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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS 

1.1 Identificação da unidade jurisdicionada 

Poder  Executivo  

Órgão de Vinculação Governo do Estado do Amapá 

Nome Completo Controladoria-Geral do Estado Amapá 

Denominação abreviada CGE/AP 

Código na LOA 16101 

Código no SIPLAG 160101 

Situação Operacional Ativa 

Natureza Jurídica  Órgão Público da administração direta CNPJ: 117620720001-92 

Principal atividade Assistência direta e imediata ao Governador do Estado no desempenho de 

suas atribuições quanto aos assuntos e providencias que, no âmbito do Poder 

Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle 

interno, à auditoria pública, à correição administrativa, às atividades de 

ouvidoria e o incremento da transparência da gestão e apoio ao Ministério 

Público e ao controle externo no exercício de suas missões institucionais. 

Telefones de contato  (96) 2101 9230 

Endereço Postal Av. Padre Julio Maria Lombaerd, nº 2562, Santa Rita - Macapá/AP – CEP: 

68901-283, Macapá – AP  

Endereço Eletrônico cge@cge.ap.gov.br 

Site http://www.cge.amapa.gov.br 

Normas de criação Lei nº 1774 de 17 de outubro de 2013 

Regulamento da CGE Decreto nº 7549 de 11 de dezembro de 2013 

Normas de criação, relacionadas a gestão e estrutura, manuais e publicações relacionadas as atividades da unidade. 

Lei nº 1774 de 17/10/2013 -  Lei de criação da CGE; 

Lei nº 2.149 de 14/03/2017 – Lei que regula o Sistema de Acesso à Informação no Estado do Amapá; 

Lei nº 2.148, de 14.03.2017 – Lei que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Estado do Amapá. 

Decreto nº 7549 de 11/12/2013 -  Regulamento da CGE 

Portaria 073/2016 – Institui o Programa de fortalecimento das ouvidorias no Estado do Amapá. 

Instruções Normativas 001/2016 – Ordem Cronológica;  

Instrução Normativa 001/2017 – Regulamenta a atividade das Unidades Setoriais de Controle Interno e Comissões 

Especial de Contas para a emissão do Relatório de Gestão 2017 do Governo do Estado do Amapá. 

Orientação Técnica 001/2003 – Declaração do Ordenador de Despesas;  

Orientação Técnica 002/2003 – Certidão de Adimplência; 

Orientação técnica 003/2003 – Orientações para formalização de processos de despesa: dispensa e diárias; - 

Orientação técnica 004/2003 -  Processos Licitatórios;  

Orientação Técnica 005/2003 – Limites para despesas de pequeno vulto. 

Orientação Técnica 006/2003 – Análises de Contratos específicos – Locação de Veículos, locação de imóvel. 

Orientação Técnica 008/2003 – Orientações de procedimentos na gestão de recursos públicos quanto a contratação 

de buffet. 

Cartilha prestação de contas de convênio; 

Cartilha de Adiantamento – Suprimento de Fundos. 

Cartilha OUVIDORIA – O canal entre o cidadão e a Gestão pública. 

Sistema de repasses dos recursos voluntário – SISRV;  

Sistema interno de controle da CGE/AP – SI-CGE/AP – para cadastro de entidades adimplentes e inadimplentes 

– com emissão de declaração; cadastro de prestações de contas; cadastro de processos; help desk – cadastro de 

chamadas para suporte. 

mailto:cge@cge.ap.gov.br
http://www.cge.amapa.gov.br/
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1.2 Finalidade e Competências Institucionais da unidade jurisdicionada 

 

A Controladoria-Geral do Estado do Amapá- CGE/AP é o órgão central e estratégico do 

Sistema de Controle interno do Poder Executivo Estadual, tem por finalidade assistir diretamente ao 

Governador do Estado no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências, que 

sejam atinentes a defesa do Patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição 

administrativa, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e o incremento da 

transparência da gestão, bem como, apoiar o Ministério Público Estadual- MP e o Tribunal de Contas 

do Estado do Amapá- TCE/AP no exercício de suas missões institucionais, e exercer outras funções 

correlatas, na forma determinada no Decreto nº 7549 de 11 de dezembro de 2013, que regulamenta o 

art. 38 da Lei 0811, de 20 de fevereiro de 2004, alterado pela Lei nº 1774, de 17 de outubro de 2013, 

que organiza a Controladoria-Geral do Estado do Amapá. 

 

O art. 3° do Decreto nº 7549/2013, dispõe sobre as competências da CGE/AP: 

 

 Art. 3º A Controladoria-Geral do Estado compete.   

 I-exercer as atividades de órgão central do sistema de controle interno do Poder 

Executivo Estadual, zelando pela observância dos princípios da administração pública, 

quanto à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, á 

correição administrativa, à prevenção e combate à corrupção, às atividades de 

ouvidoria e ao incremento da política de transparência da gestão e do controle social, 

no âmbito da Administração Pública Estadual; II- exercer a coordenação geral e a 

orientação técnica e normativa das atividades inerentes aos sistemas de controle 

interno, ouvidoria, correição administrativa, transparência e ética e acesso á 

informação; III- consolidar os controles internos, no âmbito do poder executivo 

estadual, a partir do desenvolvimento de métodos e técnicas voltadas para o controle da 

excelência operacional; IV - fiscalizar e acompanhar a execução da receita e da despesa 

do executivo estadual, e fiscalizar e acompanhar a execução física das ações 

governamentais;  V - realizar auditoria da gestão dos recursos públicos estadual sob a 

responsabilidade de órgãos e entidades públicas e privadas, bem como na aplicação de 

subvenções e renúncia de receitas; VI - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 

quanto à eficácia, à efetividade e a eficiência da gestão orçamentária, financeira, 

patrimonial e de pessoal nos órgãos e entidades da administração estadual, bem como 

da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; VII - formular, 

coordenar, fomentar e apoiar a implementação de planos, programas, projetos e 

normas voltadas à prevenção da corrupção e à promoção da transparência, do acesso à 

informação, da integridade e do controle social na administração pública, e da conduta 

ética ao setor privado na sua relação com o setor público; VIII - exercer o controle das 

operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Estado, na 

forma da Lei; IX - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 

execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado; X - apoiar o 

Ministério Público e o Controle Externo no exercício de suas missões institucionais, 

respeitadas as competências e as atribuições estabelecidas neste regulamento; XI - 

prestar orientação técnica e normativa aos órgãos e entidades do Poder Executivo 

Estadual em matérias relacionadas ao controle interno; XII - requisitar e acompanhar 
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a evolução patrimonial dos servidores públicos nomeados para cargo em comissão do 

Poder Executivo Estadual, por meio de exame das declarações de bens e rendas, 

inclusive, de acesso aos bancos de dados de outros entes, além de requisição de todas as 

informações e documentos que entender necessários; XIII - propor e realizar ações para 

prevenção de ocorrência de ilícitos administrativos e de combate à corrupção e 

neutralização das ações de inteligência adversa; XIV - desenvolver atividades de 

controle interno preventivo, voltadas para o gerenciamento de riscos e monitoramento 

de processos organizacionais críticos; XV - realizar atividades de auditoria nos sistemas 

orçamentário, financeiro e patrimonial, emitindo relatórios de auditoria; XVI - realizar 

atividades de auditoria de processos com foco em riscos visando avaliar a integridade, 

adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos controles internos e 

do gerenciamento de riscos; XVII - emitir certificados de auditoria e pareceres para 

integrar os processos de prestações de contas anuais de gestão; XVIII - realizar 

atividades de inspeção ou auditoria de apuração de denúncias apresentadas pelos 

cidadãos ou pela sociedade civil organizada; XIX - cientificar à autoridade 

administrativa competente dos órgãos e entidades estaduais para que instaure tomada 

de contas especial, sempre que tiver conhecimento da ocorrência no caput, do art. 78, 

da Lei Estadual Complementar n° 010, de 20 de setembro de 1995, c/c o art. 12, da 

