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Governo do Estado do Amapá 

 
 

MENSAGEM Nº. 001/GEA 
 
 

PODER EXECUTIVO 
 

 
Ao Exmo. Sr. Deputado Jacy Amanajás 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá 
 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento dessa egrégia 

Assembleia Legislativa, mensagem expondo a situação do Estado, os destaques do 

terceiro ano do meu governo e os desafios e perspectivas a frente do governo do 

estado do Amapá no exercício que ora inicia-se.  

Desde o início do meu terceiro mandato, e estendendo-se em todo o ano 

de 2016, tenho mantido uma salutar parceria entre os Poderes Executivo e 

Legislativo, cuja premissa é o bem-estar do povo amapaense. O debate franco 

permitiu ao Poder Executivo encaminhar e aprovar nesta Casa, projetos vitais para 

o desenvolvimento econômico e social sustentável do Estado com o objetivo maior 

de promover, de fato, a redução das desigualdades regionais. 

O ano de 2016, a exemplo de 2015, iniciou-se com um cenário bastante 

conturbado para o País, reflexo de um ambiente político e econômico desafiador.  

Este cenário novamente refletiu-se em nosso estado, por depender 

significativamente de aportes de recursos federais. 



3 

 

Neste cenário de frágil desempenho econômico nacional e internacional, 

houve significativa redução da receita estadual, em termos de arrecadação própria 

e transferida. 

No âmbito das receitas transferidas, o cenário de desaceleração da 
economia nacional, já registrado em relatórios desde 2011, foi intensificado 
durante o ano de 2016, com a consequente frustração da expectativa de 
transferência do Governo Federal, excetuando-se o FPE, por conta da arrecadação 
excepcional relativa à repatriação (RERCT). De forma excepcional em relação à 
média histórica, a arrecadação própria do Amapá, especialmente quanto ao ICMS, 
apresentou desempenho inferior em relação às transferências federais, por conta 
de um conjunto de fatores como a conclusão de grandes obras relacionadas às 
hidrelétricas (com subsequente redução do ICMS sobre a aquisição de máquinas e 
equipamentos), a interligação ao Sistema Interligado Nacional – SIN (eliminação da 
arrecadação sobre o combustível destinado às termelétricas), e a postura fiscal 
agressiva de estados vizinhos, que concederam benefícios à revelia do CONFAZ 
(estratégias típicas da chamada “guerra fiscal”), provocando externalidades e 
distorções de mercado, e frustrando projeções iniciais. 

Quanto às funções relacionadas ao Tesouro Estadual, o aprofundamento 
da crise em 2016 impôs ajustes fiscais ainda mais severos, acompanhando a 
tendência nacional, com a discussão de medidas como a PEC do teto para os gastos 
públicos e reformas estruturais. O repasse dos duodécimos aos Poderes foi 
realizado utilizando-se uma receita prevista, mitigando os efeitos da crise para 
atividades prioritárias, apesar das dificuldades para o Tesouro Estadual. As 
discussões no âmbito do CEGF foram intensificadas, em busca de soluções para 
temas polêmicos como o IRRF, os quais tiveram resultados positivos quanto ao 
IRRF, uma receita objeto de grande polêmica entre os Poderes, que tem sido 
recolhida com progressiva regularidade e consistência no âmbito do Estado do 
Amapá e a suspensão de revisão geral anual ao funcionalismo. 

Diante desse quadro desfavorável, o governo encaminhou a essa Casa de 

Leis, no ano passado, medidas administrativas visando à redução, fusão e ou 

extinção de órgãos públicos, cargos comissionados, contratos administrativos e 

gerências de projeto, principalmente da área meio que tem um peso maior no custo 

de manutenção da máquina governamental. 
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Com a participação dos demais Poderes, efetuamos um amplo ajuste 

fiscal, como forma de otimizar os recursos disponíveis em áreas governamentais 

mais necessitadas.  

Mesmo enfrentando estas dificuldades, o governo manteve em dia o 

repasse constitucional aos municípios que importou em R$ 165,505 milhões de 

reais, bem como o pagamento das parcelas do empréstimo junto ao BNDES. 

 

Senhoras e Senhores deputados, 

Elegi o Eixo de Desenvolvimento Econômico, como umas das alternativas 

visando minimizar a dependência do Estado em relação ao Setor Público local. Fiz 

constar no PPA a concepção de um modelo de produção e consumo sustentável dos 

recursos naturais, que permita não somente o desenvolvimento social e econômico, 

mas também a conservação da natureza e da cultura dos povos que nela habitam, 

constituindo-se ainda num dos principais desafios do meu governo. 

Em 2016 foram investidos cerca de R$ 15,630 milhões de reais nos 

programas voltados ao Desenvolvimento Econômico do Estado, sendo que deste 

valor R$ 5,593 milhões de reais, foram destinados a produção agrícola e ao 

escoamento da produção familiar, registrando uma comercialização de 6,5 mil 

toneladas de produtos agrícolas, correspondendo a um faturamento anual de R$ 

26,984 milhões de reais em todo o estado. 

