maruanum I, Darcy Ribeiro, Deuzuite Cavalcante, 

Dom José Maritano, Duque de Caxias, Edgar Lino, Elcy Rodrigues Lacerda, 

Everaldo da S. Vasconcelos Júnior, Evilasio Pedro de L. Ferreira, Fagundes 

Varela, Fonte Nova, Foz do Rio Matapi, Francisco de Oliveira Filho, Garimpo de 

São Tomé, Gov. Ivanhoé Gonçalves Martins, Graziela Reis, Manoel Primo dos 

Santos,Igarapé das Armas, Igarapé do Buritizal, Igarapé do Carneiro, Igarapé 

Grande do Curuá, Irandyr Pontes Nunes, Irineu da Gama Paes, Itamatatuba, 

Joanira Del Castillo, João Maciel Amanajás, José Alves Gouveia, José Barroso 

Tostes, Jose de Alencar, José de Anchieta, José do Mutum, José Plácido de 

Castro, Julio Gonçalves da Costa, Lagoa dos Índios, Levindo Alves dos Santos, 

Manoel dos Reis, Manoel José Santos Silva, Manoel Pereira Herculano, Manoel 

Queiroz Benjamim, Maria Bernadete, Maria Cavalcante, Maria de Nazaré de 

Paula Lima, Maria de Nazaré P. Vasconcelos, Maria Ivone, Maria Menriam, 

Maria Neusa do Carmo, Maria Socorro Smith, Marinho do Cajari, Mário Quirino, 

Maruanum II, Mineko Hayashida, Mirilândia, Modelo Guanabara, Munguba do 

Jari, Murilo Braga, Nancy Nina Costa, Nazaré da Pedreira, Nazaré Rodrigues, 

Nestor Barbosa, Novo Horizonte, Olendina Ferreira do Rosário, Osmundo 

Valente Barreto, Osvaldina Ferreira da Silva, Padaria, Pedro Alcântara Chaves 

Lopes, Pioneiro, David Miranda dos Santos, Prof. Francisco Walcy Lobato Lima, 

Prof. Helenise Walmira Dias Santos, Prof. Jacinta Maria Rodrigues de Carvalho, 

Prof. José Ribamar Pestana, Prof. Margarida Rocha da Costa, Prof. Maria da Silva 

Mendes, Prof. Nair Cordeiro Marque, Prof. Rodoval Borges Silva, Prof. Silvio 

Elito de Lima Santo, Raimunda Barreto, Raimunda dos Passos, Raimundo Pereira 
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da Silva, Reinaldo Damasceno, Retiro do Pirativa, Rio Navio, Risalva Freitas, 

Rivanda Nazaré, Rozendo Nascimento Filho, Santa Ines, Santuário Nossa 

Senhora do Perpetuo Socorro, São Benedito, São Benedito do Pacuí, São 

Francisco do Alto, São Francisco do Piriri, São João, São João do Matapi, São 

Lázaro, São Sebastião da Boa Vista, São Sebastião do lago Pirativa, São Tomé do 

Pacuí, Sebastião Cordeiro Sena, Serafini Costaperária, Sonia Henrique, Teixeira 

de Freitas, Tempo Integral Darcy Ribeiro, Teotonio Brandão, Tracajatuba I, 

Vanda Maria de Souza Cabete,Vila Macedoni, Washington Luiz Aguiar, Zolito 

Nunes,Daniel Carvalho, Maria Yanawá, Camilo Narciso, Gabriel dos Anjos, João 

Teodoro Forte, Kawuywá, Maria Catarina Nunes, Jarilândia, Mário Andreazza, 

Simão Corridori, José do Patrocínio, Antonio Januário Pereira, Maria Catarina 

Dantas Tiburcio, Elisabeth Picanço Alves, Afonso Arinos de Melo Francisco, 

Prof. Denise de Melo Vasconcelos, Maria Carmelita e  Centro Educacional Paulo 

Melo. 

 

✓ Construção de 05 Blocos de Laboratórios de Escolas Estaduais: Alexandre Vaz 

Tavares, Antônio Cordeiro Pontes, Augusto Antunes, José Barroso Tostes e Maria do 

Carmo Viana. 

1057 – Construção, Reforma, Ampliação, Aparelhamento e Legalização de prédios 

Escolares do Ensino Médio, no valor de R$ 4,184 milhões de reais, e ainda: 

 

✓ Implantação de aparelhos de ar condicionado em 76 escolas, beneficiando 10 

municípios em todo o Estado; 

✓ Reforma de 11 escolas estaduais: Tiradentes, Colégio Amapaense, Elizabeth Picanço, 

José Firmo, Raimunda Virgolino, Augusto Antunes, Maria do Carmo Viana, Alberto 

Santos Dumont, Antônio Messias, Risalva Freitas e Centro de Línguas Danielle 

Miterrand; 

✓ Implantação das Escolas em Tempo Integral – Escolas do Novo Saber, em oito 

escolas, nas primeiras séries do Ensino Médio, atendendo 1.286 estudantes, nos 

municípios de Macapá e Santana; 
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✓ Implantação das Escolas de Gestão Compartilhada, em 02 escolas, em parceria com 

o Corpo de Bombeiros Militar, Escola Estadual Risalva Freitas do Amaral, que atendeu 

982 estudantes. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada 

(R$) 

Executado (R$) % de Execução 

732,162 732,162 618,574     84,49 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2017 

 

PROGRAMA: Educação para o Trabalho  

Objetivo: 

Expandir a formação profissional de nível técnico com mão de obra qualificada 

compatível com as necessidades do desenvolvimento econômico e sustentável do Amapá. 

 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2329 - Qualificação das Atividades do Ensino Fundamental na Educação Indígena, 

Quilombola e Afrodescendente, no valor de R$ 10,275 milhões de reais, e ainda: 

✓ 92.412 alunos atendidos; 

✓ Gerenciamento na elaboração do estatuto das 22 escolas Quilombolas, atendendo a 

2.429 alunos; 

✓ Capacitou 4.095 pessoas, dentre alunos, professores e a comunidade, por meio do 

Projeto Diversidade em Movimento, abordando temas como: Políticas Públicas 

Específicas para o Afro-Brasileiro;  

✓ Gerenciamento de 55 escolas Indígenas Estaduais distribuídas nas áreas indígenas de 

Oiapoque, Pedra branca do Amapari e Parque do Tumucumaque/PA; 

✓ Implantação de projetos: “Brinquedo tradicionais Indígenas  Galibi- Marwoeno” e “O 

futuro da Lingua Kheuól”, que  atingiu  

  4.796 alunos com palestras e oficinas e 169 professores receberam formação no Curso 

de Magistério habilitando-os em educadores e pesquisadores; 

✓ Oferta de 28 Cursos Técnicos para 1.803 alunos da Educação Profissional; 

✓ Atendimento via PRONATEC de 2.631 alunos distribuídos em 04 centros e 03 escolas; 
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✓ Atendimento via MEDIOTEC ofertando 30 cursos técnicos, beneficiando 1.245 alunos 

distribuídos em 03 centros e 02 escolas; 

✓ 1.563 professores da educação profissional participaram da formação continuada com 

palestras, oficinas e cursos.   

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada 

(R$) 

Executado (R$) % de Execução 

4,880        4,880      2,551           52,27   

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2017 

 

PROGRAMA: Assistência ao Educando  

Objetivo: 

Assegurar as ações de assistência básica referentes à Alimentação e Saúde Escolar, 

visando à melhoria da aprendizagem dos alunos da Rede Estadual de Ensino. 

Indicadores de Resultados do Programa: Ano 2016 

Índice de Escolas atendidas 

com Merenda Escolar (%) 

Índice de Alunos Atendidos 

com Merenda Escolar (%) 

Índice de Alunos Atendidos 

com Saúde Escolar (%)                     

       100        100         1,48 

     Fonte – SEED – 2017 

 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2360 - Manutenção da Alimentação e Saúde Escolar dos Alunos, no valor de R$ 14, 895 

milhões de reais, e ainda: 

✓ 100% dos alunos matriculados em todos os níveis e modalidades; 

✓ 128.450, foram atendidos com Alimentação Escolar (Projeto Merenda em Foco) em 

articulação com os MEC/FNDE, durante 200 dias letivos. 

✓ No Programa Saúde na Escola – PSE foram atendidos 741 alunos de 04 escolas, Gestão 

Compartilhada NASE/SEED e CPÁS/SESA).  

✓ 165 alunos receberam atendimentos oftalmológicos, em articulação com a SESA e 

OPTOCLIN. 

✓ 893 procedimentos odontológicos foram realizados em 348 alunos de 52 escolas. 
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✓ 25.000 alunos foram contemplados com a distribuição de livros didáticos, acervos 

literários, obras complementares, dicionários e periódicos em toda rede estadual de 

Ensino Básico. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada 

(R$) 

Executado                           

(R$) 

% de Execução 

16,129 16,129 14,895 92,34 

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2017 

 

PROGRAMA: Cooperação com Instituições Nacionais e Internacionais para o 

Desenvolvimento da Educação  

Objetivo: 

Complementar recursos para a implantação e implementação de ações educacionais nos 

diversos níveis e modalidades de ensinos ofertados na Rede Estadual, assim como, formação e 

valorização dos profissionais da educação, conforme o Plano Estadual de Educação PEE. 

 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2367 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - MEC/FNDE, no valor 

de R$ 9,777 milhões de reais, e ainda: 

✓ 128.261 alunos foram beneficiados com os Programas/Projetos financiados pela União. 

✓  O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, 

beneficiados 2.311 alunos com “Bolsa Auxílio Aluno”. 