Resolução Normativa/TCE-AP nº 115, de 01 de outubro de 2003;  XX - acompanhar e 

fiscalizar a execução dos convênios e instrumentos congêneres de receita e de despesa 

celebrados pelos órgãos e entidades estaduais, exercendo inclusive o controle da 

consistência dos registros nos sistemas operacionais, na forma do regulamento; XXI - 

disponibilizar instrumentos de ouvidoria, de transparência e de acesso à informação, 

visando, assegurar a participação do cidadão e da sociedade civil organizada; XXII - 

propor e adotar medidas que protejam a Controladoria-Geral contra a disseminação 

não autorizada de conhecimentos e informações sigilosas ou estratégicas; XXIII - 

desenvolver e normatizar ação necessárias ao funcionamento e aprimoramento do 

Sistema de Transparência e Ética do Poder Executivo Estadual; XXIV - estabelecer 

parâmetros de melhoria nas rotinas dos órgãos e entidades estaduais; XXV- celebrar 

parcerias e promover a articulação com órgãos e entidades estaduais, federais, 

municipais, internacionais e instituições privadas, visando o fortalecimento 

institucional; XXVI - promover a apuração, de oficio ou mediante provocação, das 

irregularidades de que tiver conhecimento, relativas à lesão ou ameaça de lesão ao 

patrimônio público; XXVII - determinar a instauração de sindicância, procedimentos 

e processos administrativos outros, sempre que verificar omissão das autoridades 

responsáveis, e avocar aqueles já em curso em órgão ou entidade da Administração 

Pública Estadual para corrigir-lhes o andamento, inclusive promovendo a aplicação da 

penalidade administrativa Cabível; XXVIII - apreciar manifestações e representações 

relacionadas com procedimentos e ações de agentes públicos, órgãos e entidades do 

Poder Executivo Estadual, propondo medidas de correção e prevenção de falhas e 

omissões na prestação de serviços públicos; XXIX - incentivar a participação popular 

no acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços públicos; XXX - exercer 

outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do 

regulamento. 
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1.3 Apresentação do organograma funcional: 

 

 O Organograma funcional da CGE/AP está estruturado em conformidade com o Decreto nº 

7549/13, que organiza a CGE/AP e suas unidades: 

• 1 (uma) unidade de direção superior; 

• 4 (quatro) unidades de assessoramento superior; 

• 4 (quatro) unidades de execução programática voltadas à área fim e  

• 2 (duas) de execução instrumental, voltadas à área meio da Instituição. 

 

Figura 1. Organograma Funcional 

 

 
 

 Fonte: CAE/CGE/AP. 
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                            Quadro 1. Titulares dos níveis estratégicos e táticos 

Fonte: CAF/CGE/AP. 

Dirigir a Controladoria, em consonância com normas e

diretrizes da administração pública estadual.
Otni Miranda de Alencar Júnior

Controlador-Geral  

CDS-5

01.01 

a

31.01.2017

Desenvolver as atividades de coordenação complementar ao 

titular da Instituição.
Carlos Alberto Nery Matias 

Controlador-Adjunto  

CDS 4

01.01 

a

31.01.2017

Promover a administração geral do Gabinete da

Controladoria, na apreciação e na tramitação de processos

de natureza administrativa, dentre outras.

Carolinne Maciel Borralho
Chefe de Gabinete                       

CDS 3

01.01 

a

31.01.2017

Meryan Gomes Flexa

03.02

a

24.05.17

Nilce da Silva Sobrinho

07.06

a 

23.11.2017

Luis Ronaldo da Silva Barreto

24.11

a 

31.12.17

Fortalecimento do controle interno e da

capacidade de gerir riscos das instituições

públicas;

Ivaldo Fernandes Borges de 

Souza

Coordenador de 

Auditoria                      

CDS-3

01.01

a 

19.01.2017

Fomento à melhoria contínua da gestão e da

prestação de serviços públicos;
Diego da Silva Campos

Coordenador de 

Auditoria                      

CDS-3

20.01

a 

31.12.17

Intensificação das Inspeções investigativas.

Intensificação da participação, representado pela

CGE-AP, em fóruns de combate a corrupção

Intensificar estudos para identificar irregularidades e apoiar 

a gestão, através do Observatório da Despesa Pública - 

ODP.Amapá.

Fomento à melhoria contínua da gestão e da prestação de

serviços públicos;

Interlocução com a sociedade por meio das ouvidorias

públicas estaduais, com vistas ao atendimento das demandas

dos cidadãos.

Garantia da transparência passiva no âmbito do Poder

Executivo estadual.

Estabelecimento de mecanismos que permitam

implementar a Lei de Acesso à

Informação, no âmbito do Poder Executivo.

Apuração direta das irregularidades

administrativas de maior relevância.

Supervisão dos procedimentos disciplinares.

Coordenadoria de 

Tecnologia da 

Informação

Supervisão da política de tecnologia da CGE-AP, com o

articulação com o Centro de Gestão da Tecnologia da

Informação - PRODAP 

Carolina Costa de Lima

Coordenadora de 

Tecnologia da 

Informação

CDS-3 

23.05

a

31.12.2017

Delson dos Anjos Moreira

01.01

a

16.05.2017

Meryan Gomes Flexa

24.05 

a

31.12.2017

Corregedoria Rosiane Cristina Barbosa Afonso
Corregedora-Chefe    

CDS-3

01.01

a 

31.12.17

Coordenadora 

Administrativo-

Financeiro

CDS 3 

promoção da elaboração e da execução das atividades no

sistema administrativo-financeiro, cabendo-lhe as funções

de coordenação, controle, orientação e normatização das

atividades doa Núcleos de Administração e de Finanças,

assim como, as áreas de pessoal, comunicação

administrativa, material e patrimônio, serviços gerais e

transporte.

Coordenadoria 

Administrativo-

Financeira

Maria Socorro Xavier de 

Figueiredo Menezes

Coordenadora de Ações 

Estratégicas              

CDS-3

01.01

a 

31.12.17

Coordenadora de 

Ações 

Estratégicas/CAE

Ouvidoria Jeane de Paula Ferreira Tourinho
Ouvidora-Chefe         

CDS-3

01.01

a 

31.12.17

PERÍODO DE 

GESTÃO

Coordenar e consolidar o planejamento, a elaboração da

proposta Orçamentária, o controle orçamentário, o uso de

tecnologia da Informação, promover o desenvo1vimento de

competências e habilidades das pessoas e da modernização

da gestão, no âmbito da Instituição.

Assessor de 

Desenvolvimento 

Institucional/ADINS

Chefe da ADINS   

CDS 2

Coordenador de 

Auditoria/CAD

ÁREAS 

Gabinete

COMPETÊNCIAS TITULAR CARGO
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1.4. Principais funções finalísticas e de apoio da CGE/AP  

 

Quadro 2 - Principais funções finalísticas  

 
Fonte: CAE/CGE/AP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROPROCESSO DESCRIÇÃO PRODUTOS
SUBUNIDADES 

RESPONSÁVEIS

PRINCIPAIS 

CLIENTES

Institucionalização da lei 2.149/2017 - Lei de Acesso a Informação - que estabelece regras para a implementação do

disposto na Lei federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito da Administração Pública do Estado do Amapá.

Implantação da Ouvidoria Digital, com o sistema de ouvidorias e-ouv em Órgãos e Entidades do Poder Executivo

Estadual e  no Tribunal de Contas do Estado.

Implantação da Ouvidoria Digital, com o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-Sic) em Órgãos e

entidades do Poder Executivo estadual. 

Implantação do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC para atendimento da Lei de Acesso à Informação em Órgãos e

entidades do Poder Executivo Estadual.

Capacitação de servidores, gestores, universitários, sociedade.

Itinerância para disseminar os serviços de ouvidoria. 

Orientação sobre ouvidoria pública: objetivos, tipos de manifestações e canais para atendimento ao cidadão por meio da

produção e divulgação de Cartilhas.

Institucionalização da lei 2.148/2017 - que dispõe sobre a Sistema de Controle Interno do Estado do Amapá.

Promoção de Intercâmbio com Órgãos de Controle Interno.

Estudos temáticos, Compras Governamentais e Servidores, para identificação de irregularidades e apoio a gestão, por

meio do Observatório da Despesa Pública - ODP.Amapá.

Monitoramento das Unidades gestoras - UG's com relação a ordem cronológica. 

Monitoramento das UG's com relação a contingenciamento.

Monitoramento de Caixas Escolares na SEED, CEA e IMAP.

Participação em eventos: palestras, workshops, congressos, vídeos conferências e reuniões estratégicas de combate a

corrupção.

Relatórios de Inspeções.

Elaboração do Projeto de Avaliação de Desempenho Profissional da CGE/AP para medir o índice de produtividade. 

Levantamento do Perfil comportamental dos servidores da CGE/AP para mapear talentos e identificar necessidades de

capacitação.

Desenvolvimento de Sistema.

Emissão de Notificações

Emissão de Declarações sobre Adimplentos.

Emissão de Pareceres.

Atendimento Técnico com orientações.

Emissão de Despachos Técnicos.

Emissão de Relatórios.

Publicação de normas e enunciado regulamentando a atividades disciplinar (minutas do Manual, Decreto e da IN)

Capacitação de  servidores para o exercício da atividade correcional.