Ainda, por meio deste programa, em parceria com a União, foram 

destinados R$ 8,997 milhões de reais, para aquisição de patrulhas mecanizadas, 

caminhões entre outros, visando melhorar a produção agrícola, bem como o 

escoamento dessa produção. 

Merece destaque também o crédito rural que financiou R$ 3,222 

milhões de reais, em atividades regionais, valorizando a micro e pequena empresa 

rural.  

Não bastou o investimento financeiro ao Setor, considerando que a 

política para o desenvolvimento rural do estado foi consubstanciada pela garantia 

da assistência técnica ao homem do campo, especialmente ao atendimento 



5 

 

prioritário às famílias de agricultores, nas categorias de quilombolas, ribeirinhos, 

extrativistas, pescadores artesanais, indígenas e assentados da reforma agrária. 

Nas atividades de orientações técnicas, foram atendidos 14.375 

produtores rurais, beneficiando 102 comunidades, por meio das 22 sedes locais do 

RURAP em todo o estado.  

O fortalecimento do Eixo de Desenvolvimento Econômico do Estado está 

sendo solidificado pela implantação da Zona Franca Verde, que se constitui em 

novo incentivo, concedido pelo Governo Federal, para produção industrial nas Áreas 

de Livre Comércio com preponderância de matéria-prima de origem regional, que 

prevê a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados. 

Nesse particular, sediei no ano passado reunião conjunta entre técnicos 

da SUFRAMA e do Governo do Estado, com a presença de aproximadamente 150 

empresários representantes de multinacionais japonesas instaladas no Brasil, com 

ênfase nas vantagens competitivas do Estado do Amapá, visando à atração de novos 

investimentos a partir da regulamentação dos incentivos fiscais da Zona Franca 

Verde (ZFV). 

Iniciamos, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá 

o primeiro ciclo industrial da ZFV, com a entrega no decorrer de 2016 de 13 

declarações de reserva de área visando a implantação de 16 empresas no Distrito 

Industrial de Porto Céu, com empreendimentos variados que vão desde a fabricação 

de sorvete, polpas de frutas, agroindústria de açaí, castanha do brasil, produção de 

vidro, tinta e ração animal. A previsão, de acordo com os projetos apresentados, é 

que mais de 750 empregos sejam gerados a partir do funcionamento dessas 

fábricas, e o Amapá então dá início a colheita dos frutos de todo o esforço político 

e técnico em prol da efetivação da Zona Franca Verde”. 

Destacamos ainda que o Amapá entrou definitivamente na rota dos 

mercados internacionais do agronegócio. Em setembro de 2016, foram embarcadas, 

no Porto de Santana, as primeiras 45 mil toneladas de soja 100% produzidas em 

solo amapaense. O carregamento teve como destino a Holanda, no mercado europeu. 

Mais do que a primeira exportação de grãos oficial do Estado, a operação comercial 
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significa o início de uma nova base econômica com potencial para impulsionar o 

desenvolvimento social. 

Esta atividade econômica que o Estado ajuda a se consolidar representa 

uma das alternativas que temos buscado para a retomada do crescimento econômico 

do Amapá, em função da sua capacidade de geração de emprego e renda, de 

arrecadação de recursos para o Estado investir em outras áreas, como a Saúde e 

Educação. Com a entrada no mercado de exportação, o Amapá é agora a mais nova 

fronteira agrícola do Brasil. 

O segmento produtivo de grãos também abre oportunidades para a 

atração das indústrias que devem se instalar no Amapá, atraídas pelos incentivos da 

Zona Franca Verde (ZFV) de Macapá e Santana além de impulsionar a cadeia 

produtiva de grãos na redução de custos de outras atividades rurais e para o 

aumento da competitividade da produção de proteína animal no Amapá. Temos que 

ter matéria-prima para alimentar as indústrias, e a soja é uma delas, além do milho. 

A cadeia produtiva de grãos vai além da exportação. Quando estas cadeias 

estiverem estabelecidas definitivamente, teremos matéria-prima suficiente para 

produzir, em larga escala, insumos como ração e farelo para a piscicultura e a 

suinocultura, por exemplo. Aí, a produção local de peixes e de frango, por exemplo, 

terá mais chance de concorrer com os produtos do centro oeste. 

Os avanços na regularização fundiária foi outra medida implementada 

pelo meu governo em favor do desenvolvimento da cadeia de grãos no Amapá. 

Atualmente a soja e o milho são plantados em, aproximadamente, 17 mil hectares 

(Ha) de cerrado distribuídos pelos municípios de Macapá, Itaubal, Ferreira Gomes e 

Tartarugalzinho. A estimativa é que, após a transferência de terras, este espaço 

aumente para mais de 400 mil Ha. 

Mesmo diante de um cenário de instabilidade econômica, o Amapá vem 

atraindo investidores internacionais. Assinamos em setembro de 2016 uma carta de 

intenções com investidores da China, por meio da Câmara Comercial e de Relações 

Econômicas e Culturais Brasil-China, que mostrou para a equipe de governo 

interesse em investir nas áreas de infraestrutura e indústrias no Estado. A 

empresa China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) é um dos maiores 
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grupos de construção mundial, voltada principalmente para projetos de 

infraestrutura logística incluindo portos, aeroportos, ferrovias e rodovias, 

conservação de água, instalação de energia hidrelétrica e construção industrial em 

mais de 50 países. 