 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada (R$) Executado                           

(R$) 

% de Execução 

33,358  33,358 14,762      44,25  

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2017 
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3.2.6. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA: 

PROGRAMA: Gestão do Sistema Único de Saúde - SUS 

Objetivo: 

Fazer a gestão do SUS através de um processo descentralizado na definição de metas 

pactuadas para a educação em saúde, na implementação do acompanhamento e monitoramento 

em tempo real da execução da assistência à saúde no Estado. 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

1056 - Investimento e Infraestrutura Física e Tecnológica, no valor de R$ 7,490 milhões de 

reais, e ainda: 

✓ Ampliação parcial das unidades hospitalares. 

2625 – Gestão Estratégica Participativa, no valor de R$ 78,315 milhões de reais, e ainda: 

✓ 06 iniciativas envolvendo instalação de conselhos, projetos de modernização hospitalar, 

entre outros.  

2628 – Política na Gestão do Trabalho, da Educação e na Saúde, no valor de R$ 738, 717 mil 

reais, e ainda: 

✓ 36 iniciativas envolvendo parcerias, instalação de conselhos, comitês, entre outros. 

2663 – Modernização da Gestão, no valor de R$ 52,888 mil reais, e ainda: 

✓ 08 iniciativas envolvendo capacitação, fiscalizações, reuniões, etc. 

Execução Orçamentária e Financeira dos Programas: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada (R$) Executado                           

(R$) 

% de Execução 

      50,756 50,756 8,360     16,47 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2017 
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PROGRAMA: Organização das Redes de Atenção à Saúde  

Objetivo:                       

Reorganizar e estruturar os serviços e ações de saúde de forma integrada, hierarquizada, 

igualitária e articulada em todos os pontos e níveis de atenção dentro das Redes de Saúde, com a 

finalidade de garantir acesso a todos (as) os cidadãos amapaenses. 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2617 – Qualidade do Sangue, e ainda:  

✓ 12.984 hemocomponentes produzidos; 

2621 – Contratualização de Serviços de Saúde Complementares, no valor de R$ 13,140 

milhões de reais, e ainda: 

✓ 945 Atendimentos por meio de uma entidade filantrópica, visando prestar subsídio 

técnico para a firmação de convênio com o Hospital São Camilo e São Luís e para 

ofertar atendimento ambulatorial; 

✓ 2.110 Atendimentos em internações; 

✓ 02 Credenciamentos de clínicas para diagnóstico por radiologia, ultrassonografia, 

tomografia e ressonância magnética. 

 

2622 – Atenção Integral à Saúde Materno Infantil, no valor de R$ 27,455 mil reais, e ainda: 

✓ 7.120 triagens neonatal e testes do olhinho; 

✓ 2.156 atendimentos em menos de 24h; 

✓ 612 consultas ambulatoriais na especialidade Ginecologia; 

✓ 968 consultas de Enfermagem; 

✓ 148 consultas de pré-natal de alto risco; 

✓ 48 consultas Pediátricas; 

✓ 340 consultas para mulheres vítimas de violência sexual; 

✓ 340 curetagens; 

✓ 92 partos cesarianos com laqueadura; 

✓ 428 atendimentos em decorrência de aborto; 

2624 - Assistência Farmacêutica, no valor de R$ 567,238 mil reais, e ainda: 

✓ Distribuição de  67.573    anestésicos e adjuvantes; 
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✓  Distribuição de 519.441 analgésicos, antipiréticos e medicamentos para alívio da 

enxaqueca; 

✓  Distribuição de 88.058 anti-inflamatórios e medicamentos para tratamento de gota;  

✓ 152.465 antialérgicos e medicamentos usados em anafilaxia;  

✓ 520.047 antibacterianos; 

✓ 26.714 medicamentos utilizados no manuseio das neoplasias; 

✓ 17.958 medicamentos antídotos usados em intoxicações exógenas.  

✓ 473.600 agentes empregados como repositores de carboidrato e eletrólitos; 

✓ 96.244 Vitaminas;  

✓ 950 Substâncias minerais. 

2633 – Rede de Urgência e Emergência, no valor de R$ 384,321 mil reais, e ainda: 

✓ 27.026 atendimentos ambulatoriais em todo o Estado. 

2652 – Manutenção das Unidades de Saúde Próprias do Amapá, no valor de R$ 47, 598 

milhões de reais, e ainda: 

✓ 892.834 procedimentos médicos realizados; 

✓ 3.348 cirurgias em geral; 

✓ 7.340 atendimentos nos serviços especializados em geral. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada 

(R$) 

Executado                           

(R$) 

% de Execução 

172,363 172,363 167,971      97,45   

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2017 

 

PROGRAMA: Vigilância em Saúde  

Objetivo:                        

Desenvolver ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, a 

população, por meio do fortalecimento de ações e serviços integrados com a Atenção Primaria 

em Saúde (APS), que assegure uma Rede de acesso diagnostico como suporte as Vigilâncias 

Epidemiológica, Sanitária e Ambiental, bem como monitorar os fatores de riscos não biológicos 

relacionados ao meio ambiente e áreas de risco de transmissão de doenças por vetores através de 

ações focadas na quebra do ciclo biológico.            
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Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

 

2616  - Procedimentos Laboratoriais e Vigilância em Saúde, no valor de R$ 879,139 mil 

reais, e ainda: 

✓ 32.047 atendimentos, entre pesquisas laboratoriais, emissão de laudos, diagnósticos, 

análises entre outros procedimentos. 

2620 - Realizar as Ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador com Efetividade, no valor 

de R$ 32,858 mil reais e, ainda: 

✓ 50 iniciativas de capacitações, parcerias, fiscalizações, entre outras. 

2651 - Vigilância Epidemiológica, no valor de R$ 514, 437 mil reais, e ainda: 

✓ 86 iniciativas, entre campanhas educativas, visitas domiciliares, cadastramentos, 

reuniões, parcerias, etc.; 

✓ Distribuição de 870.000 insumos de prevenção para os municípios. 

2653 – Vigilância Sanitária, no valor de R$ 126,465 mil reais, e ainda: 

✓ 332 iniciativas de inspeções sanitárias, coletas, fiscalizações, etc. 

2659 - Vigilância Ambiental em Saúde, no valor de R$ 2,015 milhões de reais e ainda: 

✓ 32 iniciativas de sensibilizações, reuniões, monitoramentos, etc. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada 

(R$) 

Executado                           

(R$) 

% de Execução 

10,705 10,705 3,568 33,33 

   Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2017 

3.2.7. SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL – SIMS: 

PROGRAMA: Proteção, Renda e Cidadania  

Objetivo: 

Promover a inclusão social de famílias e indivíduos em programas de transferência 

monetária e inclusão produtiva, em articulação com as políticas de educação, saúde, trabalho, 

esporte, lazer e demais políticas públicas, objetivando minimizar, em curto prazo, os efeitos da 

pobreza, além de impedir que ela se reproduza no futuro. 
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Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2637 - Proteção Social Básica, no valor de R$ 1, 237 milhões de reais, e ainda: 

✓ Atendeu 420 Famílias dos Bairros: Perpetuo Socorro, Aturiá e Canal do Jandiá; 

✓ Desembolso de R$ 7,388 milhões de reais, no Programa Luz para Viver Melhor; 

✓ Atendimento de 166 comunidades com a distribuição de óleo diesel. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada 

(R$) 

Executado                           

(R$) 

% de Execução 

50,784 50,784 7,756       15,27  

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2017 

3.2.8. SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECULT: 

PROGRAMA: Fomento às Atividades Culturais  

Objetivo: 

Valorizar a cultura amapaense por meio do apoio aos seus vários segmentos artísticos e 

valorização e difusão do patrimônio histórico cultural. 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2613 - Apoio a Eventos e Incentivo aos Segmentos Artísticos e Culturais, no valor de R$ 

4,904 milhões de reais, e ainda: 

✓ Realização de 12 convênios com fins culturais, no valor de R$ 2,297 milhões de reais, 

beneficiando 12 municípios; 

✓ Realização de 44 contratos com fins artísticos culturais, no valor de R$ 3,194 milhões 

de reais; 

✓ Realização de 10 termos de fomentos com entidades culturais; 

✓ Realização de 64 eventos artísticos culturais, por meio dos órgãos vinculados, 

beneficiando 278.116 participantes em todo o Estado.  

 Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada (R$) Executado                           

(R$) 

% de Execução 

       5,650 5,650 4,499 79,63 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2017 
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3.2.9. SECRETARIA DE ETADO DA INCLUSÃO E MOBIIZAÇÃO SOCIAL - SIMS 

PROGRAMA: Gestão da Rede de Atendimento à Mulher  

Objetivo: 

Ampliar a Rede de Atendimento à mulher em todo o Estado, para garantir a oferta de 

serviços diversificados de combate à violência e de inclusão da Mulher de acordo com a Lei 

1.764/2013 e o Pacto Nacional. 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

 

2548 – Rede de Atendimento à Mulher Unificado: 

✓ Revitalização do Centro de Atendimento à Mulher e à Família, Unidade Macapá;  

✓ Atendimento a 6.875 mulheres em todas as ações; 

✓ Capacitação de usuárias dos Centros de Referência de Atendimento à Mulher e Centros 

de Referência de Atendimento à Mulher e a Família;  

✓ Lançamento do Projeto CAMUF na Comunidade;  

✓ Atendimento à Mulher, no Município de Calçoene, com acolhimento adequado e 

especializado, direcionado as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência e 

vulnerabilidade social; 

✓ Capacitação dos multiplicadores do Projeto Namoro sem Violência;  

✓ Ação Verão sem Violência – Blitz Educativa para conscientizar a população em geral 

sobre a violência ocorrida em período de férias com distribuição de material educativo e 

slogan: “Neste Verão Beba Menos, Ame Mais”; 

✓ Ação Blitz Educativa “Maria da Penha”;  

✓ Ação de prevenção e combate ao escalpelamento; 

✓ Inauguração do novo CRAM no Município de Porto Grande;  