Suporte técnico às Comissões Disciplinares.

Promoção de integração das unidades de Corregedorias, com Corregedoria SEJUSP, IAPEN, DEFENSORIA

PÚBLICA, POLÍCIA CIVIL, PGE, SEFAZ, BM E PM, para alinhar os procedimentos correcionais do executivo

Cadastramento de  denúncias  recebidas na corregedoria administrativa CGE

Emissão de Certidões de nada consta, com a finalidade de declarar que o servidor não tem denúncia, nem procedimento

correcional em andamento em seu desfavor.

Condução de processos disciplinares para apurar ilícitos administrativos.

Conclusão de PAD's  

Instrução de processos da administração pública direta e indireta do poder executivo estadual.

Acompanhamento de  processos sindicantes nos órgãos, IAPEN, SIMS, SESA

Visitação técnica para acompanhamento de processos correcionais

Correição

Promoção da responsabilização

administrativa de servidores

públicos.

Corregedoria

- Núcleo de Atendimento e 

Gestão Processual

-  Núcleo de Correição 

Administrativa Disciplinar

Transparência e

Controle Social

(Ouvidoria)

Atendimento às manifestações

dos cidadãos, por meio da

integração sistêmica das

Ouvidorias do Poder Executivo

estadual e ações de cooperação

entre ouvidorias estaduais,

nacionais e de demais poderes,

bem como gestão de ações de

transparência passiva previstas na

Lei de Acesso à Informação.

Ouvidoria

-  Núcleo da Gestão de 

Redes de Ouvidoria

-  Núcleo de Atendimento ao 

Cidadão

Sociedade                               

Órgãos e entidades                   

do Poder Executivo                                          

MTFC-CGU 

Regional                            

Tribunal de Contas 

do Estado                              

Ministério Público.

do Estado              

Estratégias de Combate

a Corrupção (Ações

Estratégicas)

Prevenção da corrupção,

promoção da transparência na

gestão pública e fomento ao

controle social. Inclui, também,

atuação junto a organismos

nacionais, representando o

Amapá em eventos relacionados à 

promoção da transparência e

prevenção da corrupção na

administração pública.

Coordenadoria de Ações 

Estratégicas

-  Núcleo de 

Desenvolvimento de 

Tecnologias Investigativas

- Núcleo de Combate à 

Corrupção

Auditoria - Controle

Interno

Fiscalização da aplicação de

recursos públicos, materializada no

macroprocesso que visa à

avaliação da ação governamental,

da gestão dos administradores

públicos estaduais e da aplicação

de recursos públicos por entidades

de Direito Público e Privado, por

intermédio de auditoria e

fiscalização contábil, financeira,

orçamentária, operacional e

patrimonial.

Coordenadoria de Auditoria

- Núcleo de Auditoria 

Especial

-  Núcleo de Gestão de 

Controle Interno

- Núcleo de Prestação e 

Tomada de Contas
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Quadro 3 - Principais Funções de Apoio  

 

Fonte: CAE/CGE/AP 

 

A CGE/AP possui quatro macros funções específicas voltadas à área fim, Ouvidoria, Ações 

Estratégicas, Auditoria e Corregedoria, uma função de apoio e uma de Tecnologia da Informação. 

Ouvidoria: recebe, registra e trata denúncias e manifestações da sociedade e/ou de servidores 

e/ou de Órgãos sobre os serviços públicos prestados visando à melhoria da sua qualidade, eficiência, 

resolubilidade, tempestividade e equidade.  

Ações Estratégicas: orienta e acompanha a gestão governamental para subsidiar a tomada de 

decisões, a partir da geração de informações, de maneira a garantir a melhoria contínua da qualidade 

do gasto público.  

Auditoria: examina a legalidade e a legitimidade e avalia os resultados da gestão contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à economicidade, eficiência, eficácia e 

efetividade, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 

Corregedoria: apura os indícios de ilícitos praticados no âmbito da administração pública e 

promove a responsabilização dos envolvidos, por meio da instauração de processos e adoção de 

procedimentos, visando, inclusive, o ressarcimento nos casos em que houver danos ao erário.  

À Coordenadoria de Tecnologia da Informação tem como, planejar, coordenar a 

implantação, supervisionar, orientar e controlar as atividades dos Núcleos de suporte tecnológico, de 

sistemas e de bancos de dados, de acordo com as diretrizes estratégicas da CGE/AP e proceder a 

articulação com o Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP e outros órgãos, no 

sentido de assegurar o pleno cumprimento da política estadual de informação. 

COORDENADORIAS DESCRIÇÃO PRODUTOS
SUBUNIDADES 

RESPONSÁVEIS

PRINCIPAIS 

CLIENTES

Aquisição de Hardware's

Desenvolvimento de Sistemas 

Capacitação de sistemas

Construção do site CGE

Instalação de Ponto Eletrônico

Suporte aos usuários 

Deslocamento de servidores da sede de suas atividades

Aquisição de Material de Consumo

Locação de mão-de-obra

Identificação visual da CGE-AP

Gestão sustentável do ambiente físico

Reestruturar fisicamente a CGE-AP

Serviços de apoio administrativo

Obrigações fiscais e contributivas

Despesas de exercícios anteriores

Aquisição de equipamentos e material permanente

CGE-AP

Órgãos e 

entidades                   

do Poder 

Executivo 

estadual.

Coordenadoria 

Administrativo-Financeira

Manutenção dos serviços

administrativos

Coordenadoria Administrativo-

Financeiro/CAF                                                  

- Núcleo de Administração-

NUAD/CAF                                             

Núcleo de Finanças-

NUFI/CAF                                  

- Unidade de Contratos e 

Convênios-UCC/CAF

CGE-AP

Coordenadoria de

Tecnologia da Informação

Promoção da infraestrutura

tecnológica da CGE-AP

Coordenadoria de Tecnologia 

da Informação                                              

- Núcleo de Suporte 

Tecnológico-NUST/CTEC                                                          

- Núcleo de Sistemas-

NUSI/CTEC                                      

- Núcleo de Banco de Dados-

NUBD/CTEC
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A Coordenadoria Administrativo-Financeira-CAF é função de apoio da CGE/AP e promove 

a elaboração e a execução das atividades no sistema administrativo-financeiro, cabendo-lhe as 

funções de coordenação, controle, orientação e orientação e normatização das atividades dos Núcleos 

de Administração e de Finanças. 

1.5 - Principais parceiros (externos à unidade jurisdicionada, da administração pública ou da 

iniciativa privada) relacionados às principais funções organizacionais da unidade. 

 

Quadro 4 - Principais Parceiros 

 
 Fonte: CAE-CGE-AP 

FINALIDADE DO CONTROLE INTERNO PARCEIROS

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União - MTF-CGU

Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI

Estratégia Nacional de Combate a Corrupção e Lavagem de Dinheiro - ENCCLA

Auditoria Geral do Estado do Pará - AGE-PA

Tribunal de Justiça do Estado do Amapá

Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Tribunal de Contas da União-TCU

Ministério Público

Polícia Federal

Aprimorar a gestão pública sob os aspectos da integridade e

transparência das informações, da responsabilização (accountability), da

prevenção e combate à corrupção e da eficácia das ações, por meio da

melhoria dos sistemas e mecanismos de controles internos e das

competências profissionais;
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INTRODUÇÃO  

 

A Controladoria-Geral do Estado do Amapá-CGE/AP, em cumprimento ao dever de prestar 

contas, nos termos do art. 111, § 2° da Constituição do Estado do Amapá apresenta o Relatório de 

Gestão, retratando as atividades desenvolvidas durante o exercício de 2017, com o propósito de dar 

maior transparência aos atos de gestão praticados por esta CGE/AP.  

O trabalho foi norteado pelas normas de organização e apresentação de relatórios atendendo 

as disposições contidas na Instrução Normativa TCE/AP nº 001/2017, Decisão Normativa TCE nº 

001/2018 e IN nº 01/2018-CGE/AP. 

O presente Relatório de Gestão 2017 contempla a síntese dos resultados das ações 

empreendidas no esforço de realizar suas competências constitucionais e legais, bem como da 

utilização dos recursos orçamentários e financeiros na promoção do controle social, da transparência, 

da prevenção, correição e combate à corrupção e encontra-se estruturado em itens e subitens, cada 

qual com seus respectivos resultados de forma a propiciar melhor leitura e entendimento dos dados 

informados. 