Em novembro, o Governo, por meio da Agência de Desenvolvimento 

Econômico do Estado, entregou oficialmente ao Presidente da Sociedade 

Cooperadora Brasil China, uma proposta que trata sobre a possibilidade de 

implantação de uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Estado do 

Amapá. Além da proposta da ZPE, foram elencados outros projetos de 

investimentos para apreciação dos chineses como o Centro de Convenções, 

Urbanização e Logística do Distrito Industrial de Macapá e Santana, agroindústria 

para processamento de frutas, dentre outros. A ação é uma continuidade da 

parceria firmada entre o chefe do executivo estadual e os chineses, ocorrida em 

setembro do corrente ano, quando foi assinada a carta de intenções de 

investimentos para o Estado do Amapá. 

O próximo encontro entre a Sociedade Cooperadora Brasil China e o 

Governo do Estado está previsto para ocorrer já na segunda quinzena de fevereiro 

de 2017, quando esta deverá trazer ao Amapá um grupo de empresários chineses 

para negociação e tomada de decisão acerca dos possíveis investimentos a serem 

viabilizados no Estado. 

 

Senhoras e Senhores deputados, 

No início do meu segundo mandato, em 2006, por meio de lei estadual, 

criei a Floresta Estadual do Amapá – FLOTA, que ficou no esquecimento no 

governo que me sucedeu.       

Em 2015, no terceiro mandato, retomei este projeto, que se resume em 

espaço criado para o debate sobre a Concessão Florestal. 

Atender as populações que ali já viviam respeitando suas atividades e seu 

direito, era a primeira missão de acordo com o Artigo 5 º da Lei 1028/2006, 

corrigir o modelo de concessões que foi criado para melhor atender aos nossos 

municípios, com aplicação direta a produção responsável de nossos recursos naturais 
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renováveis que são nossas florestas respeitando a populações extrativistas que 

também sobrevivem dessas riquezas. 

No primeiro edital que lançamos em 2015 tivemos três lotes para 

concessão realizado, correspondendo aos municípios de Pedra Branca do Amapari, 

Porto Grande e Mazagão, com área de 140 mil hectares que assinado o contrato 

poderia significar próximo de 900 empregos diretos e indiretos, concluímos o 

processo licitatório mais uma empresa de Brasília sentindo prejudicada entrou com 

uma ação e paralisou o processo, no entanto como se tratava de 3 lotes um deles foi 

liberado pela justiça e foi possível ser assinado em dezembro de 2016 nosso 

primeiro contrato de concessão realidade que 10 anos depois apresento um projeto 

de estado sendo entregue onde a empresa terá 40 anos pra explorar 

economicamente e utilizar apenas 10% dessa riqueza natural.    

No exercício passado, lançamos o edital de concessão para consulta 

pública, referente ao Módulo I, Lote II da Floresta do Estado, nosso segundo edital 

que abrange o município de Serra do Navio, cujo objeto é delegar o direito de 

praticar o manejo florestal sustentável para a exploração dos produtos florestais. 

Possibilitar concessões em todos os municípios onde ela abrange será a 

melhor resposta de uma unidade de conservação a nossa população, com isso 

assegura melhor uso, mais transparência e produto certificado de procedência 

legal. 

Com esta iniciativa oportunizo a participação empresarial no projeto, além 

de criar mecanismos por meio da concessão florestal, em relação à proteção do 

meio ambiente, garantindo que as terras públicas sejam preservadas e que, ao 

mesmo tempo haja a promoção do desenvolvimento da economia em bases 

sustentáveis e em longo prazo, gerando empregos diretos e indiretos, agregação de 

valor aos produtos da floresta, trazendo um retorno sólido para desenvolver o 

Estado do Amapá.  

 

Senhoras e Senhores deputados, 

Apoiar com crédito barato todas as atividades empreendedoras tem sido 

a orientação da minha administração. Com determinação, o apoio financeiro do 



9 

 

Governo por meio do programa Amapá Empreendedor é de fundamental importância 

para esse público. Esta ação reafirma a capacidade de absorção da crise econômica 

por parte das micro e pequenas empresas formais e informais locais, na medida em 

que tomam empréstimos de pequena monta, aplicando em suas atividades 

econômicas, fazendo girar a economia, gerando mais renda e oportunidades de 

trabalho, reduzindo os impactos da recessão no estado.    

Neste sentido, foram financiados por intermédio da AFAP, 617 

empreendedores, nos diversos ramos da atividade econômica, totalizando cerca de 

R$ 3,256 milhões de reais.  

 

Senhoras e Senhores deputados, 

O Eixo de Desenvolvimento Social tem como prioridade no meu governo, 

cuidar das pessoas. E o propósito maior não é só cuidar, mas cuidar bem. Esse 

propósito fundamenta as políticas públicas nas funções básicas do papel do Estado, 

que está em garantir bem-estar social, reduzindo a desigualdade e universalizando 

os serviços públicos com acesso e atenção a todos.  