✓ Ação Outubro Rosa com o objetivo de realizar campanha de prevenção ao câncer de 

mama, sob a coordenação geral da Secretaria Extraordinária de Política para as 

Mulheres (SEPM); 

✓ Ação Roda de Conversas para debater a prevenção do câncer de mama, evento realizado 

no Instituto Joel Magalhaes – IJOMA; 
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✓ Ação Caravana Mulher em Movimento, projeto que visa atender mulheres das 

comunidades distantes dos grandes centros urbanos levando atendimento psicossocial, 

jurídico, pedagógico e de saúde da mulher;  

✓ Participação da SEPM no Fórum Estadual Legislativo com apresentação de um 

panorama da Secretaria Extraordinária de Políticas para as Mulheres com propostas e 

indicadores;  

✓ Realização da Marcha das Marias, em Macapá; 

✓ Realização da Roda de Conversa com o tema: Fragilidade da Rede/Propostas para 

Capacitação; 

✓ Realização de ciclo de debates Mulheres Contra a Violência e Marcha para Jesus; 

✓ Assinatura do termo de parceria entre GEA e TJAP para uso compartilhado de peças 

publicitarias pelo enfrentamento a violência contra a Mulher no Estado do Amapá; 

✓ Execução do Projeto Papo de Homem Quebrando Paradigmas com o objetivo de 

diminuir índices de violência contra a mulher a partir de ações dedicadas ao público 

masculino;  

✓ Lançamento do Plano de Trabalho 2018, ano de conscientização e educação do homem 

pelo enfrentamento a violência contra a mulher; 

✓ Inauguração do novo CRAM, no Município de Laranjal do Jari;  

✓ Construção da Casa da Mulher Brasileira. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

mil reais) 

Dotação Atualizada 

(R$) 

Executado                           

(R$) 

% de Execução 

      290,00 290,00 276,225     95,25 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2017 
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3.3. EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA: 

Agregar temas importantes para o desenvolvimento sustentado do Estado do Amapá: 

Transporte, Energia, Saneamento, Habitação e Urbanização. É um eixo que proporciona a 

integração territorial, promove a geração de emprego e renda à população amapaense. 

 

3.3.1. RESUMO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS PELOS 

ÓRGÃOS DE GOVERNO: 

Agência Regulação de Serviços Públicos do Amapá – ARSAP – 202024 

Companhia de Água e Esgoto – CAESA – 20203 

Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA – 20202 

Companhia de Gás do Amapá – GASAP – 20205 

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN – 20102 

Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINF – 20101 

Secretaria de Estado do Transporte – SETRAP – 21101 

 

O Setor de Infraestrutura  do Estado tem tido um tratamento igual aos demais. Ainda 

em 2015, realizou-se uma força tarefa junto ao BNDES, no sentido de regularizar as obras 

financiadas pela operação de crédito e que estavam sendo executadas sem a aprovação do Banco. 

Foi muito trabalho, mas obteve-se sucesso com essas regularizações, resultando nos avanços das 

mesmas, nos exercícios de 2016 e 2017. 

No ano passado, foram investidos R$ 141,6 milhões de reais, nos programas de 

Infraestrutura Econômica e Social, em ações voltadas para a reforma e construção de prédios 

públicos em geral, passarelas, terraplanagem e pavimentação asfáltica, entre outras ações, em 

todo o Estado. Desse montante, cerca de R$ 57 milhões e quatrocentos mil reais, foram 

oriundos do BNDES. 

Para 2018, até o primeiro trimestre, será inaugurada a UPA da Zonal Sul e a Maternidade 

da Zona Norte. Iniciaram-se as obras da Unidade Fixa de Prevenção e Diagnóstico do Hospital 

do Câncer de Barretos, com investimento de R$ 24 milhões e 400 mil reais, fruto da articulação 
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política conjunta do Governo com a bancada federal. Nessa primeira fase, o Governo do Estado, 

está executando serviços de terraplanagem do terreno. Haverá também o abastecimento de água 

e energia elétrica, sendo que serão gerados de imediato, 30 empregos diretos, com previsão de 

conclusão em 12 meses. 

Outra obra de grande envergadura será a construção da nova Unidade Oncológica da 

SESA. O projeto arquitetônico foi finalizado e será encaminhado para análise junto ao BNDES. 

A nova Unidade terá capacidade de atender 50 pacientes por dia com sessões de quimioterapia, 

10 consultórios, além de exames, farmácia, reabilitação e outros serviços. 

Ainda nesta linha, por meio do Ministério da Saúde, em parceria com o Governo, serão 

investidos R$ 2,5 milhões de reais, no Plano de Expansão da Radioterapia e U$ 606 mil dólares 

em equipamentos. Nesta ação, garanti a contrapartida financeira assim como o terreno para a 

construção, ao lado da nova UNACON. Este serviço, após a implantação, atenderá 50 pacientes 

por dia. O Governo terá uma redução de custos considerável com o TFD.  

Quanto ao Abastecimento de Água e o Saneamento Básico, foi finalizada a etapa de 

construção civil da obra de ampliação do sistema de abastecimento de água de Macapá, com a 

construção dos modelos de tratamento e reservatório em concreto na Estação de Tratamento de 

Água Metropolitana, na Zona Sul, e do Centro de Reserva da Zona Norte, que fazem parte do 

projeto de melhoria no fornecimento de água para 26 bairros da capital amapaense. 

A previsão, é que haverá um aumento em torno de 40% na capacidade de reservação do 

produto. Essa obra vai solucionar gargalos relacionados a falhas no serviço em bairros da Zona 

Sul e na Zona Norte. Em articulação no Ministério das Cidades, foram liberados R$ 3 milhões e 

600 mil reais para a ampliação e melhoria na distribuição de água em todos os bairros. Estão 

previstos para 2018, investimentos nos municípios, na ordem de 10 milhões de reais, também, 

visando a ampliação desses serviços. 

Tem-se trabalhado também, para aumentar a eficiência da CAESA, no sentido de 

maximizar a arrecadação, por meio da implantação de 66. 572 novos hidrômetros, com 

investimento de R$ 522 mil reais, o que proporcionou um faturamento anual de R$ 59 milhões 

958 mil reais. 

Foram investidos no Setor em 2017, R$ 12 milhões e 831 mil reais, somente recursos do 

Estado. Até o final de 2018, mais R$ 102 milhões e 379 mil reais, serão desembolsados, sendo 
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que deste valor, R$ 11 milhões e 444 mil, serão de contrapartidas ao PAC e da Operação de 

Crédito junto ao BNDES. 

Na área da Mobilidade Urbana, ainda em 2015, foi lançado o plano para contemplar 

mais de 130 quilômetros de asfaltamento em todo o Estado, com investimento em torno de R$ 

140 milhões de reais, com execução dos serviços por administração direta e indireta, alcançando 

os municípios de Macapá, Santana, Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Mazagão, Calçoene e Porto 

Grande. Destaca-se neste Plano, as obras importantes e há muito tempo aguardadas pela 

população, como o alargamento da Rodovia Duca Serra, com investimentos na ordem de R$ 23 

milhões de reais. 

A população da zona oeste da cidade presencia uma a transformação positiva, por meio 

das intervenções do Governo. Antes se levava quase duas horas do centro aos bairros dessa 

Zona. Hoje este tempo caiu pela metade. São as obras de mobilidade que estão a disposição da 

comunidade com 17 km de duplicação na Rodovia Duca Serra, via administração direta, 

contribuindo diretamente na melhoria da trafegabilidade da população. 

Grande parte desses serviços se concentra na área da ponte da Lagoa dos Índios, cujos 

serviços de aterramento e nivelamento, já chegaram a um lado da pista.  Os trabalhos de 

duplicação serão finalizados até o final de 2018. 

A duplicação da rodovia DUCA SERRA, constitui-se em um projeto audacioso, que após 

a sua conclusão, teremos uma nova ponte de 50 metros, sobre a lagoa dos Índios, contemplando 

ainda, 3 metros de passeio público, 2,5 metros de ciclovia, mais 2,5 metros de acostamento, 

estacionamento, barreira de proteção, e mais 7 metros de pistas para cada sentido. A Lagoa dos 

Índios, também ganhará uma área de contemplação com 20 metros quadrados, valorizando ainda 

mais, a beleza do local.  São obras de grande impacto que beneficiarão diretamente 60 mil 

pessoas que vivem em bairros daquela região, além de ser rota de boa parte da população que 

mora nos municípios de Santana e Mazagão, sendo também, uma via utilizada para os demais 

acessos. A expectativa é chegar até o final do ano com 80% da obra concluída. No bairro 

Marabaixo e adjacências, foram executados 8 km de terraplenagem e pavimentação asfáltica.  

Em Macapá, estão previstos 17 km do Plano de Mobilidade Urbana contemplando 

drenagem profunda, pavimentação, meio fio, calçada, e sinalização e construção de passarelas. 
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Na Avenida 13 de Setembro, beneficiando os bairros Buritizal e Cuba de Asfalto, estão 

sendo executados 1,4 km na duplicação do perímetro compreendido, desde a Rua Claudomiro de 

Moraes até o final do Conjunto Habitacional Açucena. 

Está incluída no projeto, a construção de mais uma pista, canteiro central, acostamento, 

estacionamento e ciclovia. Esta obra concluída dará maior fluidez ao trânsito para a zona oeste, 

nos dois sentidos. 

No município de Santana, o Plano de Mobilidade Urbana avança com serviços de 

drenagem e pavimentação asfáltica, totalizando 23,3 km, com a conclusão de 88,5% desses 

serviços. Foram investidos R$ 38 milhões de reais, beneficiando 18 vias de acesso, entre ruas e 

avenidas daquele município. 

Em Laranjal do Jari, 50% dos serviços de drenagem foram concluídos, beneficiando 06 

bairros daquele município. 