A composição do relatório perfaz, além desta parte introdutória os elementos pré-textuais, a 

visão geral da Controladoria-Geral do Estado do Amapá-CGE/AP com todos os requisitos que 

identificam a CGE/AP contendo o arcabouço legal, titulares de níveis estratégicos e táticos, das 

principais funções finalísticas e de apoio e parcerias realizadas pelo Órgão central de Controle 

Interno; Informações sobre o Planejamento Estratégico com  Plano de Metas e Ações; Estrutura de 

Governança e de Autocontrole da Gestão; Informações sobre os Programas do Plano Plurianual, 

Programação e execução da Despesa Orçamentária e Financeira e tópicos especiais. Aborda ainda a 

Gestão de Pessoas e terceirização de serviços que envolve mão de obra, bem como, a Gestão de 

Patrimônio mobiliário e imobiliário; a Gestão de Tecnologia da Informação e Gestão do 

Conhecimento, a Gestão do uso dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental; a 

Conformidades e tratamentos de disposições legais e normativas; Informações Contábeis além de 

outras informações relevantes sobre a gestão e por fim, os Anexos. 

Traz ainda informações sobre os Itens que não se aplicam a realidade da CGE/AP e os 

motivos: 

Informações sobre a remuneração paga aos administradores, membros da diretoria estatutária, 

do conselho de administração e do conselho fiscal, com a identificação nominal, o fundamento legal, 

valores, inclusive de verbas indenizatórias – A CGE/AP possui natureza singular justificando a não 

aplicação do item.  

Informações sobre a Gestão de Precatórios – A gestão de precatórios está diretamente ligada 

a Secretaria de Estado do Planejamento – SEPLAN, Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ e 

Tribunal de Justiça do Estado, com o acompanhamento da Procuradoria Geral do Estado-PGE 

Indicadores gerenciais sobre recursos humanos, custos associados a manutenção de Rh e 

composição do quadro de servidores inativos e pensionistas - A formulação de políticas e diretrizes 

para a gestão de recursos humanos é de competência do órgão central do sistema de pessoal civil do 

estado a Secretaria de Estado da Administração-SEAD. 
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Evolução histórica do consumo, em valores monetários e quantitativos, de energia elétrica e 

água - Controle realizado pelo contrato corporativo gerenciado pela SEAD. 

Relação de obras e serviços de engenharia, classificando e identificando – responsabilidade 

da Secretaria de Infraestrutura-SEINF e Secretaria de Estado dos Transportes-SETRAP. 

Quanto aos itens que apesar de se aplicarem a natureza da CGE/AP não há conteúdo a ser 

declarado: 

Não houve revisão de macroprocessos internos da unidade em razão de atenderem as 

necessidades. 

Há na estrutura desta CGE/AP o Núcleo de Gestão de Controle Interno que executa as 

atividades de auditoria necessárias ao desenvolvimento das atividades de controle interno, visando a 

atuação da Unidade em sua área finalística, Coordenação de Auditoria. As orientações e probidade 

das atividades administrativas da CGE/AP, são apoiadas pelas Coordenações, por meio de seus 

técnicos. 

A nova estrutura da CGE/AP, com a fusão de seus atuais macroprocessos, suscitou a 

necessidade de aperfeiçoamento dos instrumentos de planejamento que expressem de fato, a 

consecução de seus objetivos, ensejando uma renovação nas estratégias de gestão, além da análise 

crítica dos processos desenvolvidos. Buscou-se novos significados a partir da integração dos 

macroprocessos, para organizar as ações e alinhamento, aperfeiçoamento e capacitação do quadro 

técnico, além de definição de normas e procedimentos que são as estratégias adotadas para que as 

atividades sejam efetivamente monitoradas e avaliadas, a partir dessas premissas serão formulados 

indicadores de transparência entre outros indicadores de gestão. 

A publicação da ordem cronológica de pagamentos ocorreu por meio de relatórios e 

comunicações oficiais, uma vez que o sitio eletrônico estava sendo estruturado.  

 Em 2017 a CGE/AP não movimentou despesas por meio de adiantamento na modalidade de 

suprimento de fundos, assim como, não ocorreu solicitação do TCE sobre cumprimento do art. 97 da 

Lei Complementar nº 010/1995. 

Quanto a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público para tratamento contábil da depreciação, da amortização e 

da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da unidade, o 

Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, sob gerenciamento da Secretaria de Estado da 

Administração – SEAD, possui um módulo contábil de depreciação, de amortização e de exaustão de 

itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivo do órgão. Essa função ainda está 

inativa, e a SEAD está em processo de parametrização visando sua implantação. 

Em 2017 a CGE promoveu o levantamento e a inserção de informações dos bens patrimoniais 

junto ao SIGA.   

 Destaca-se ainda, como principais realizações no exercício: 

A implantação de sistemas e-Ouv e e-Sic, sistemas que dá celeridade para avaliação dos 

usuários dos serviços públicos com acesso as informações públicas; 

Eventos realizados de Ouvidorias, Transparência e Acesso a Informação em parceria com o 

Conselho Nacional de Controle Interno-CONACI e Estratégia Nacional de Combate a Corrupção e 
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Lavagem de Dinheiro - ENCCLA, Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral 

da União MTF/CGU; 

Ações Itinerantes nos municípios de Vitória do Jari e Laranjal do Jari, Mazagão, Feira do 

Agricultor do Buritizal e Ação Global (SESI e Rede Global); 

Fortalecimento das ações do Observatório da Despesa Pública, com estudos para dar suporte 

a realização de auditorias, onde se trabalhou oito trilhas de auditorias; 

Monitoramento da ordem cronológica e contingenciamento nas UG’s do poder executivo 

estadual; 

Intercâmbio de conhecimentos em eventos nacionais e internacional, com a participação da 

CGE/AP, por meio de seu dirigente, com assento na Vice-presidência do CONACI e membro titular 

do ENCCLA; 

Parcerias com Órgãos de Controle; 

Auditorias e Inspeções nos Órgão do poder executivo estadual; 

Edição e divulgação de cartilha de ouvidoria; 

A implementação da Lei de Acesso a Informação – LAI e Sistema de Controle Interno no 

Estado do Amapá; 

Implementação da cultura da licitude com prevenção, correção, ajustamento disciplinar e 

apuração de ilícitos. 

O Planejamento Estratégico trouxe uma visão completa e detalhada para a realização das 

atividades de cada macrofunção, o que poderá ser visualizado neste relatório de gestão. Os desafios 

foram enfrentados quanto a limitação de servidores na área finalística e quanto ao significativo 

passivo e as demandas atuais. 

Em 2017 importantes iniciativas para potencializar ações estruturantes foram encaminhadas, 

destaque-se a Institucionalização da Lei de Acesso a Informação – LAI e do Sistema de Controle 

Interno no Estado do Amapá, bem como a reestruturação do parque tecnológico e a melhoria do 

ambiente de trabalho com aquisições de mobiliário e veículo. 
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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉTIGO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES 

2.1. Informações sobre o planejamento estratégico da unidade: 

2.1.1. Período de Abrangência do Planejamento Estratégico: 

 

 O planejamento estratégico da Controladoria-Geral do Estado – CGE/AP encontra-se em 

consonância com as normas de regência e Plano Plurianual - PPA do Governo do Estado do Amapá, 

abrangendo o período de 2016/2019, sendo detalhado internamente por meio do Planejamento Anual 

Interno de Trabalho – PAINT.  

 

2.1.2. Demonstração da vinculação do plano estratégico com as competências constitucionais, legais 

ou normativas: 

 

  O Plano Estratégico visualizou as competências da CGE/AP que estão inseridas em 

consonância com os objetivos formulados na Lei 1774/2013, que são os pilares que constituem as 

bases fundamentais para o desempenho das atividades fins. 

  As ações definidas no Planejamento Estratégico e PPA estão alinhadas de modo a atender as 

competências do Órgão, demonstrado no quadro 5. 

 

2.1.3. Demonstração da vinculação do plano estratégico com o Plano Plurianual (PPA) do Governo 

do Estado, identificando os programas, os objetivos, as iniciativas e as ações. 

 

Os Programas identificados no PPA e seus objetivos apresentam estreita vinculação com o 

Planejamento Estratégico e a execução das ações, como demonstrado no Quadro 5. 

  Gerenciamento Administrativo (0005) - que objetiva prover os Órgãos de Governo dos meios 

administrativos para a implementação e gestão dos seus programas finalísticos. 

  Controle Interno das Ações Governamentais (0039) - que objetiva resguardar o patrimônio 

público, resguardar a transparência das informações contemplando as atividades de auditoria interna, 

correição da administração, prevenção e combate à corrupção. 
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Quadro 5 - vinculação do PPA ao Planejamento Estratégico 

 
          Fonte: CAE/CGE/AP 
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Institucionalização da Lei 2.149/2017 - lei de Acesso a Informação - que

estabelece regras para a implementação do disposto na Lei Federal nº

12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito da Administração Pública

do Estado do Amapá.