No exercício passado, foram investidos no Setor, R$ 1,343 bilhões de 

reais, visando garantir à população do estado, serviços universalizados e de 

qualidade. 

Na Área Educacional, e tendo o governo, o desafio de tornar a educação 

o centro do processo de desenvolvimento sustentável, reconhecendo a importância 

do conhecimento quanto ao uso consciente dos recursos ambientais, fortalecimento 

da democracia, justiça social e redução das desigualdades sociais. 

Com todas as dificuldades financeiras ocorridas nos dois últimos anos, 

assegurei o percentual mínimo de recursos a serem aplicados na Educação em todos 

os níveis.  

Em 2016 foram aplicados no Setor Educacional, R$ 953,432 milhões de 

reais, dos quais, R$ 560,787 milhões, foram oriundos do Tesouro Estadual. 

Não foram medidos esforços do corpo dirigente da área, dos docentes, 

discentes e da comunidade em geral, no sentido de fazer frente às demandas, 



10 

 

quanto ao estabelecimento de prioridades na otimização dos recursos disponíveis, 

propiciando as condições mínimas necessárias à comunidade escolar. 

A prioridade em universalizar a Educação, obrigou o governo a aplicar 

cerca de R$ 532,730 milhões de reais, no programa Amapá Educando, 

considerado o carro chefe deste Setor, propiciando o acesso em 2016, a 131.708 

alunos em toda a rede de ensino, nas diversas modalidades, registrando um 

acréscimo de 28.986 novos alunos. 

Como temos afirmado, persiste a preocupação em dotar a área 

educacional das melhores condições físicas. Neste sentido, foram reformadas no 

ano passado, 64 escolas, e outras 16 estão em fase de conclusão até o término do 

primeiro semestre de 2017. Ainda, estão em construção 07 escolas com previsão de 

inauguração para o início do segundo semestre deste ano letivo. 

No campo da Educação Profissional, destacou-se a implementação do 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, que 

atende 2.986 alunos em 14 cursos técnicos profissionalizantes. 

Meu governo tem se preocupado com a disseminação da informação, 

atualização profissional do corpo docente, palestras em temas de interesse da 

comunidade escolar e demais interessados. Nessa ótica, foram realizados cerca de 

90 eventos, envolvendo todos os atores da educação, que somaram mais de 6.800 

pessoas. 

 

Senhoras deputadas, Senhores deputados, 

Em 2017, com o apoio do governo federal, iremos implantar o turno de 

tempo integral na rede de ensino médio. A experiência se dará inicialmente em 08 

escolas, e futuramente, na medida do possível se estenderá às demais. 

Traduz-se em experiência nova para o Setor, mas com dedicação de toda 

a comunidade e o apoio incondicional do governo, teremos êxito nessa missão.  

 

Senhoras e Senhores deputados, 
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O Setor da Saúde, também é uma das prioridades permanentes do meu 

governo, que por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, temos lutado 

diariamente para corresponder aos anseios da população, tanto na formulação de 

políticas públicas junto às comunidades e usuários do Sistema Único de Saúde, e 

diariamente, em questões estratégicas e operacionais que influenciaram o nível de 

qualidade dos serviços prestados aos usuários do referido Setor. 

Nesta visão, o governo tem se empenhado na tomada de decisões voltadas 

para medidas prioritárias, relacionadas às questões estruturais de ampliação das 

Redes de Saúde, a princípio com foco na Rede de Urgência e Emergência e Rede 

Materna Infantil – Rede Cegonha, com investimentos em construções, ampliações e 

reformas das Unidades de Saúde do Estado, bem como a modernização tecnológica 

por meio da aquisição de novos equipamentos e a implementação e implantação de 

novos serviços.  

O desafio de identificar o custo de cada unidade de saúde foi um grande 

avanço do meu governo. Destaca - se também, o engajamento da gestão em suprir 

de forma organizada o acesso do usuário ao Sistema Único de Saúde, mudando a 

visão regulatória com base na oferta existente, para a visão da regulação da 

demanda necessária, com a definição das responsabilidades sanitárias de cada 

esfera de governo. 

No exercício passado, foram investidos na área da Saúde, cerca de R$ 

555,165 milhões de reais, sendo R$ 424,773 milhões oriundos do Tesouro 

Estadual, dos quais, R$ 144,876 milhões, foram destinados ao programa voltado 

para a Organização das Redes de Atenção Básica da Saúde. 

Em 2016, o estado, por intermédio da sua Rede de Saúde, tanto na 

capital como nos municípios, realizou, 2,814 milhões de procedimentos de 

atendimentos, destacando-se pela ordem, o Hospital Alberto Lima - HCAL 

(923.738), Hospital de Emergência - HE (443.912), Hospital da Criança – HCA 

(169.859), Hospital Mãe Luzia (55.852), atendimentos em centros especializados 

(365.087) e nos hospitais de Santana, Oiapoque e Laranjal do Jarí, juntos, somaram 

693. 276 procedimentos de atendimentos. 
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Nestes procedimentos orientei a prioridade para a realização de 

cirurgias, que somaram 8.785, visando minimizar o sofrimento daqueles pacientes 

da fila de espera.  

Os procedimentos ambulatoriais totalizaram em todo o estado 465.295 

procedimentos. 