 

3.3.2. PROGRAMAS 

3.3.3. SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA: 

PROGRAMA: Desenvolvimento da Infraestrutura Econômica  

Objetivo:  

Dotar o estado do Amapá da infraestrutura econômica necessária ao seu 

desenvolvimento por meio da oferta de espaços urbanos, energia elétrica, gás natural, rodovias, 

portos e saneamento básico, e outros serviços e equipamentos que forem necessários.           

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

0002 - Subscrição de Ações da CAESA, no valor de R$ 13,677 milhões de reais, e ainda: 

✓ Ampliação do Sistema de Abastecimento de água do município de Itaubal e da 

localidade de Ambé, em Macapá; 

✓ Ampliação da passarela de acesso e captação e reabilitação da Estação de Tratamento da 

comunidade do Elesbão em Santana; 

✓ Elaboração de estudos de concepção de projeto básico e executivo para os sistemas de 

esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais para Macapá e Santana;  

✓ Levantamento topográfico em complementação ao projeto básico e executivo para os 

sistemas de esgoto sanitários e drenagem de aguas pluviais para Macapá e Santana;  
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✓ Serviços de elaboração de estudos, concepção e projetos de engenharia para os Sistemas 

de Abastecimento de Água de Macapá; 

✓ Aquisição de 66.572 novos hidrômetros com objetivo de aumentar a eficiência da 

arrecadação da Companhia; 

✓ Finalização da etapa de construção civil da obra de ampliação do Sistema de 

Abastecimento de Água de Macapá; 

✓ Construção dos modelos de tratamento e reservatório em concreto na Estação de 

Tratamento de Água Metropolitana, na Zona Sul; 

✓ Construção do Centro de Reserva da Zona Norte; 

✓ Implantação de 66. 572 novos hidrômetros em todo o Estado; 

✓ Aumento no faturamento anual da CAESA, totalizando R$ 59 milhões 958 mil reais. 

1042 – Construção, Ampliação, Reforma e Conservação de Espaços e Equipamentos 

Públicos, no valor de R$ 9,714 milhões de reais, e ainda: 

✓ Execução de obras de construção, ampliação, reforma, adaptação e serviços em Macapá 

nos seguintes espaços: Praça do Paço do Fórum, melhoramento da estrutura física do 

Sambódromo, passarelas em madeira de lei em ruas de baixada do bairro Jardim 

Felicidade e do bairro do Congós;  

✓ Construção da Creche Pro-Infância Tipo I, padrão FNDE, no Residencial Macapaba 

unidade II, além de 06(seis) abrigos de passageiros; 

✓ Contratação de empresa especializada para a demolição e limpeza de 330 edificações na 

área de abrangência do Canal do Jandiá, e o remanejamento das famílias para o 

Conjunto Macapaba, em Santana; 

✓ Construção da Lanchonete, urbanização e ampliação do alambrado da Praça Esportiva 

na Ilha de Santana, reforma da Arena de Futebol da Praça do Igarapé da Fortaleza e 

diversas passarelas em áreas de ponte no município de Santana; 

✓ Reforma geral no Centro Comunitário do Assentamento do Cedro em Mazagão.  

✓ Revitalização e Urbanização da Orla do Município de Amapá-AP; 

✓ Recuperação e revitalização da Orla de Oiapoque; 

✓ Revitalização da Praça Eucildo Crecêncio Rodrigues, do Município de Oiapoque; 
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✓ Serviços de Recuperação, Ampliação e Reforma do Cais na Vila Progresso e Vila 

Macedônia, Distrito do Bailique; 

✓ Construção de passarelas para dar Acesso a Escola Estadual Rio Navio, na Comunidade 

de Samaria, no Município de Mazagão; 

✓ Reforma da arena de futebol do Igarapé da Fortaleza, no município de Santana; 

✓ Construção do Centro de Arte e Cultura de Santana; 

✓ Revitalização da Praça Esportiva na Ilha de Santana; 

✓ Serviços complementares no prédio da Casa do Pescador, na Ilha de Santana/AP; 

✓ Construção de Passarelas no Município de Santana; 

✓ Serviços de contratação de empresa especializada em transporte, para tratamento e 

destinação final dos resíduos e líquidos do adesivo de poliuretano inservível adquirido 

para a pista de atletismo do Estádio Milton de Souza Correa (Estádio Zerão); 

✓ Revitalização da Praça do Bairro Novo Horizonte; 

✓ Construção de passarelas na Travessa Joaquim Nabuco, no Bairro Universidade; 

✓ Construção de passarelas nas Avenidas Maria das Graças Picanço, Severino Gomes de 

Almeida, Álvaro Carvalho Barbosa e Rua Josefa Pelaes da Silva, no Bairro Jardim 

Felicidade; 

✓ Construção de passarelas na Travessa Lino do Carmo, no Bairro dos Congós; 

✓ Construção de passarelas na Av. Newton Cardoso (9ª Travessa), no Bairro Congós; 

✓ Reparos na estrutura física do Sambódromo; 

✓ Reforma do DECK do Curiaú; 

✓ Reforma e ampliação da quadra poliesportiva e da piscina do Centro Educacional 

Raimundo Nonato Dias Rodrigues, no bairro do Buritizal; 

✓ Revitalização do Abrigo de passageiros no Residencial MACAPABA. 

✓ Reforma, adaptações e ampliação do Hospital da Criança e do Adolescente - HCA; 

✓ Ampliação do Centro de Parto Normal para Maternidade de Risco Habitual; 

✓ Reforma e ampliação do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima - HCAL; 

✓ Reforma do Hospital da Mulher Mãe Luzia, para Implantação dos Ambientes, UTIN, 

UCINCO, UCINCA e ALCON, em Macapá; 

✓ Serviços complementares da construção da Clínica de Nefrologia do Hospital de 

Santana; 
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✓ Serviços complementares da construção do Centro de Nefrologia do Hospital de 

Santana; 

✓ Construção da Unidade de Saúde do Município de Oiapoque; 

✓ Construção da UPA da Zona Sul, no Município de Macapá; 

✓ Reforma do Setor de Ouvidoria do SUS / SESA; 

✓ Reforma do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá - HEMOAP, no 

Município de Macapá; 

✓ Construção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, no Município de Laranjal do 

Jari-AP. 

 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada 

(R$) 

Executado                           

(R$) 

% de Execução 

545,548 545,548 114,240     20,94 

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2017 

 

PROGRAMA: Desenvolvimento da Infraestrutura Social  

Objetivo: 

Dotar o Estado do Amapá de uma estrutura de prédios públicos que possa garantir a 

oferta e prestação de serviços públicos com qualidade. 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

1044 – Regionalização, Construção, Ampliação, Reforma e Modernização da Rede 

Hospitalar, no valor de R$ 4,047 milhões de reais, e ainda: 

✓ Reforma, adaptações e ampliação do Hospital da Criança e do Adolescente - HCA; 

✓ Ampliação do Centro de Parto Normal para Maternidade de Risco Habitual; 

✓ Reforma e ampliação do Hospital de Clinicas Dr. Alberto Lima - HCAL; 

✓ Reforma do Hospital da Mulher Mãe Luzia, para Implantação dos Ambientes, UTIN, 

UCINCO, UCINCA e ALCON; 

✓ Serviços complementares da construção da Clínica de Nefrologia do Hospital de 

Santana; 
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✓ Serviços complementares da construção do Centro de Nefrologia do Hospital de 

Santana; 

✓ Construção da Unidade de Saúde do Município de Oiapoque; 

✓ Construção da UPA da Zona Sul, no Município de Macapá; 

✓ Reforma do Setor de Ouvidoria do SUS / SESA; 

✓ Reforma do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá – HEMOAP; 

✓ Construção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, no Município de Laranjal do 

Jari. 

 

1046 – Construir, Ampliar e Modernizar as Escolas do Ensino Fundamental, no valor de R$ 

6,447 milhões de reais, e ainda: 

✓ Oferta de 12 salas de aula padrão FNDE, no conjunto Macapaba; 

✓ Reforma geral da Escola Estadual Maria do Céu e Gonçalves Dias, no município de 

Amapá; 

✓ Construção da Escola do Arirí, em Macapá; 

✓ Construção da Escola Bom Amigo, no município de Laranjal do Jarí.  

 

1047 – Construir, Reformar e Ampliar Escolas de Ensino Médio nos Municípios do Estado, 

no valor de R$ 6,081 milhões de reais, e ainda: 

✓ Construção da Escola Estadual Glicério de Souza Rodrigues, na comunidade de ponta 

grossa do Curuá, no distrito de Bailique; 

✓ Construção da Escola E. Vila Macedônia, no Bailique; 

✓ Construção da Escola Estadual do Ariri; 

✓ Construção da Escola Estadual Teixeira de Freitas, na Vila de São Pedro dos Bois; 

✓ Reforma da Escola Estadual Everaldo da Silva Vasconcelos, no Município de Santana; 

✓ Reforma da Escola Estadual Maria José Campelo, na Comunidade Limão do Curuá, no 

Distrito de Bailique; 

✓ Construção da Escola Estadual Colônia da Água Branca, no Município de Serra do 

Navio; 

✓ Construção da Escola Estadual Gonçalves Dias; 

✓ Reforma da Escola Estadual Maria Neusa Carmo de Sousa, no Município de Macapá; 

✓ Construção da Escola Estadual Darcy Ribeiro, no município de Tartarugalzinho; 
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✓ Construção da Escola de Ensino Médio, padrão FNDE, no conjunto Macapaba; 

✓ Reforma e ampliação da Escola Estadual Jesus de Nazaré; 

✓ Reforma das instalações elétricas da Escola Estadual Castelo Branco; 

✓ Construção do muro e climatização da Escola Estadual Elesbão, em Santana; 

✓ Reforma geral da Escola Estadual Maria do Céu Gonçalves Dias, no município de 

Amapá; 

✓ Reforma geral, Ampliação e Adaptações na Escola Estadual Mário Quirino da Silva, em 

Macapá; 

✓ Reforma do Projeto Brasil Profissionalizado, na Escola Estadual Colégio Amapaense, 

em Macapá; 

✓ Reforma do Projeto Brasil Profissionalizado, na Escola Estadual José Barroso Tostes; 

✓ Reforma do Projeto Brasil Profissionalizado, na Escola Estadual Marechal Castelo 

Branco em Santana; 

✓ Reforma do Projeto Brasil Profissionalizado, na Escola Estadual Tiradentes, em 

Macapá. 