1

Implantação da Ouvidoria Digital, com o sistema de ouvidorias e-ouv em

Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual e no Tribunal de Contas

do Estado.

9

Implantação da Ouvidoria Digital, com o Sistema Eletrônico do Serviço de

Informações ao Cidadão (e-Sic) em Órgãos e entidades do Poder

Executivo estadual. 

59

Implantação do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC para atendimento

da Lei de Acesso à Informação em Órgãos e entidades do Poder

Executivo Estadual.

59

Capacitação de servidores, gestores, universitários, sociedade. 273

Itinerância para disseminar os serviços de ouvidoria. 5

Orientação sobre ouvidoria pública: objetivos, tipos de manifestações e

canais para atendimento ao cidadão por meio da produção e divulgação

Cartilha.

1

Institucionalização da Lei 2.148/2017, que dispõe sobre o Sistema de

Controle Interno do Estado do Amapá.
1

Promoção de Intercâmbio com Órgãos de Controle Interno. 1

Estudos temáticos, Compras Governamentais e Servidores, para

identificação de irregularidades e apoio a gestão, por meio do Observatório

da Despesa Pública - ODP.Amapá.

2

Monitoramento daS Unidades gestoras - UG's com relação a ordem

cronológica. 
51

Monitoramento de UG's com relação a contingenciamento. 34

Monitoramento na SEED, CEA e IMAP. 3

Participação em eventos: palestras, workshops, congressos, vídeos

conferências e reuniões estratégicas de combate a corrupção.
24

Realização de Inspeções. 11

Elaboração do Projeto de Avaliação de Desempenho Profissional da

CGE/AP. 
1

Levantamento do Perfil comportamental dos servidores da CGE/AP para

mapear talentos.
1

Desenvolvimento de Sistema. 1

Emissão de Notificações 37

Emissão de Declarações sobre Adimplentos. 69

Emissão de Pareceres. 179

Atendimento Técnico com orientações. 208

Emissão de Despachos Técnicos. 70

Emissão de Relatórios. 11

Publicação de normas e enunciado regulamentando a atividades disciplinar

(minutas do Manual, Decreto e da IN)
3

Capacitação de servidores para o exercício da atividade correicional,

realizado em 4 eventos.
18

Suporte técnico às Comissões Disciplinares. 16

Promoção de integração das unidades de Corregedoria, reuniões com

Corregedoria SEJUSP, IAPEN, DEFENSORIA PÚBLICA, POLÍCIA

CIVIL, PGE, SEFAZ, BM E PM, para alinhar os procedimentos

correcionais do executivo

3

Cadastramento de denúncias recebidas na corregedoria administrativa

CGE
113

Emissão de Certidões de nada consta, com a finalidade de declarar que o

servidor não tem denúncia, nem procedimento correcional em andamento

em seu desfavor.

4.901

Condução de processos disciplinares para apurar ilícitos administrativos. 37

Conclusão de PAD's  28

Instrução de processos da administração pública direta e indireta do poder

executivo estadual. 64

Acompanhamento de processos sindicantes nos órgãos, IAPEN, SIMS,

SESA 3

visitação técnica  para acompanhamento de processos correcionais 12

Promover a Infraestrutura tecnológica da CGE/AP, por meio de aquisição

de hardware's. 70

Desenvolvimento de Sistemas
5

Capacitação de sistemas 121

Construção do site CGE 1

Instalação de Ponto Eletrônico 1

Suporte aos usuários 2.273

Deslocamento de servidores da sede de suas atividades 2

Aquisição de Material de Consumo 1

Locação de mão-de-obra 2

Identificação visual da CGE-AP 1

Gestão sustentável do ambiente físico 1

Reestruturar fisicamente a CGE-AP 1

Serviçcos de apoio administrativo 4

Obrigações fiscais e contributivas 2

Despesas de exercícios anteriores 1

Aquisição de equipamentos e material permanente 1

 1.986.250,00   1.979.940,07    1.568.620,01 
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as ações da 

CGE-AP
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2.1.4. Inserção da CGE/AP no contexto de Planejamento Estratégico maior. 

 

  A CGE/AP está inserida no Eixo Estratégico de Desenvolvimento da Gestão e Finanças do 

Estado do Amapá, cuja finalidade é a promoção de uma “Gestão Eficiente” utilizando técnicas 

modernas de gestão e planejamento como gerenciamentos por programas que oportunizem a interação 

entre as partes e o orçamento. Seu objetivo geral vinculado ao PPA e norteia: Respeitar o bem público 

com gestão eficiente e transparente; coordenar, de forma integrada, com eficiência e eficácia a 

construção dos processos de elaboração, execução, acompanhamento e avaliação das políticas 

públicas; elaborar sistemas de informação como instrumentos de acompanhamento e avaliação da 

ação governamental; fortalecer a administração, com base em programas de modernização e 

excelência na prestação dos serviços públicos; disponibilizar ferramenta de tecnologia de informação, 

visando integrar o cidadão à administração pública. 

O Mapa estratégico que retrata a história da estratégia, evidencia os desafios da CGE/AP para 

concretização da missão. 

O mapa foi estruturado por meio de objetivos estratégicos distribuídos nas perspectivas do 

negócio, interligados por relações de causa-efeito. 

  PERSPECTIVA SOCIEDADE: trata da percepção de valor pela sociedade. Está alocada no 

topo das perspectivas, considerando a premissa de que a Administração Pública existe para identificar 

e atender às demandas sociais. Nesse sentido, direciona todas as ações da instituição para a satisfação 

da sociedade. 

  PERSPECTIVA RESULTADO: está voltado ao atendimento das expectativas do GEA, da 

sociedade, dos Órgãos e entidades e das instituições parceiras. 

  PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS: está orientado à operacionalização da CGE/AP 

para cumprir sua missão. Os objetivos formulados nessa perspectiva retratam os processos internos 

prioritários para os quais se busca a excelência. 

  PERSPECTIVA INFRAESTRUTURA, APRENDIZADO E CONHECIMENTO: relativa às 

formas de utilização e de desenvolvimento do conhecimento institucional, isto é, trata-se da dimensão 

referente às pessoas e ao sistema de informação, que sustentam a produção de conhecimento interno 

e a informação para a melhoria dos processos. Oferece a infraestrutura necessária para a consecução 

dos objetivos nas perspectivas anteriores, sendo a fonte de inovação e de criação de valor para toda a 

instituição. 

  PERSPECTIVA ORÇAMENTO: é a perspectiva dos recursos de custeio e de capital 

necessários à sustentação das demais perspectivas. No âmbito da CGE/AP representa a base para 

concretizar as demais ações e consequentemente, tornar possível a realização da missão institucional. 

Preconiza os esforços com planejamento e gestão estratégica, de modo a maximizar o aproveitamento 

dos recursos disponíveis. 

Considerando as especificidades da Administração Pública, bem com a realidade da CGE/AP, 

foram delineadas quatro perspectivas: 

O conjunto de relações de causa e efeito apresentados no mapa estratégico comunica que, a 

partir da Perspectiva Orçamento, de forma participativa, a execução orçamentária deverá melhorar 
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continuamente, a Administração implementará política de Gestão de Pessoas, com ênfase na melhoria 

da Cultura Organizacional e da intensificação do uso da Tecnologia da Informação e da Comunicação. 

Dessa forma, os processos internos serão continuamente melhorados em relação aos seus 

procedimentos de trabalho, buscando sempre garantir, a qualidade, funcionalidade e segurança da 

estrutura física, aperfeiçoando a melhoria do relacionamento institucional interno e externo, bem 

como adequando a estrutura organizacional à estratégia. 

 

2.1.5. Principais objetivos estratégicos traçados:  

 

1. Implementar estratégias de Prevenção contra a Corrupção; 

2. Promover a Transparência e o Controle Social; 

3. Garantir a prevenção, apuração e instauração dos procedimentos disciplinares; 

4. Apoiar, fiscalizar, orientar e acompanhar a gestão na aplicação dos recursos públicos; 

5. Implantar a gestão de risco, considerando as necessidades do cidadão, as estratégias de 

governo e as políticas setoriais; 

6. Implementar ações estratégicas de prevenção contra à corrupção; 

7. Promover a responsabilidade Socioambiental; 

8. Promover o desenvolvimento tecnológico das ações de controle; 

 

Figura 2. Mapa Estratégico da Controladoria-Geral do Estado do Amapá 

 
   Fonte: CAE/CGE/AP 
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  A tradução da estratégia por meio do Mapa Estratégico cria um referencial de fácil 

compreensão para os servidores, permite a comunicação de forma transparente a todos os níveis da 

CGE/AP, difunde o foco e a estratégia definidos, para que todos tomem consciência de como suas 

ações impactam no alcance dos resultados desejados, e ainda, permite direcionar a alocação de 

recursos e evitar a dispersão de ações e de recursos. 