O programa de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, também mereceu 

atenção especial do governo, sendo gastos no ano passado, R$ 14,177 milhões de 

reais, beneficiando 6.175 pessoas, entre usuários do programa e acompanhantes. 

Nos dois últimos anos, merecem serem destacados alguns avanços na 

área, da Saúde, como: Ampliação da oferta de procedimentos de serviço de apoio 

diagnóstico e terapêutico, com a contratação de prestadores privados de forma a 

complementar a Rede, ampliação da oferta por intermédio da renovação do convênio 

firmado com o Hospital São Camilo, na realização de cirurgias nas especialidades de 

trauma ortopedia, e em especial as cirurgias cardiológicas em pacientes com 

cardiopatias congênitas, reduzindo o quantitativo de pacientes para inclusão na fila 

da Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade – CNRAC. 

Não tem sido a preocupação do governo somente na melhoria da 

estruturação física e de serviços do Setor, mas também a capacitação de equipes. 

Nesta perspectiva, foi firmada a parceria com o Conselho Nacional de Secretários 

de Saúde – CONASS, para apoiar e promover o assessoramento técnico à SESA, na 

gestão do SUS, com foco nas áreas de Planejamento - Ciclo Orçamentário e 

Informação para a Gestão, Administração Geral, Gestão do Trabalho, 

Reestruturação do Fundo Estadual de Saúde e Gestão Orçamentária e Financeira. 

A função jurisdicional, a orientação jurídica, a promoção dos direitos 

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

individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim 

considerados, é um dever do estado, disponibilizar para aqueles menos favorecidos. 

Por intermédio do programa Defesa do Cidadão, foram realizados em 

todo o estado, 211.245 atendimentos, registrando-se um aumento de 12,78% em 

relação ao ano de 2015, o que demonstra que o governo atua em todos os municípios 
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apoiando as pessoas de baixo poder aquisitivo quanto à resolução de problemas, nas 

áreas cíveis, de famílias, entre outras.  

 

 

Senhoras e Senhores deputados, 

O Estado do Amapá tem enfrentado grandes desafios na área de 

infraestrutura e logística. O suprimento e a manutenção da malha relacionada aos 

diversos modais de transportes, redes de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário e o atendimento ao déficit habitacional, constituem-se em prioridades do 

Setor. 

No ano passado, foram investidos no Eixo de Desenvolvimento da 

Infraestrutura, R$ 105,520 milhões de reais, sendo que deste valor, R$ 46,078 

milhões, foram destinados aos programas voltados para a infraestrutura social, 

econômica e de mobilidade urbana em todo o estado.   

Em parceria com a União, por meio do BNDES, também foram investidos 

no Setor, R$ 37,424 milhões de reais, resultando na  conclusão de  obras de 

grande relevância em todo o estado, como: Centro de Nefrologia de Santana, 

Escolas de Ensino Médio e Fundamental Macapaba, do Ariri, reforma da Escola 

Jesus de Nazaré, Centro de Cultura Profissional Walkiria Lima, reparos no museu 

Joaquim Caetano, creche em Itaubal, creche do Renascer, creche Novo Horizonte, 

SIAC Zona Sul, Praça Eucildo Crescêncio em Oiapoque, Centro Didático Chico Nóe, 

arena Igarapé da Fortaleza, quadra poliesportiva em Pedra Branca, Unidades de 

beneficiamento de frutas e vegetais, construções do quartel dos bombeiros em 

Porto Grande, posto policial do Coração, delegacia de Fazendinha,  Bailique e  

trapiches na comunidade do rio Cajarí em Mazagão. Para 2017, estão previstas a 

conclusão de outras 11 obras, também em parceria com União. 

No Setor dos Transportes, no meu segundo mandato como governador do 

estado, iniciei as tratativas para financiamento junto ao BNDES, de obras de 

grande impacto para o desenvolvimento do Amapá, entre as quais, o Plano Rodoviário 

e a construção da Ponte sobre o Rio Matapí. 
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Essa infraestrutura carece de vultosos investimentos para prover de 

condições estruturais e econômicas os eixos logísticos de transportes de cargas e 

passageiros no Amapá. Nessa perspectiva o Governo do Estado, por meio da 

Secretaria de Estado de Transportes-SETRAP, vem investido vultosos recursos do 

tesouro estadual e federal nas obras de construção, melhoramento e conservações 

das rodovias no Amapá. 

Por meio do Termo de Compromisso nº 276/2006 – MT/DNIT, com o 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, trabalha a 

execução da conservação e manutenção da BR 156 em toda sua extensão e a 

construção do Lote 04 – Sul, através do TC 142/2013 – MT/DNIT, Setor Sul que 

foi delegada ao estado, Termo de Compromisso - 142/2013 – MT/DNIT. 

A BR 156, Principal Eixo Viário que corta o Estado do Amapá de 

Sul/Norte, para efeito construtivo foi definida em dois trechos: trecho norte 

(Macapá/Oiapoque) e trecho Sul (Laranjal do Jari/Macapá). Do total de 440 

quilômetros estão construídos e pavimentados. Os projetos, obras e supervisão 

foram executados pelo Governo do Estado com o financiamento do Governo Federal 

via o DNIT por meio de Contratos de Delegação. 