 

1059 - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhoramento de Rodovias, Ramais e 

Vicinais, no valor de R$ 3,506 milhões de reais, e ainda: 

✓ 172 km de ramais revitalizados em todo o Estado. 

✓ 05 pontes em madeira reconstruídas; 

✓ 11 pontes em madeira construídas; 

✓ Revitalização de 02 terminais de passageiros (Macapá e Laranjal do Jari). 

2321 – Gerenciamento, Avaliação e Acompanhamento de Projetos e Obras Públicas, no 

valor de R$ 6,677 milhões de reais, e ainda o acompanhamento dos seguintes projetos e obras: 

✓ Execução dos serviços de construção de passarelas em madeira de lei, na Av. José 

Lourenço de Sena, entre as ruas Maria da Silva Xavier e João de Deus, no Bairro N. 

Horizonte, em Macapá; 

✓ Execução dos serviços de construção de passarelas em madeira de lei, nas comunidades 

da reserva extrativista do Rio Cajari, Comunidade de Samaria, em Mazagão; 

✓ Repasse de recursos financeiros a Prefeitura Municipal de Calçoene, destinados a 

atender o Convênio nº 007/2017 - Revitalização das residências na praia do Goiabal, 

patrimônios do Município de Calçoene; 
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✓ Serviços de readequação dos projetos do Hospital da Criança e do Adolescente (HCA) e 

do Hospital de Santana (HES); 

✓ Serviços de limpeza do canal do Bairro dos Remédios II, em Santana; 

✓ Continuidade dos serviços de readequação dos projetos do Hospital da Criança e do 

Adolescente (HCA) e do Hospital de Santana (HES) blocos 4 e 6 e serviços 

Topográficos e de Laudo Técnico; 

✓ Construção de Praças no Município de Macapá/AP;  

✓ Implantação de área de esporte e lazer na Ilha de Santana/AP; 

✓ Pavimentação e bloquetes na região de cutias do Araguari/AP.  

2588 - Cooperação Financeira para os Municípios, no valor de R$ 6,299 milhões de reais, e 

ainda: 

✓ Atendimento de 06 municípios, com celebração de convênios, visando coleta de lixo e 

mobilidade urbana. 

2657 - Operacionalização e Manutenção de Embarcações Públicas, no valor de R$ 6,613 

milhões de reais, e ainda: 

✓ Em operacionalização todas as embarcações públicas do Estado; 

✓ Criação de 02 linhas de ônibus intermunicipais; 

✓ Inclusão de 04 novos ônibus em circulação intermunicipal. 

2661 - Restauração e Pavimentação de Vias Urbanas, no valor de R$ 73,647 milhões de 

reais, e ainda: 

✓ Execução de 55,1 km de pavimentação asfáltica em todo o Estado. 

✓ 160 km terraplenagem em todo o Estado. 

 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada 

(R$) 

Executado                           

(R$) 

% de Execução 

129,400 129,400 27,465       21,22 

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2017 
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3.3.4. SECRETARIA  DE ESTADO DAS CIDADES – SDC: 

PROGRAMA: Gestão Integrada de Mobilidade Urbana 

Objetivo: 

Ordenar a mobilidade urbana em todo o estado objetivando garantindo a acessibilidade 

dos usuários nas vias públicas urbanas do Amapá.              

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2515 – Operacionalização do DETRAN, no valor de R$ 2,345 milhões de reais, e ainda: 

✓ Execução de recursos para aquisição de material de consumo e material, serviços de 

terceiros de pessoa física e jurídica que garantiram a operacionalização do Órgão; 

✓ Realização de obras para melhoria das instalações tecnológicas dos sistemas utilizados 

pelo DETRAN/AP. 

 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada 

(R$) 

Executado                           

(R$) 

% de Execução 

6,560  6,560 6,806     103,75 

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2017 

PROGRAMA: Desenvolvimento das Cidades  

Objetivo: 

Garantir o desenvolvimento das cidades amapaenses com a promoção de ações que 

visem à sustentabilidade e qualidade de vida da população através de políticas públicas de 

ordenamento territorial, saneamento, habitação, mobilidade e infraestrutura. 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2588 - Cooperação Financeira para os Municípios, no valor de R$ 6,299 milhões de reais, e 

ainda: 

✓ Execução da 6ª Conferência Estadual das Cidades, com o Tema: "A Função Social 

da Cidade e da Propriedade: Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas", cujo 

objetivo é o ordenamento via planejamento urbano, voltado para as cidades, estimulando a 
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inclusão, e que promovam a justiça social e priorizem a redução das desigualdades existentes 

na sociedade. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões de reais) 

Dotação Atualizada  Executado                            % de Execução 

15,733 15,733 6,372      40,50  

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2017 
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3.4. EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA DEFESA SOCIAL: 

Promover um ambiente de paz junto à sociedade, visando à implementação de políticas 

de segurança pública, no combate a violência da criminalidade que são complexos e necessitam 

de um conjunto de medidas que incluem o reaparelhamento dos setores de segurança do Estado. 

 

3.4.1 RESUMO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS PELOS 

ÓRGÃOS QUE COMPOEM O EIXO: 

Corpo de Bombeiros Militar do Amapá -  CBM/AP – 36101 

Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá – IAPEN - 33202  

Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá – PROCON – 33201 

Polícia Civil do Estado do Amapá – DGPC – 35101 

Polícia Militar do Amapá - PM/AP - 34101  

Polícia Técnico-Científica – POLITEC – 37101 

Sec. de Estado da Justiça e Segurança Pública – SEJUSP - 33101  

 

À Segurança Pública, foram destinados em 2017, R$ 42,218 milhões de reais, sendo 

também outro eixo governamental, que tem exigido do Governo buscar alternativas para superar 

condições adversas, fruto também das dificuldades financeiras, resultando sobremaneira na 

retração dos investimentos nesta área importante. Em sintonia com a bancada federal, realizou-se 

parceria com o Ministério da Defesa, por meio da SENASP, sendo alocados R$ 40 milhões de 

reais, para a construção de uma nova penitenciária, mais moderna e mais segura. Foi lançado 

edital para a contratação de agentes de polícia e delegados, visando suprir carências nessas áreas. 

Com recursos do Tesouro, está sendo reformado o prédio da PM, do primeiro Batalhão e da 

quadra poliesportiva, no intuito de melhorar as condições de trabalho, de esporte e lazer desses 

valorosos profissionais. 

Para fortalecer o policiamento ostensivo, foram adquiridos junto a SENASP, 1.048 

coletes balísticos mais 827 equipamentos bélicos, como armas, capacetes, entre outros. 
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Cumprindo a legislação, e valorizando e motivando a corporação, foram promovidos 990, 

policiais militares, entre oficias e praças. Ainda, foram capacitados 2.243 policiais visando um 

melhor desempenho de suas funções. 

Além da missão institucional, foram beneficiados 15. 155 pessoas da comunidade 

amapaense, por meio dos projetos sociais desenvolvidos pela Polícia Militar. Nos programas 

internos de atendimento de saúde, foram beneficiados 5.582 policiais. 

Nas ações de Combate a Incêndio e Outros Sinistros, o CBM, foi equipado com 03 

viaturas tipo Auto Tanque e 03 conjuntos desencarceradores, que auxiliam no socorro às vítimas 

de acidentes de carro.  

Com as 06 viaturas novas, a corporação terá mais condições de atender os dois extremos 

do Estado, o Vale do Jari e Oiapoque, a capital Macapá e Santana. 

O veículo auto tanque, tem capacidade para 12 mil litros de água e foram adquiridas por 

meio de um convênio entre o Governo e a INFRAERO, totalizando R$ 2 milhões de reais. 

O exemplo da Polícia Militar, também é seguido pelo CBM, o qual executa também 

projetos sociais, formando 66 alunos da rede estadual do terceiro ano do ensino médio, em 

práticas de salvamento e combate a incêndios.  

Destaca-se também, a construção de piscinas para treinamento de salvamento aquático, 

mergulho e simulações, qualificando o desempenho profissional dessa corporação.  

3.4.2 PROGRAMAS 

3.4.3. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR – CBM/AP: 

PROGRAMA: Prevenção e Combate a Sinistros  

Objetivo: 

Promover atendimento diuturno nas emergências atinentes às atividades do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Amapá, visando à proteção da vida, do patrimônio e do meio 

ambiente. 

Indicadores de Resultados do Programa: Ano: 2016  

Índice de Ocorrências Atendidas sem Perdas 

Humanas/ano (%) 

Índice de Vistorias Técnicas realizadas /ano 

(%) 

99,92 93,49 

     Fonte – CBMAP – 2017 
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2017 

Índice de Ocorrências Atendidas sem Perdas 

Humanas/ano (%) 

Índice de Vistorias Técnicas realizadas /ano 

(%) 

100 100 

     Fonte – CBMAP – 2017 

 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2500 – Reequipamento do CBM/AP, no valor de R$ 1,769 milhões de reais, e ainda: 

✓ Aquisição de 06 novas viaturas; 

✓ Formação de 66 novos alunos para exercício da profissão. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa  

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada 

(R$) 

Executado                           

(R$) 

% de Execução 

5,025 5,025 3,353 66,73 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2017 

3.4.4. SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SEJUSP: 

PROGRAMA: Prevenção e Repreensão ao Crime  

Objetivo:  

Reestruturar e aperfeiçoar as atividades desenvolvidas, aumentar a qualificação dos seus 

efetivos, proporcionar um serviço ágil e eficiente ao cidadão amapaense, garantir condições aos 

órgãos de defesa social para o desenvolvimento das atividades operacionais em todo o Estado do 

Amapá buscando maior integração com a população. 