 

2.1.6. Principais ações estratégicas traçadas: 

 

O planejamento estratégico alinhado ao PPA traçou ações empreendidas em 2017 tendo como 

base os seguintes princípios: Transparência e Controle Social; Estratégias de Prevenção Contra a 

Corrupção; Gestão Eficaz na Aplicação dos Recursos Públicos; Prevenção, Apuração e Instauração 

dos Procedimentos Disciplinares; Desenvolvimento Tecnológico das Ações de Controle; Manutenção 

dos Serviços Administrativos – CGE/AP. 

 

2.2. Informações sobre as estratégias adotadas para atingir os objetivos estratégicos 

  

2.2.1. Avaliação dos riscos que poderiam impedir ou prejudicar o cumprimento dos objetivos 

estratégicos do exercício de referência das contas 

 

Durante o exercício de 2017, o que poderia ser um fator considerável de risco, foi identificado 

e sanado com decisão estratégica quanto a reestruturação física e tecnológica da CGE/AP, o que foi 

viabilizado a partir da suplementação de recursos orçamentários. 

 

2.2.2. Adequações nas estruturas de pessoal, tecnológica, imobiliária, etc., caso tenham sido 

necessárias ao desenvolvimento dos objetivos estratégicos 

 

A CGE/AP promoveu adequação de pessoal promovendo relotações compatíveis com o perfil 

profissional e necessidades da gestão, e elaborou o Projeto com estudos para Avaliação de 

Desempenho Profissional da CGE/AP. 

Tratativas por meio de intercâmbio de conhecimento, de metodologias para fortalecimento do 

controle. 

O parque tecnológico iniciou sua estruturação com aquisição de hardwares e softwares, 

promovendo agilidade, dinamicidade e segurança das informações. 
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2.2.3. Estratégias de divulgação interna dos objetivos traçados e dos resultados alcançados 

 

A CGE/AP tem considerado a necessidade de colaboração de todos servidores, para que seus 

objetivos sejam alcançados. Como estratégia, adotou reuniões de avaliação e de desempenho com 

seus coordenadores, onde são transmitidas e avaliadas informações sobre ações pontuais, metas a 

alcançar e a performance desejada, pautadas no planejamento estratégico. 

Nesse contexto também são objeto de mensuração de resultados, relatórios de monitoramento, 

sistemas informatizados, site da CGE/AP. 

 

2.2.4. Outras estratégias consideradas relevantes pelos gestores da unidade para o atingimento dos 

objetivos estratégicos 

 

Expressivamente, destacamos como importante estratégia, as parcerias, dentre elas Órgãos de 

Controle Interno, Órgãos estaduais e municipais, Tribunal de Contas do Estado, PGE, AGE/PA, 

ligadas a atividade fim da CGE/AP que colaboram nesse processo de controle interno. 

A reestruturação da área tecnológica e o Acordo de Cooperação Técnica com o PRODAP, 

possibilitou introduzir novos hardware’s e software’s, implementando novas formas de ação de 

Tecnologias de Informação. 

 

2.3 - Demonstração da execução do plano de metas ou de ações para o exercício: 

 

Para execução das atividades finalísticas, a CGE/AP mantém quatro macroprocessos 

vinculados diretamente às suas competências institucionais: Ouvidoria, Prevenção da Corrupção, 

Auditoria e Correição.  
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2.3.1. Resultado das ações planejadas, explicitando em que medida as ações foram executadas: 

 

Quadro 6 - Macroprocesso Transparência e Controle Social  

 
Fonte: Ouvidoria/CGE/AP 

 

O acesso a informação é fundamental para que os cidadãos possam conhecer a gestão da coisa 

pública e, assim, participar efetivamente das decisões que envolvem os interesses coletivos. 

A Lei Estadual Nº 2.149 - Lei de Acesso a Informação (LAI), sancionada no Estado em 2017, 

é um dos principais mecanismos legais criados para se atender a esta demanda. 

A Ação de Transparência e Controle Social na CGE/AP está sob a coordenação da Ouvidoria   

que implantou 2 (dois) Sistemas para recebimento e tratamento de manifestações:  e-Sic; e-Ouv. 

Tecnologias com código-fonte, cedidas pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e 

Controladoria-Geral da União-MTF/CGU, via Termo de Adesão, resultando em maior segurança ao 

cidadão que recorre ao canal da ouvidoria. 

Quanto à atuação do Sistema e-OUV, cumpre salientar que incide sobre as manifestações, 

análise e resposta aos cidadãos e, estende-se a avaliação da satisfação do usuário de serviços públicos, 

registrando-se a ampliação dos canais de acesso, mediante as redes sociais e site da CGE. Diante da 

conjuntura em 2017, implantou-se em 8 (oito) Órgãos, quais sejam: AFAP, CAESA, CEA, 

DEFENAP,  IPEM,SEED, SEJUSP e TCE. 

Com relação do Sistema e-SIC, que incide sobre o recebimento das solicitações de acesso às 

informações públicas, nos termos da Lei n° 2.149/2017, considerando, principalmente, que foram 

implantados em 59(cinquenta e nove) Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo 

Estadual. 

Para fortalecer as atividades da Ouvidoria, a CGE/AP capacitou 11(onze) servidores em Curso 

de Gestão e Práticas em Ouvidorias, Transparência e Acesso à Informação.  

Promoveu o I Seminário de Ouvidorias, Transparência e Acesso à Informação do Estado do 

Amapá, em parceria com o Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI e MTFC/CGU, 

destinado aos servidores do Estado em exercício nas atividades de Ouvidoria, Gestores 

Estaduais/Municipais e universitários, totalizando 300(trezentos) participantes. 

Lei  2.149/2017 -  lei de Acesso a Informação -  sancionada no Estado do Amapá.

Ouvidoria Digital, com o sistema de ouvidorias e-ouv, implantada em 08 (oito) Órgãos e Entidades do

Poder Executivo Estadual e  no Tribunal de Contas do Estado.

Ouvidoria Digital, com o  Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-Sic) implantada em 

59 (cinquenta e nove) Órgãos e entidades do Poder Executivo estadual. 

Serviço de Informação ao Cidadão - SIC para atendimento da Lei de Acesso à Informação implantado em

59 (cinquenta e nove) Órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

Realizado 273 certificações por meio de capacitação de servidores, gestores, universitários e sociedade

totalizando 900 (novecentos) particpantes.

Realizada 5 (cinco) Itinerâncias para disseminar os serviços de ouvidoria

Realizada orientação sobre ouvidoria pública: objetivos, tipos de manifestações e canais para

atendimento ao cidadão por meio da produção e divulgação de 1000 ( mil) Cartilhas.

AÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RESULTADO

TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

SOCIAL

Promover a Transparência e o

Controle Social.
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Figura 3 - I Seminário de Ouvidorias Transparência do Estado do Amapá

 
              Fonte: Ouvidoria/CGE 

 

Alavancando as ações de Transparência e Controle Social, foram realizadas 5(cinco) ações 

itinerantes: Feira do Agricultor do Buritizal, Vitória do Jari, laranjal do Jari, Mazagão e participação 

na Ação Global –SESI-REDE GLOBO.  

 

Figura 4 - Itinerância no Município de Mazagão 

 
            Fonte: Ouvidoria/CGE 
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                            Figura 5 - Itinerância na Feira do Agricultor 

 
Fonte: Ouvidoria/CGE 

 

Em parceria com Instituições Públicas com atuação no Estado, a CGE/AP, visando a 

otimização, facilitação e fortalecimento das ações de transparência e controle social, realizou os 

eventos: 

• Seminário alusivo ao Dia Internacional Contra a Corrupção, em dezembro de 2017, 

com o quantitativo de 150(cento e cinquenta) participantes, em parceria com o SESI 

AMAPA, MTFC/CGU Regional Amapá e Tribunal de Contas da União - regional 

Amapá;  

• o III Congresso Regional Norte cujo tema incidiu sobre o “Combate Efetivo à 

Corrupção no Brasil: É Possível?, cujo o público foi constituído de Servidores 

Públicos, Gestores, Universitários e sociedade em geral, totalizando 300(trezentos) 

participantes, em parceria com a Estratégia Nacional – ENCCLA e o MTFC/CGU. 