A BR 210 de Macapá segue coincidente com a BR 156 até a Cidade de 

Porto Grande, deste entroncamento segue no sentido Oeste até Rio Jacaré, acima 

do município Serra do Navio, numa extensão de 305 quilômetros. Do total, somente 

104 quilômetros estão construídos e pavimentados. A construção da rodovia é de 

fundamental importância para a Logística do Arco Norte em estudo pelo Ministério 

da Integração Nacional e o Mistério dos Transportes.  

É oportuno citar que as duas rodovias se juntam a Duca Serra pela 

rodovia de ligação AP 440 se transformando no principal eixo de transportes do 

Estado do Amapá.  

Como já destacado, a construção da BR 156 esta sobre a responsabilidade 

do DNIT. Assim, a responsabilidade da construção da rodovia, em todas as suas 

etapas serão de responsabilidade do Governo Federal, com exceção do Lote 04 - 

Setor Sul que foi delegada ao estado, Termo de Compromisso - 142/2013 – 

MT/DNIT, para a execução dos Projetos de Engenharia, Construção, Obras de 
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Artes, Obras Especiais e Pavimentação de 61,10 quilômetros, segmento Km 210,18 

ao Km 271,28. Estas obras estão em andamento, sob o Contrato nº 003/2015 – 

SETRAP, no valor de R$ 121.600.000,00. 

Para a conservação da BR 156, o Termo de Compromisso TC – 276/2006- 

MT/DNIT, delegou ao Estado do Amapá a responsabilidade das execuções dos 

serviços de conservação e recuperação da BR 156 em toda sua extensão que foi 

executado pela SETRAP em 2016, todo o serviço de recuperação do leito da 

rodovia, recuperação e reconstrução de pontes em madeira, recomposição do greide 

e correções de erosões, sendo o valor investido atingiu um patamar de R$ 

76.936.179,02. 

Ressalto o quanto é oneroso à execução dos serviços de conservação e 

recuperação das rodovias, quando um grande percentual dos serviços executados no 

verão é destruído no inverno. 

 

Senhoras e Senhores deputados, 

Dentre as rodovias estaduais destacamos: AP 010, AP 070, AP 110, AP 340 e 

AP 426 as quais totalizam uma extensão de 252 km. Desta extensão, 66% estão 

pavimentadas. A construção e pavimentação das rodovias em supracitadas e a 

construção da ponte do Matapi estão contempladas no Plano Rodoviário do Estadual – 

PRE, financiadas pelo BNDES. Os investimentos somam o montante a PI (preço inicial) 

de R$ 374.881.151,92. 

Destacamos nesta peça a necessidade da duplicação da Rodovia Duca Serra 

(AP 020), no trecho urbano Macapá/Santana, com uma extensão de 20,55 quilômetros 

até o acesso às Docas de Santana e o Terminal Flutuante de Minério. Este trecho se 

reveste de importância fundamental para o escoamento de cargas, compondo um anel 

viário com a Rodovia Juscelino Kubitschek (AP 010), ligando o centro comercial de 

Macapá com a Orla Portuária de Santana e os Terminais Roll On Roll Off instalados às 

margens do rio Matapi, na Área Industrial do Estado, em Santana. 

Também será desenvolvido pela SETRAP estudos e projetos de 

engenharia para construção e pavimentação da rodovia que liga Laranjal do Jari, 

Vitória do Jarí e a ponte sobre o Rio Jarí, com objetivo de tirar o Estado do Amapá 
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do isolamento terrestre com os estados vizinhos. Os serviços estão programados 

para o biênio 2017/2018. 

O Eixo Viário Sul – ligação do Extremo Norte (Oiapoque) ao Extremo Sul 

(Laranjal do Jari), por meio da BR 156 e os centros urbanos de Macapá, Santana e 

Mazagão pela AP 010, vem ganhando importância cada vez maior. Neste diapasão, 

destacamos a conclusão do AP 010, no subtrecho Mazagão Novo/Mazagão Velho, numa 

extensão de 30 quilômetros. A construção atingiu um montante de R$ 75.866.909,03, 

correspondendo a 99% do investimento. 

Diante das expectativas de crescimento vultosos da região sul e 

consequentemente de todo o estado do Amapá, destacamos como exitosa a conclusão das 

obras da ponte sobre o rio Matapi, denominada ponte da Integração Washington Elias dos 

Santos, numa concepção em balanço sucessivo, com uma extensão de 683 metros de 

comprimento e o complexo viário de acesso à obra de arte em comentário. 

Com este empreendimento, o complexo de obras do acesso e a ponte 

inaugurados recentemente viabilizando definitivamente o eixo viário Arco Sul, por meio da 

ponte, promove oportunidades logística e socioeconômica para o movimento crescente de 

cargas. Os investimentos atingiram um montante de R$ 18.950.651,00 (acessos e alças 

viárias) e de 144.186.561,97 (ponte). 