Indicadores de Resultados do Programa: Anos 2015 e 2016 

Taxa de Homicídios por 1.000 hab/ano (%) Taxa de Homicídios por 1.000 hab/ano (%) 

2015: 33,13 2016: 35,28 

     Fonte – SEJUSP – 2017 
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Taxa de Homicídios por 100.000 hab na faixa 

etária de 15 a 29 anos (%) 

Taxa de Homicídios por 100.000 hab na faixa 

etária de 15 a 29 anos  

(%) 

          2015: 18,00 2016: 20,07 

     Fonte – SEJUSP – 2017 

2017 

Taxa de Homicídios por 100.000 hab/ano (%) 

37,00 

     Fonte – SEJUSP – 2017 

 

Taxa de Homicídios por 100.000 hab na faixa etária de 15 a 29 anos (%) 

19,00 

     Fonte – SEJUSP – 2017 

 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2310 - Operacionalização da Polícia Militar do Amapá, no valor de 3,080 milhões de reais, e 

ainda: 

✓ Foram promovidos 990, policiais militares, entre oficias e praças. Ainda, foram 

capacitados 2.243 policiais visando um melhor desempenho de suas funções; 

✓ Benefício a 15. 155 pessoas da comunidade amapaense, por meio dos projetos sociais 

desenvolvidos pela Polícia Militar. Nos programas internos de atendimento de saúde, 

foram beneficiados 5.582 policiais. 

✓ Realização de 29 cursos, beneficiando 1.626 policiais do Setor Defesa Social, em todo o 

Estado. 

 

2326 - Operacionalização dos Serviços da POLITEC, no valor de 1,107 milhões de reais, e 

ainda; 

✓ Manutenção da atividade fim do Órgão. 
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2393 - Gestão Integrada da Segurança Pública com Outros Poderes, no valor de R$ 6,162 

milhões de reais, e ainda: 

✓ A operacionalização do CIODES, em todo o Estado. 

2403 – Operacionalização da SEJUSP, no valor de R$ 4,440 milhões de reais, e ainda: 

✓ Missões realizadas por intermédio do GTA, totalizando, 110 pessoas aerotransportadas e 

22 Órgãos de Governo atendidos.  

✓ Treinamentos realizados, totalizando 1.626 policiais militares beneficiados. 

2530 – Operacionalização da Polícia Civil, no valor de R$ 1,496 milhões de reais, e ainda: 

✓ Manutenção das atividades fins do Órgão; 

✓ 4.234 inquéritos policiais instaurados; 

✓ 3.926 Inquéritos policiais concluídos;  

✓ 2.255 autos de prisão em flagrante; 

✓ 381 autos de investigação social; 

✓ 2.827 termos circunstanciados lavrados. 

 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa:  

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada (R$) Executado                           

(R$) 

% de Execução 

67,771  67,771  12,929  19,077  

      Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2017 

3.4.5. INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ - IAPEN: 

PROGRAMA: Custódia e Reintegração Social  

Objetivo:  

Cuidar dos cidadãos e cidadãs à disposição da Justiça, formular e executar políticas para 

reintegrá-los à sociedade. 

Indicadores de Resultados do Programa: Ano/2016  

Índice de Apenados ressocializandos/ano (%) Índice de Apenadas ressocializandas/ano (%) 

100,00 100,00 

  Fonte: IAPEN/AP – 2016 
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                                                          2017             

Índice de Apenados ressocializandos/ano (%) Índice de Apenadas ressocializandas/ano (%) 

100,00 100,00 

  Fonte: IAPEN/AP – 2017 

 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2412 – Operacionalização do Sistema Prisional, no valor de R$ 4,440 milhões de reais, e 

ainda: 

✓ Atendimento a 108 apenadas e 2.892 apenados, com serviços de ressocialização, nas 

áreas: Laboral, lazer, Saúde, Educação entre outros. 

✓ 184 apenados (as) exercem atividades de ressocialização externa. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa  

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada (R$) Executado                           

(R$) 

% de Execução 

14,524  14,524 13,685 94,22 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2017 
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3.5. EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO E 

FINANÇAS: 

3.5.1. RESUMO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS PELOS 

ÓEGÃOS QUE COMPOEM O EIXO: 

Gabinete do Governador - GAB CIVIL – 06101 

Fundação Serra do Navio – FUNSERRA – 06201 

Procuradoria Geral do Estado – PROG – 07101 

Secretaria Extraordinária de Representação do Governo – SEAB - 08101  

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM – 09101 

Rádio Difusora de Macapá – RDM – 09201 

Gabinete da Vice - Governadoria - GAB-VICE – 11101 

Secretaria de Estado da Administração – SEAD – 13101 

Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão – SIAC – 13103 

Escola de Administração Pública do Amapá – EAP -13203 

Amapá Previdência – AMPREV – 13204 

Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ – 14101 

Secretaria de Estado do Planejamento – SEPLAN – 15101 

Centro de Gestão da Tecnologia da Informação – PRODAP – 15201 

Controladoria Geral do Estado do Amapá – CGE – 16101 

 

A Gestão e Finanças tem sido o maior desafio enfrentado pelo Governo. Não bastasse a 

crise nacional, foi necessário conter o crescimento da dívida pública deixada pela gestão anterior.  

No início de 2015, foram pagos mais de R$ 34 milhões de reais, da primeira parcela não paga 

referente à operação de crédito junto ao BNDES, vencida em dezembro de 2014. Não houve 

alternativa senão onerar os poucos recursos do Tesouro Estadual em face deste compromisso, 

evitando a inadimplência frente à União e possíveis bloqueios de repasses constitucionais.  

O equilíbrio fiscal, o contingenciamento e transparência nas ações, foram importantes 

para avançar-se em outros programas. Foi liberado aos órgãos de fiscalização e aos demais 

Poderes, o acesso ao Sistema de Planejamento, Orçamento e Gestão (SIPLAG) e o 
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acompanhamento e controle das despesas públicas. Até 2015, somente o Executivo tinha acesso. 

Atualmente, todos os poderes monitoram essas informações em tempo real. 

A regulamentação da Lei de Acesso à Informação foi outro avanço importante, 

permitindo aos cidadãos amapaenses, o acesso a todas as informações governamentais, que antes 

eram restritas. A efetivação da Central de Licitações e Contratos, que em um ano de 

funcionamento, evitou sobre preços no valor de R$ 5,3 milhões de reais, evitando 

superfaturamentos e acelerando os processos licitatórios do Governo. 

Em relação aos servidores públicos estaduais, e com base nos diálogos e acordos da 

Agenda do Servidor, desde julho do ano passado, com muito esforço, iniciou-se o pagamento 

retroativo de 3.931 progressões funcionais, férias e outras vantagens concedidas aos grupos de 

Gestão Governamental, Saúde, Infraestrutura, Fiscalização e Arrecadação, Meio Ambiente e 

Sócio Educativo, em torno de R$ 2 milhões de reais, beneficiando cerca de 1.500 servidores ao 

todo. Foram desembolsados também, com despesas de fardamento, vale alimentação e 

transportes, R$ 39 milhões 616 mil reais. 

Nessa linha de diálogo com os servidores, sancionou-se no ano passado, a lei que valida 

as mudanças no Plano de Cargos, Carreiras e Salários de aproximadamente 250 servidores que 

fazem parte do Grupo de Gestão Governamental. Esta Lei garantiu a incorporação da 

Gratificação de Desempenho da Atividade de Gestão, com um percentual de 45% ao 

vencimento-base.  

Atualmente, enfrenta-se um grande processo de aposentadoria em algumas categorias de 

servidores públicos. É normal no serviço público. Como forma de suprir estas carências, e com 

muito esforço, lançou-se no ano passado 05 concursos públicos, para cargos na Segurança 

Pública, Saúde e Gestão e Educação. Ao todo serão empossados 150 novos servidores dessas 

áreas.  

Ainda, com relação a servidores, está em fase final de regulamentação a proposta de 

Emenda à Constituição Estadual, a PEC 001/17, de autoria do governo, aprovada em maio por 

unanimidade na Assembleia Legislativa, que irá absorver nos quadros do governo, 361 

servidores da CEA, concursados em 2007, ameaçados de demissão com a privatização da estatal. 

Outra conquista importante do Governo na área da Gestão, foi a regulamentação em 

janeiro da PEC 199, pelo Governo Federal, que assegura a servidores e pessoas sem vínculo, a 

opção de ingressar em quadros em extinção do Governo Federal, desde que tenham tido vínculo 

https://www.portal.ap.gov.br/noticia/0301/governo-economiza-mais-de-r-5-3-milhoes-em-2017-por-meio-da-central-de-licitacoes
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ou relação de trabalho empregatício entre a data de transformação e instalação, dos estados do 

Amapá e de Roraima. Serão beneficiados com essa regulamentação, cerca de 10.000 servidores 

públicos federais, representando uma economia na folha de pagamento por ano em torno de R$ 

50 milhões de reais.  

Quanto aos serviços ofertados nas Unidades do Super Fácil, em todo o Estado, foram 

registrados mais de 4 milhões de atendimentos, nas diversas modalidades de demanda. Em 2018 

será ofertado a comunidade ribeirinha o Super Fácil Fluvial, como forma de democratizar o 

acesso desses serviços à essas pessoas.  