 

Figura 6 - III Congresso Regional –  

Norte “Combate Efetivo à Corrupção no Brasil: é possível? ”.

 
                          Fonte: CAE/Ouvidoria/CGE 
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Quadro 7 - Macroprocesso Estratégias de Prevenção Contra a Corrupção 

 
              Fonte: CAE/CGE/AP   

 

Visando o fortalecimento e o cumprimento das atribuições regimentais em consonância com 

o Planejamento Estratégico, como forma de aprimorar programas, projetos e normas voltados ao 

macroprocesso Estratégias de prevenção contra a corrupção, foi celebrado um Termo de Cooperação 

Técnica com a Auditoria-Geral do Estado do Pará-AGE/PA, para utilização da metodologia a partir 

de 2018 nos Relatórios de Contas de Gestão. 

Para a produção de informações que visam a subsidiar e a acelerar a tomada de decisões 

estratégicas, por meio do monitoramento dos gastos públicos, foi firmado um Acordo de Cooperação 

Técnica com o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União – CGU, 

que viabilizou a implantação do Observatório da Despesa Pública-ODP no Estado do Amapá. O ODP 

é uma Unidade permanente do MTF/CGU que está sendo pulverizada nos Estados, Municípios e 

Tribunais de Contas por meio de uma grande rede, voltada à aplicação de metodologia científica, 

apoiada em tecnologia da informação de ponta. 

Em 2017 o ODP.Amapá concluiu estudos de Compras Governamentais, referente ao exercício 

de 2016 e realizou estudo do Tema Servidores Públicos nas Esferas: Estaduais e Federais. Os 

resultados desses estudos darão suporte à realização de auditorias e fiscalizações, e ainda, subsidiarão 

os gestores públicos na tomada de decisões para melhoria da gestão e eficiência da máquina pública.  

Nos estudos sobre compras governamentais obteve-se os resultados gerenciais que 

contemplaram 61 (sessenta e uma) Unidades Gestoras - UG’s do Poder Executivo Estadual, 

envolvendo o montante analisado de pagamento no valor total de R$ 2.227.735.106,77 (dois bilhões, 

duzentos e vinte e sete milhões, setecentos e trinta e cinco mil, cento e seis reais e setenta e sete 

centavos), extraídos do Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão – SIPLAG/AP. O 

resultado desse trabalho foi apresentado no Seminário do Estudo de Compras, em Brasília-DF, 

ocorrido de 07 a 09 de fevereiro de 2017. 

AÇÃO
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
RESULTADO

Lei 2.148/2017, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Estado do Amapá, 

sancionada no Estado do Amapá.

Intercâmbio com Órgãos de Controle Interno formalizado com Auditoria Geral do Estado do 

Pará-AGE

Realizado 2 (dois) Estudos  temáticos, Compras Governamentais e Servidores, para 

identificação de irregularidades e apoio a gestão, por meio do Observatório da Despesa Pública 

- ODP.Amapá.

51 (cinquenta e uma) Unidades Gestoras - UG's monitoradas referente a ordem cronológica. 

34 (trinta e quatro) Unidades Gestoras - UG's monitoradas referente a contingenciamento.

3 (três) Órgãos monitorados SEED - Inadimplência de Caixas Escolares, CEA - TAC e IMAP 

- Programa Quilombola.

24 (vinte e quatro) participações em eventos técnicos estratégicos de combate a corrupção.

Realizado 11 (onze) Inspeções.

Elaborado o Projeto de Avaliação de Desempenho Profissional da CGE/AP. 

Mapeamento de talentos por meio do Perfil comportamental dos servidores da CGE/AP.

Sistema para Controle de prestações de contas de convênios estaduais e fomentos.

ESTRATÉGIAS DE 

PREVENÇÃO CONTRA A 

CORRUPÇÃO

Implementar ações estratégicas 

de prevenção contra à 

corrupção
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Para os estudos de Servidores Públicos Estaduais, referente ao exercício 2016, foram 

encaminhadas as bases de dados do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH e 

do Sistema de Gestão de Regime Próprio de Previdência Social - SISPREV-web, para o MTF/CGU 

realizar o cruzamento com os sistemas das demais unidades da federação, após o cruzamento, 

considerando 8(oito) trilhas de auditoria, tendo sido o resultado encaminhado para análise e avaliação 

de todos os integrantes da Rede ODP. 

Os estudos se deram por meio do cruzamento das 8 (oito) trilhas: Pensão por dependência 

Econômica; Acúmulo de pensão com outro benefício de pensão; Servidores com ocorrência de 

aposentadoria por invalidez, ocupando cargos efetivos ou em comissão; acúmulo de cargos com carga 

horária incompatível; Acúmulo de cargos com incompatibilidade geográfica;  Acúmulo de cargos 

que violam regra constitucional; Servidores ou dependentes que recebem bolsa família e, Servidores 

que recebem seguro-defeso. O resultado apontou que apenas na trilha, Acúmulo de Cargos com 

Incompatibilidade Geográfica, não houve alertas de irregularidades no Estado do Amapá. 

A Controladoria-Geral monitorou 51 (cinquenta e um) Unidades Gestoras, a partir da coleta 

de dados no sistema Integrado de Planejamento – SIPLAG, módulo Flexvision, cuja metodologia é 

identificar os Pedidos de desembolso (PD) constatando a cronologia de pagamentos, dispostos no art. 

5o, caput, da Lei 8.666/1993 e o art. 6º da IN nº 01/16-CGE/AP. 

As UG’s identificadas com status de inversões irregulares, foram notificadas para justificativa. 

 

Quadro 8 - UG’S monitoradas na ordem cronológica 

QTDES DE UG’S QTDE DE 

INVERSÕES 

INVERSÕES 

REGULARES 

INVERSÕES 

IRREGULARES 

INVERSÕES 

AUFERIDAS 

51 27.079 24.598 2.477 4 

Fonte: CAE/CGE/AP 

 

De acordo com as determinações previstas no Decreto nº 0221/2017/GEA o orçamento 

previsto na Lei nº 2.131/2017 - Lei Orçamentária Anual foi contingenciado em 50%(cinquenta por 

cento) nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. 

O orçamento Fiscal e Seguridade Social do GEA para o exercício de 2017, foi estimado no 

valor de R$5.681.448.338,00 (cinco bilhões, seiscentos e oitenta e um milhões, quatrocentos e 

quarenta e oito mil, trezentos e trinta e oito reais), distribuído, entre os poderes: Executivo, 

Legislativo, Judiciário e o Ministério Público do Estado. 
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Tabela 1 - Orçamento Fiscal 

PODER/ENTE VALOR em R$ 

Legilativo 220.043.038,00 

Judiciário 282.055.656,00 

Ministério Público 145.701.125,00 

Poder Executivo 3.351.416.188,00 

TOTAL  3.999.216.007,00 

Fonte: SIPLAG/FLEXVISION 

 

Tabela 2 - Orçamento da Seguridade Social 

PODER VALOR em R$ 

Poder Executivo 1.682.232.331,00 

Fonte: SIPLAG/FLEXVISION 

Foi analisado o Orçamento Fiscal destinado ao Poder Executivo Estadual no valor de 

R$3.351.416.188,00 (três bilhões, trezentos e cinquenta e um milhões, quatrocentos e dezesseis mil, 

cento e oitenta e oito reais), do qual foi subtraído o valor de R$ 42.967.873,00 (quarenta e dois 

milhões, novecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e três reais), Reserva de Contingência 

e o valor R$ 3.128.717.980,00  (três milhões, cento e vinte e oito mil, setecentos e dezessete mil, 

novecentos e oitenta e oitenta reais) referente as exceções contidas no §1°, do art. 2° e §1°, do art. 3º, 

do Decreto de contingenciamento.  

Após as exclusões, obteve-se o resultado de R$ 179.730.335,00 (cento e setenta e nove 

milhões, setecentos e trinta mil, trezentos e trinta e cinco reais), correspondentes a 34 (trinta e quatro) 

UG’S passíveis de contenção. 