Destacamos que a construção do complexo viário não vai apenas reduzir o tempo 

de viagem dos municípios da área Sul do Estado. O projeto faz parte de um plano de 

desenvolvimento que abrange a Região Metropolitana de Macapá (RMM) de modo a 

beneficiar milhões de pessoas com as instalações de novas empresas e empreendimentos, o 

fomento do turismo e o fortalecimento da agricultura. 

 

Senhoras e Senhores deputados, 

A Logística do Arco Norte é tema de debate pelo Centro de Estudos e 

Debates Estratégicos (CEDES) com o DNIT e os Governadores dos Estados da região 

Norte.  

O escopo é propor alternativas que impulsionem o desenvolvimento do país. 

Defendendo a viabilidade do escoamento da produção de grãos pelos portos da região 

Norte: Itacoatiara (AM), Santarém (PA), Vila do Conde (PA) e Santana (AP).  
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A alternativa de escoamento da produção pelo Norte do Brasil depende 

desse arranjo logístico multimodal. Atualmente, 27 % das exportações de soja são 

escoadas pelo Arco Norte. 

A Construção e pavimentação da AP 340, num montante de R$ 40.284.021,99, 

correspondendo um volume 91% concluído também é um marco para o setor logístico. A 

rodovia de 17 quilômetros é um prolongamento da AP 070 estabelecendo um eixo de 

importância significativa para o escoamento de grãos da Região Leste do Estado. 

No Amapá a infraestrutura logística é um dos principais gargalos para a 

movimentação de cargas em grandes volumes. Os problemas são evidentes em todos os 

modais, principalmente no modal ferroviário. 

As características mercadológicas, dentre elas a economia globalizada e 

competitiva, associada à evolução tecnológica, criam um cenário que favorece as 

empresas e ao país, desde que os estados e municípios correspondam com as demandas 

internas e externas, com infraestrutura que proporcione agilidade, flexibilidade, 

competitividade (qualidade, custo e prazo).  

Sua localização geográfica é ponto estratégico em qualquer plano Nacional 

de Logística de Transportes na região, pela menor distância entre os mercados nacional 

e internacional. Portanto, é inexorável que se coloque o Estado do Amapá no Plano de 

Infraestrutura Logística do País, com uma atuação política forte e continua em Brasília. 

O Estado deve estar preparado para obtenção de vantagens competitivas e, 

em consequência, proporcionar um impacto positivo no desenvolvimento econômico, 

social e tecnológico da Região Amazônica.  

Diante deste quadro, a consolidação da matriz de transportes do Estado do 

Amapá passa por investimentos,no entanto, são insignificantes frente à necessidade de 

uma matriz estruturada que contemple, em nível competitivo todas as modalidades de 

transportes, capaz de consolidar mecanismos de transportes multi e inter modais.  

A infraestrutura logística é um dos fatores que contribui para o crescimento 

econômico e social dos estados. 

 

Senhoras e senhores deputados,  
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A universalização na distribuição de água e no saneamento básico 

constitui uma das reivindicações mais prementes dos amapaenses. É também um dos 

maiores desafios para o meu governo, devido aos vultosos investimentos que exige.  

Sendo assim, e como em todas as áreas de atuação do Governo do Estado, 

cada passo à frente só pode ser comemorado se contribuir efetivamente para um 

novo ganho de qualidade na prestação de serviços públicos aos cidadãos e às 

famílias. Essa é a postura que determinei à CAESA. 

Em 2016, foram realizadas 87.426 novas ligações de água e 9.614 

ligações de esgoto sanitário. Para 2017, serão investidos R$ 140,544 milhões de 

reais, em parceria com o Ministério das Cidades para a ampliação do Sistema de 

Abastecimento de água de Macapá e demais municípios.  

 

Senhoras e Senhores deputados, 

A área de Segurança e Defesa Social insere-se permanentemente na 

diretriz de meu Governo que visa promover a inclusão social, contribuindo 

diretamente para o alcance do objetivo estratégico de assegurar a prevenção social 

da violência e criminalidade e redução da impunidade. 

As ações de Governo nessa área sensível, que é influenciada pelo 

desempenho do conjunto de políticas públicas, são coordenadas pela Secretaria de 

Estado de Justiça e Segurança Pública e gravitam em torno de dois eixos 

fundamentais: Acesso à segurança pública e à promoção da cidadania e dos direitos 

humanos.  

Neste sentido, envolve, também, questões que dizem respeito à 

eficiência, eficácia e efetividade na aplicação dos instrumentos jurídicos, tendo em 

vista que quanto maior a percepção de funcionamento e confiança no exercício da 

ordem jurídica, maior o sentimento de confiabilidade. 

No exercício passado, foram investidos no Setor, R$ 25,050 milhões de 

reais, para fazer face às demandas da população. Por intermédio dos programas 

mais significativos e voltados para a Prevenção e Repressão ao Crime e a 

Custódia e Reintegração Social, o governo executou R$ 8,566 milhões de reais. 
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Temos realizado um trabalho conjunto com a bancada parlamentar 

federal, visando a captação de recursos junto à com o objetivo de reforçar o 

desempenho da Defesa Social. Em 2016, foram celebrados 08 convênios de 

emendas individuais do orçamento união perfazendo um valor de R$ 2, 372 milhões 

de reais.  