Na solução de conflitos, valorizando a mediação e a conciliação, o Governo, possibilitou 

a redução de processos judiciais na prestação de serviços judiciais e extrajudiciais, garantindo o 

papel do Estado essencial à sua função jurisdicional, realizando 247.702 atendimentos em todo o 

Estado, nas áreas de família, cível, trabalhista, entre outras. 

Em todas as agendas de trabalho, dialogou-se respeitando todas as demandas que 

chegaram ao conhecimento do Governo e tratando-as da melhor forma possível. Encaminhou-se 

com muita responsabilidade o apoio à essas demandas, não sendo diferente com as prefeituras.  

Formalizou-se no ano passado por meio da Associação de Prefeitos, parcerias, visando à 

melhoria da sinalização viária, limpeza urbana e investimentos em tecnologia para que os 

municípios tenham suas próprias ferramentas de comunicação, como os portais da transparência. 

Outra parceria importante em benefício dos municípios é o Plano de Mobilidade Urbana, 

que vem sendo executado desde 2015, contemplando 130 quilômetros de asfaltamento em todo o 

Estado, totalizando um investimento de R$ 140 milhões de reais, sendo que para os convênios 

de limpeza urbana assinados com as prefeituras, foram desembolsados R$ 2,7 milhões de reais. 

Destaca-se também na área da Gestão e Finanças, a racionalização e redução de 

programas e ações do PPA elaborado em 2015 e que vem sendo executado ao longo desses três 

anos pelo Governo. Por meio do programa Gestão do Sistema de Planejamento Estadual, foi 

lançado em agosto do ano passado, o projeto piloto de Acompanhamento e Avaliação de 

Programas Governamentais segundo os Indicadores da Educação, Saúde e Segurança, sendo o 

último módulo em tempo real disponibilizado no SIPLAG, completando assim, de forma 

definitiva, o ciclo de planejamento nesta ferramenta.  Ao todo foram treinados 30 servidores, 

entre gerentes de programas e de ações, totalizando 09 programas governamentais dessas áreas, e 
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72 ações que continuamente estão sendo atualizadas por estes gerentes. Em 2018, o projeto será 

estendido aos Setores Econômico, Transportes e de Infraestrutura. 

Ainda no Desenvolvimento da Gestão, e fruto de um convênio com o Exército 

Brasileiro, disponibilizou-se a sociedade amapaense, a primeira etapa dos dados da Base 

Cartográfica do Amapá, traduzindo-se numa plataforma georreferenciada em todo o Estado. 

Esta base será usada na delimitação de territórios a serem regularizados e redefinidos com mais 

precisão. Este trabalho proporcionou o mapeamento de 75 mil km2, via satélite, envolvendo 

informações de solo, florestas, rios, áreas indígenas, entre outras informações para utilização no 

planejamento governamental e privado. Neste projeto, foram investidos R$ 6 milhões e 700 mil 

reais. Outro avanço importantíssimo da Gestão, diz respeito ao Orçamento. Até 2014, a abertura 

do mesmo acontecia em noventa dias contados do primeiro dia útil do ano. Desde 2015, tem-se 

iniciado a partir do quinto dia. Esta decisão beneficia a continuidade da ação governamental, 

mais precisamente os compromissos de restos a pagar do exercício anterior. 

Na Área Fazendária, como forma de aumentar a arrecadação própria do Governo, 

lançou-se o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) de débitos junto ao ICMS, devidos pelos 

empresários locais. Oportunizou-se também aos proprietários de veículos automotores, o 

parcelamento do IPVA em até 24 parcelas, com a previsão de aumentar em mais R$ 60 milhões 

de reais a arrecadação no início do ano, somente com estes impostos.  

Por último, no final do ano passado, o Governo, por meio da SEPLAN e da SEFAZ, em 

parceria com o BID, finalizaram o projeto do PROFISCO II, o qual investirá recursos na ordem 

de R$ 120 milhões de reais, na capacitação de fiscais, aquisição de novos equipamentos, 

aperfeiçoamento de sistemas corporativos e a construção de novas instalações da SEFAZ, 

visando à modernização do Sistema de Planejamento e da Arrecadação Tributária Estadual. 

3.5.2 PROGRAMAS 

3.5.3.CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ  - CGE: 

PROGRAMA: 0039 - CONTROLE INTERNO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS: 

Objetivo: 

Resguardar o patrimônio público, assegurar a transparência das informações 

contemplando as atividades da auditoria interna, correição da administração, ouvidoria, 

prevenção e combate a corrupção. 
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Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2313 - Prevenção, Apuração e Instalação dos Procedimentos Disciplinares, no valor de R$ 

13,358 mil reais, e ainda: 

✓ Fiscalização de 62 Órgãos de Governo, totalizando 3.842 procedimentos. 

2316 – Transparência e Controle Social, no valor de R$ 19,404 mil reais, e ainda: 

✓ Procedimentos, dentre os quais destacamos: 119 Atendimentos realizados no Núcleo de 

Atendimento ao Cidadão e Núcleo de Rede de Ouvidorias; 115 Orientações e visitas 

técnicas da Lei de Acesso à informação para as secretarias do Poder Executivo e 80 

Atendimento realizado por meio do sistema e-SIC,  referente à solicitação de informações 

públicas com base na Lei nº 2.149/2017 – Lei Estadual de Acesso à informação-LAI. 

2317 - Gestão Eficaz na Aplicação dos Recursos, no valor de R$ 10,000 mil reais, e ainda:  

✓ Realização de auditoria, em 62 Órgãos de Governo, bem como trabalhos de Prestação e 

Tomada de Contas em outros 48.  

2371 - Estratégias de Prevenção Contra a Corrupção, no valor de R$ 20,000 mil reais, e 

ainda: 

✓ Realização de orientações para 28 Órgãos de Governo. 

 Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

mil) 

Dotação Atualizada 

(R$) 

Executado                           

(R$) 

% de Execução 

796,770 796,770 430,891    54,08 

Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2017 

3.5.4. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ – PROG: 

PROGRAMA: Representação Judicial e Extrajudicial do Estado do Amapá. 

Objetivo: 

Representar o Estado do Amapá Judicial e Extrajudicialmente, cabendo-lhe, com 

exclusividade, a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria 

e assessoramento jurídico do Estado. 

 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2298 - Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo, no valor de R$ 346,567 

mil reais. 
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Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

mil) 

Dotação Atualizada (R$) Executado                           

(R$) 

% de Execução 

510,800 510,800 351,879    68,89 

 Fonte – SIPLAG/SEPLAN - 2017 

3.5.5. SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO - SECOM: 

PROGRAMA: Governo Comunica  

Objetivo: 

          Divulgar as ações executadas pelo Governo do Estado do Amapá, visando criar uma 

política de diálogo e transparência e garantir à população o acesso às informações. 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2569 - Gestão Integrada da Política de Integração de Governo, no valor de R$ 649,500 mil 

reais. 

✓ Coordenação anual de 62 Órgãos de Governo, visando a integração de ações, visando a boa 

informação ao público. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada 

(R$) 

Executado                           

(R$) 

% de Execução 

11,440 11,440 6,365      55,64  

 Fonte – SIPLAG/SEPLAN - 2017 

3.5.6. SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – SEAD: 

PROGRAMA: Gestão de Desenvolvimento de Pessoas 

Objetivo: 

         Garantir o desenvolvimento gerencial e técnico da gestão de pessoas, assim como o 

aprimoramento e a qualificação técnica e profissional dos servidores, visando maior 

transparência e qualidade dos serviços prestados pelo governo. 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2386 - Remuneração e Encargos do Setor Segurança Pública, no valor de R$ 419,985 

milhões de reais, e ainda: 
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✓ Foram beneficiados servidores da Policia Militar (3.288), IAPEN (1.001), Corpo de 

Bombeiros (1.346), DGPC (1.195), SEJUSP (403) e POLITEC (3.132).   

2388 - Remuneração e Encargos dos Servidores do GEA (Exceto Saúde, Educação e 

Segurança Pública), no valor de R$ 278,557 milhões de reais. 

2400 - Encargos Previdenciários da Administração Geral, no valor de R$ 48,116 milhões de 

reais. 

2404 - Encargos Previdenciários Junto ao INSS, no valor de R$ 13,652 milhões de reais. 

 

2409 - Manutenção das Despesas com Fardamento, Alimentação, Indenização e Vale 

Transporte, no valor de R$ 39,616 milhões de reais, e ainda: 

✓ Beneficiados 4.634 servidores militares. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada (R$) Executado                           

(R$) 

% de Execução 

740,555 740,555 802,417      108,35   

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2017 

 

PROGRAMA: Gestão de Logística e Patrimônio – 044 

Objetivo: 

         Planejar, coordenar e executar a política de logística, assim como, manter, mapear e 

conservar o patrimônio do Estado.    

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2677 – Operacionalização e Modernização dos Diários Oficiais, no valor de R$ 9,764 mil 

reais, e ainda: 

✓ Manutenção anual do Sistema Eletrônico dos Diários Oficiais do GEA. 
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Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

mil) 

Dotação Atualizada 

(R$) 

Executado                           

(R$) 

% de Execução 

436,120 436,120 23,204       5,32 

  Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2017 

3.5.7. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ: 

PROGRAMA: Modernização Administrativa da Receita  

Objetivo:                     

 Modernizar os instrumentos de arrecadação, garantindo o aumento da receita 

estadual, visando assegurar o equilíbrio das contas públicas. 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

1037 – Modernização da Administração Tributária, no valor de R$ 1,617 milhões de reais, e 

ainda: 

✓ Suporte anual ao sistema corporativo de Administração Tributária. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada 

(R$) 

Executado                           

(R$) 

% de Execução 

9,482 9,482 1,617      17,05 

  Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2017 

3.5.8. AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV: 

PROGRAMA: Fortalecimento e Gestão da Política Previdenciária 

Objetivo: 

         Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais previdenciárias, bem como 

o monitoramento e a avaliação das ações na área de previdência social, a fim de organizar, 

informar e assegurar o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores públicos, 

possibilitando ainda a adequação da AMPREV às necessidades de atendimento ao seu público 

alvo (segurados), primando pelo aprimoramento gestão dos recursos previdenciários e a 

otimização da sua atuação institucional. 
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Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2505 - AMPREV Plano Previdenciário, no valor de R$ 40,736 milhões de reais, e ainda: 

✓ Foram beneficiados 1.100 pessoas, entre aposentados e pensionistas do Governo do Estado. 

2506 - AMPREV Plano Financeiro, no valor de R$ 2,254 milhões de reais. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada (R$) Executado                           

(R$) 

% de Execução 

884,614 884,614 43,928      4,96   

 Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2017 

3.5.9. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO – SEPLAN: 

PROGRAMA: Gestão do Sistema de Planejamento Estadual  

Objetivo: 

Promover a gestão dos recursos públicos com eficiência e transparência, por meio do 

fortalecimento do Sistema de Planejamento Estadual em ações de informação, modernização, 

planejamento, orçamento e finanças, objetivando garantir a integração das políticas públicas, 

além de tornar o serviço público qualificado e desburocratizado.  

Indicadores de Resultados do Programa: Ano 2016 

Índice de programas governamentais 

acompanhados por meio de Relatórios 

Trimestrais  

(%) 

Índice de programas governamentais 

acompanhados em tempo real via 

SIPLAG 

(%) 

100 0 

  Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2017 
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                                                    2017 

Índice de programas governamentais 

acompanhados por meio de Relatórios 

Trimestrais  

(%) 

Índice de programas governamentais 

acompanhados em tempo via SIPLAG 

(%) 

100 16,36 

  Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2017 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2296 - Fortalecimento do Sistema Planejamento Estadual, no valor de R$ 45,609 mil reais, e 

ainda: 

✓ Atendimento a 62 Órgãos de Governo, nos instrumentais de Planejamento, Orçamento, 

Modernização e Informações Estatísticas, compreendendo ainda, a revisão do PPA, 

elaboração da LDO e da LOA, acompanhamento de programas e ações governamentais, 

consolidação de relatórios trimestrais e anuais de governo, elaboração de mensagens ao 

legislativo, análises de regimentos internos, de organogramas e emissão de Anuários 

Estatísticos e Estudos Sócio Econômicos. 

2303 - Gestão de Contratos e Convênios da SEPLAN, no valor de R$ 5,631 milhões de reais, 

e ainda:  

✓ Atendimento aos 16 municípios do Estado, com recursos de contrapartidas aos Convênios 

Federais. 

 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada 

(R$) 

Executado                           

(R$) 

% de Execução 

18,339 18,339 7,654       41,74 

  Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2017 
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PROGRAMA: Encargos Gerais do Estado (SEAD) 

Objetivo:  

Dar cumprimento às obrigações consoante as disposições constitucionais relativas às 

transferências aos municípios, pagamentos de dívidas, precatórios e outros. 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

0022 – Encargos da Dívida Pública, no valor de R$ 215,072 milhões de reais, e ainda: 

✓ Pagamentos de todos os Encargos assumidos pelo GEA. 

0025 - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público / PASEP, no valor 

de R$ 41, 354 milhões de reais, e ainda: 

✓ Foram beneficiados 35 mil servidores estaduais. 

0026 - Distribuição das Transferências aos Municípios, no valor de R$ 223,483 milhões de 

reais, e ainda: 

✓ 16 municípios beneficiados com o repasse da cota parte do ICMS. 

0027 - Encargos da Dívida Pública Externa, no valor de R$ 1,567 milhões de reais, e ainda: 

✓ Pagamentos de juros de operações de crédito junto às instituições financeiras oficiais. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada (R$) Executado                           

(R$) 

% de Execução 

551,627 551,627 481,883       87,36 

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2017 

3.5.10. SISTEMA DE ATENDIEMNTO AO CIDADÃO – SIAC SUPER  FÁCIL: 

PROGRAMA: Sistema de Atendimento ao Cidadão  

Objetivo:  

         Ofertar serviços de excelência ao público com qualidade em um espaço de atendimento 

integrado.    
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Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2576 - Atendimento ao Cidadão, no valor de R$ 4,819 milhões de reais, e ainda: 

✓ Desempenho de 53,33% na evolução dos quantitativos dos serviços ofertados pelas 

11(onze) Unidades em 2017, resultando em mais de quatro (04) milhões de 

atendimentos em todo o Estado. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Inicial (R$ em 

milhões) 

Dotação Atualizada 

(R$) 

Executado                           

(R$) 

% de Execução 

8,012 8,012 7,041       87,88  

  Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2017 

4 -  DESEMPENHO GERAL DO GOVERNO DO ESTADO /2017 

Dotação 

Orçamentária 

Inicial (R$ em 

bilhões de reais) 

Dotação 

Orçamentária 

Atualizada (R$ em 

bilhões de reais) 

Executado (R$ 

em bilhões de 

reais) 

% de 

Execução/Programado 

          5,768 5,768 3,118 54,06 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2017 

Obs: Incluídos os orçamentos de todos os Poderes constituídos. 

      Receita Total Arrecadada /GEA (R$ em bilhões de reais) 

➢ Total: 4,050 

➢ Própria: 996,000 (milhões) 

➢ Transferida: 3,054 (bilhões) 

  Fonte: COPLAN/SIPLAG/2017 

Frustração de Receita Total/GEA (%) 

29,02 

  Fonte: COPLAN/SIPLAG/2017 

 

 

 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 

 

81 

 

Executado I e II Trim. (R$ em bilhões de 

reais) 

Executado III e IV Trim. (R$ em bilhões de 

reais) 

1,498 1,620 

   Fonte: COPLAN/SIPLAG – 2017 

 

Executado I e II Trim. Programas da Área 

Meio - GEA (R$ em milhões de reais) 

Executado III e IV Trim. Programas da 

Área Meio - GEA (R$ em milhões de reais) 

         669,788 681,954 

     Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2017 

 

Encargos Gerais do Estado/ano - GEA (R$ em milhões de reais) 

481,883 

  Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2017 

 

Executado I, II, III e IV Trim. Programas 

Finalísticos - GEA (R$ em bilhões de reais) 

Executado I, II, III e IV Trim. Programas 

Administrativos - GEA (R$ em milhões de 

reais) 

         1,088           691,583 

  Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2017 

 

Executado I, II, III e IV Trim. Programas 

da Área Meio - GEA (R$ em bilhões de 

reais) 

Executado I, II, III e IV Trim. Programas 

Finalísticos - GEA (R$ em bilhões de reais) 

         1,352 1,088 

     Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2017 

 

Total GEA executado/Folha de Pagamento Civil e Militar - (R$ em bilhões de reais) 

1,038 

  Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2017 

 

Percentual/Folha de Pagamento Civil e Militar/executado – GEA   

33,29 

  Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2017 
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Percentual/Folha de Pagamento Civil e Militar/Receita Total - GEA (%) 

25,63 

  Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2017 

 

Eixo de Desenvolvimento Econômico – 

Executado/ano (R$ em milhões de reais) 

% do Executado/GEA 

                             28,587 0,92 

     Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2017 

 

Eixo de Desenvolvimento Social – Executado/ano 

(R$ em bilhões de reais) 

% do Executado/GEA 

                             1,432                           45,93 

      Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2017 

 

Eixo de Desenvolvimento da 

Infraestrutura – Executado/ano (R$ em 

milhões de reais) 

% do Executado/GEA 

                         180,865 5,8 

  Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2017 

 

Eixo de Desenvolvimento da Defesa Social 

– Executado/ano (R$ em milhões de reais) 

% do Executado/GEA 

          42,218 1,35 

  Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2017   

Eixo de Desenvolvimento da Gestão e 

Finanças – Executado/ano (R$ em bilhões 

de reais) 

% do Executado/GEA 

                             1,433 45,96 

  Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2017 
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Programas com maior execução por Eixo de Desenvolvimento - 2017 (em milhões de reais) 

 

I. ECONÔMICO: 

• PROMOÇÃO E INCENTIVO DO ENSINO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ – R$ 7,458. 

• DESENVOLVIMENTO RURAL, AGROPECUÁRIO, AQUÍCOLA E PESQUEIRO 

DO AMAPÁ – R$ 5,701. 

• RECURSOS NATURAIS, ORDENAMENTO TERRITORIAL E MANEJO 

FLORESTAL DO AMAPÁ – R$ 5,311. 

II. SOCIAL: 

• AMAPÁ EDUCANDO – R$ 618,574 

• ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE – R$ 167,971. 

• PROTEÇÃO, RENDA E CIDADANIA – R$ 23,292. 

• ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO – R$ 14,895. 

• FOMENTO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS – R$ 4,949. 

• GESTÃO DO SUS – R$ 8,360. 

• ATENDIMENTO HUMANIZADO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – R$ 7,090. 

• VIGILÂNCIA EM SAÚDE – R$ 3,568. 

III. INFRAESTRUTURA: 

• DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA – R$ 114,240. 

• DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA SOCIAL – R$ 27,466. 

• GESTÃO INTEGRADA DE MOBILIDADE URBANA – R$ 6,806. 

• DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES – R$ 6,372. 

IV. DEFESA SOCIAL: 

• CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL – R$ 13,685. 

• PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME – R$ 12,929. 

• PREVENÇÃO E COMBATE à SINISTROS – R$ 3,353. 

V. GESTÃO E FINANÇAS: 

• GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – R$ 802,417. 
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• ENCARGOS GERAIS DO ESTADO – R$ 481,883. 

• FORTALECIMENTO E GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA – R$ 43,928. 

• GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL – R$ 7,654. 

• SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – R$ 7,041. 

• GOVERNO COMUNICA – R$ 6,365. 

     Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2017 