Ainda em 2016, foram recuperados 02 convênios federais para reforma 

do IAPEN, para concluir a construção do pavilhão de segurança máxima, cujas obras 

estão em execução, totalizando R$ 12,157 milhões de reais. 

A orientação do meu governo é no sentido de que os órgãos que atuam na 

área, trabalhem em parceria, como forma de otimizar esforços humanos e recursos 

financeiros. 

Neste cenário, a Polícia Militar do Amapá desempenhou a função de 

policiamento ostensivo e preventivo, por meio dos batalhões especializados, 

resultando na queda do índice de acidentes no trânsito em 22,09% comparando-se 

com 2015.  

Ainda, merece destaque, o trabalho da Polícia Militar em termos de 

inclusão social, aliado à prevenção ao crime, beneficiando 15.000 jovens em todo o 

estado.     

O apoio do governo ao Setor, também é demonstrado quando oportunizou 

a capacitação da tropa, sendo ofertados em 2016, 37 cursos nas diversas áreas, 

beneficiando 764 policiais, dos quais, 329 oficiais.  

 

Senhoras e Senhores deputados, 

O Desenvolvimento da Gestão e Finanças, tem como pressuposto a 

introdução de modernas técnicas de planejamento e gestão, indispensáveis para a 

efetivação do novo modelo de gestão para a administração pública estadual, com 

foco no gerenciamento por programas, possibilitando a integração dos instrumentos 

de planejamento, orçamento e de gestão.  

Com esse objetivo, o Estado avançou no processo contínuo para 

construção e otimização de políticas públicas, quando reduziu o número de 
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programas governamentais e suas ações, para patamares possíveis de avaliação e 

monitoramento. 

Para o sucesso desse processo, foram investidos R$ 8,559 milhões de 

reais, por meio do programa Gestão do Planejamento Estadual, que entre outras 

ações, deu suporte à implantação do Modelo Estadual de Informações 

Estatísticas, necessárias à tomada de decisão empresarial na identificação das 

potencialidades econômicas do estado, visando investimentos financeiros.  

No âmbito da Gestão de Pessoas, destaco o avanço quanto à implantação 

do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH, ferramenta 

que integra informações pessoais, funcionais e folha de pagamento dos servidores 

do Governo do Estado e fornecendo dados mais precisos e transparentes, com mais 

confiabilidade e agilidade aos processos que envolvem gestão de pessoas em todos 

os setoriais de RH do Governo.  

Por seu turno, a Gestão Patrimonial, iniciou o processo de implantação do 

Sistema Integrado de Gestão Administrativa, que possibilitará o gerenciamento 

patrimonial do Governo relativo à imóveis, de forma mais precisa e “in loco”, visando 

a melhoria no  tratamento e destinação dos mesmos.   

No tocante aos servidores, alcançados pelo processo de transposição 

tenho me empenhado, no acompanhamento e providências para conclusão do 

referido processo, na transposição desses servidores para o quadro da União, sendo 

que até o final do ano passado foram deferidos 2.130 processos, que irá gerar uma 

economia de aproximadamente, R$ 22 milhões de reais mensalmente na folha de 

pagamento do Governo do Estado.    

O Atendimento Integrado ao cidadão amapaense é uma experiência 

exitosa em todo o estado. O Super Fácil, por meio dos serviços ofertados na capital 

e nos municípios, realizou em 2016, 1,029 milhão de atendimentos, nos mais 

diversos serviços ofertados pelos órgãos públicos e de interesse da população 

amapaense. Registra-se um aumento de 269% em termos de demanda, em relação ao 

ano de 2015. 
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Quanto à Administração Tributária, destaca-se a conclusão da transição 

do sistema SIAT para o SATE, com alguns ajustes ainda pendentes em relação à 

dívida ativa. 

Como disse no início desta Mensagem, o governo tem enfrentado com 

altivez, as adversidades surgidas. Mesmo assim, tem mantido em dia os 

compromissos financeiros assumidos na gestão passada, junto ao BNDES e demais 

instituições financeiras oficiais, referentes a encargos da dívida interna e externa, 

que até o final de 2016, somaram cerca de R$ 224,592 milhões de reais. 

 

Senhoras deputadas e Senhores deputados, 

Nos dias 26 e 27, sediei o encontro dos governadores da Amazônia, onde 

foram tratados assuntos relacionados ao desenvolvimento da Amazônia e a criação 

de Consórcio Interestadual da Amazônia, tendo como objetivo a gestão associada 

de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, 

serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 

Agradeço aos membros dessa Casa de Leis pela aprovação dos 

instrumentos legais necessários ao bom andamento dos programas e projetos do 

meu governo.    

Finalizo, dizendo, que dedicarei, ao longo deste exercício, todo o meu 

esforço e de minha equipe, para que o espírito de solidariedade com o Estado 

norteie o diálogo entre os Poderes, para podermos, em parceria, avançar na 

solidificação das novas bases para o desenvolvimento do Estado, sem retroceder 

nas conquistas obtidas nos últimos dois anos. 

 
Palácio do Setentrião, 01 de fevereiro de 2017 

 
 

Antônio Waldez Góes da Silva 
Governador do Amapá 