 

 

Tabela 3 - Orçamento do Poder Executivo passível de contingenciamento 

Poder Executivo Orçamento 

Executivo – Orçamento Fiscal (Exclusões) 3.351.416.188,00 

(-) Reserva de Contingência -42.967.873,00 

(-) Exclusões do Art. 2º, §1º e Art. 3°, §1° -3.128.717.980,00 

Total - (Passível de Contingenciamento) 179.730.335,00 

Fonte: ODP/CAE/CGE/AP 
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Tabela 4 - Demonstrativo de contingenciamento 

Unidade 

Gestora 

Dotação Inicial Dotação Atualizada 

Passível de 

Contingenciamento 

Conting. em 

50% 

Passível de 

Contingenciamento 

Conting. em 

50% 

GABI 2.272.670,00 1.136.335,00 2.970.096,00 1.485.048,00 

ADEA 1.376.450,00 688.225,00 920.825,00 460.412,50 

PGE 1.801.510,00 900.755,00 1.488.461,00 744.230,50 

SEGOV-BRB 709.026,00 354.513,00 277.052,00 138.526,00 

SECOM 11.847.100,00 5.923.550,00 10.707.382,00 5.353.691,00 

RDM 294.457,00 147.228,50 233.526,00 116.763,00 

VICE-GOV 282.773,00 141.386,50 81.534,00 40.767,00 

SEAD 61.351.514,00 30.675.757,00 66.035.155,00 33.017.577,50 

SIAC 2.093.661,00 1.046.830,50 5.623.524,00 2.811.762,00 

EAP 438.728,00 219.364,00 441.458,00 220.729,00 

SEFAZ 4.624.550,00 2.312.275,00 7.912.724,00 3.956.362,00 

SEPLAN 10.102.004,00 5.051.002,00 1.624.656,00 812.328,00 

PRODAP 0,00 0,00 1.464.026,00 732.013,00 

IPEM 99.600,00 49.800,00 384,00 192,00 

SEINF 23.297.117,00 11.648.558,50 54.147.909,50 27.073.954,75 

ARSAP 196.510,00 98.255,00 0,00 0,00 

SETRAP 14.828.828,00 7.414.414,00 65.328.782,00 32.664.391,00 

SDR 6.598.473,00 3.299.236,50 4.797.119,00 2.398.559,50 

RURAP 1.268.600,00 634.300,00 688.628,00 344.314,00 

PESCAP 715.525,00 357.762,50 798.454,00 399.227,00 

DIAGRO 724.500,00 362.250,00 326.348,00 163.174,00 

IEF 550.000,00 275.000,00 583.169,00 291.584,50 

FDR/AP 19.948.583,00 9.974.291,50 1.060.090,00 530.045,00 

SETE 2.113.070,00 1.056.535,00 2.212.000,00 1.106.000,00 

SETEC 367.573,00 183.786,50 362.177,00 181.088,50 

IEPA 307.425,00 153.712,50 306.105,00 153.052,50 

FUND.TUMUC. 901.918,00 450.959,00 298.594,00 149.297,00 

SEMA 927.424,00 463.712,00 489.859,00 244.929,50 

IMAP 1.160.360,00 580.180,00 708.666,00 354.333,00 

SETUR 1.200.000,00 600.000,00 1.704.880,00 852.440,00 

SEDEL 2.084.400,00 1.042.200,00 1.853.884,00 926.942,00 

PROCON 607.986,00 303.993,00 869.007,00 434.503,50 

SECULT 3.407.000,00 1.703.500,00 5.982.420,96 2.991.210,48 

SDC 1.231.000,00 615.500,00 8.920.295,00 4.460.147,50 

TOTAL Em R$ 179.730.335,00 89.865.167,50 251.219.190,46 125.609.595,23 

  Fonte: SIPLAG/Flexvision 

 

Monitoramento de inadimplência das Prestações de Contas dos Caixas Escolares do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e o Programa Dinheiro Direto na Escola 

Estadual, na SEED, para atender a Promotoria de Defesa do Patrimônio Cultural e Público do 

Ministério Público Estadual – PRODEMAP/MP. 

Monitoramento na CEA, conforme previsto no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), 

firmado entre CEA e o Ministério Público Estadual, relativo à prestação do serviço de fornecimento 

de energia elétrica aos consumidores, notadamente os decorrentes do lançamento de segunda fatura 

de consumo nos meses de outubro e novembro de 2015 e cobranças acima da média histórica de 

consumo, que resultou em obrigações para a CEA abster-se de suspender o fornecimento de energia 

elétrica dos consumidores encaminhados pelo PRODECON, bem como não encaminhar aos órgãos 
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de proteção ao crédito (SPC/SERASA/CDL e outros) os consumidores enquanto perdurar a 

reclamação ou pelo prazo limite improrrogável de 60 (sessenta) dias, que resultou em ações entre a 

CEA e a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON. 

 Monitoramento no IMAP referente ao acompanhamento do cumprimento do Programa de 

Ação da regulamentação do Território Quilombola, Plano de Trabalho 2017 – 2019, aguardando 

posicionamento do IMAP. 

 Para o fortalecimento das ações de Prevenção e combate à corrupção, a CGE/AP adotou 

estratégias de participação em eventos, contribuindo nas deliberações de intercâmbio de controle. 

• 2 (duas) Reuniões Técnicas do CONACI, realizadas em Porto Velho-RO e 

Manaus-AM; 

• Congresso Nacional de Controle Interno, realizado em Manaus-AM; 

• 4 (quatro) Reuniões do Grupo Estratégico Nacional de Combate à Corrupção – 

ENCCLA, realizadas em, Brasília-DF; 

• Reunião Técnica por Vídeo Conferência da ENCCLA, sobre diretrizes de 

controle; 

• Seminário Internacional Brasil-Reino Unido, Combate à corrupção: Novos 

Estudos e Tecnologias realizadas em, Brasília-DF; 

• Reunião Técnica no Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle-

MTFC/CGU, para apresentar os resultados do estudo compras governamentais, 

realizada em, Brasília-DF. 

• Conferência Regional - CRESCER, sobre a contabilidade e Auditoria para o 

crescimento Econômico Regional, realizado no México-MEX; 

• Visita Técnica na Secretaria Extraordinária em Brasília-DF, assessorando o 

Governador do Estado; 

• Reunião com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social-BNDES para tratar 

sobre pendências contratuais (aditivos e realinhamento de obras na SEINF e na 

SETRAP). 

• Participação como debatedor na palestra realizada no SEBRAE/AP sobre 

“Melhores Práticas na Administração Pública”; 

• Participação em 9 (nove) Vídeos Conferências do ODP, para tratativas de atuação 

da rede ODP; 

• Participação do workshop para elaboração do Planejamento Estratégico da Rede 

ODP, para o período de 2018-2022. 
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Figura 7 – Promulgação das Leis: Lei de Acesso à Informação-LAI e Sistema Integrado de Controle 

Interno 

                  
  Fonte: CAE/CGE/AP 

 

Foram realizadas 11 (onze) Inspeções: 

• Secretaria de Desporto e Lazer – SEDEL, através do Inquérito Civil nº 

0002233102149040001-PRODEMAP, com o objetivo de verificar possíveis 

prejuízos ao processo do evento Jogos no Meio do Mundo e que foi encaminhado à 

Corregedoria-CGE para providências;  

• Secretaria de Educação - SEED/UDE, com o objetivo de apurar denúncia contra 

servidor público (inquérito cível encaminhado pela PRODEMAP nº 0004709-

16.2017.9.040001), e que resultou na recomendação para abertura de PAD contra 

servidor e devolução de recurso público;  

• Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINF, com o objetivo de identificar 

responsabilidades quanto a descumprimento de Sentença Judicial do Tribunal 

Regional do Trabalho;  

• Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINF, referente à Construção da Casa do 

Pescador na Ilha de Santana, com o objetivo de apurar denúncias concernentes às 

possíveis irregularidades na execução da referida obra;  

• Secretaria de Estado de Transporte – SETRAP, referente à Ação emitida pela Justiça 

do Trabalho da 8ª Região e 1ª Vara do Trabalho de Macapá em que houve a 

recomendação para que o referido cumprimento da sentença fosse realizado de 

imediato;  

• Secretaria de Estado de Transporte – SETRAP, referente à identificação de eventuais 

responsabilidades administrativas no processo de Construção da Ponte em Concreto 

do Rio Matapi (640 metros), na Rodovia AP-10, pela provável modificação do modo 

construtivo da referida ponte em relação ao seu objeto básico, que resultou em 

informações pertinentes as possíveis responsabilidades;  

• Instituto do Meio Ambiente e do Ordenamento Territorial do Amapá – IMAP, 

referente à deflagração das operações Pentalassa e Quantum Debeatur pela Policia 

Federal (em segredo de justiça na 4ª Vara Federal Criminal), atividade prejudicada 
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em razão de os processos, documentos e computadores terem sido recolhidos pela PF;  

• Instituto do Meio Ambiente e do Ordenamento Territorial do Amapá – IMAP, com o 

objetivo de apurar denúncia formulada pela Comissão da Pastoral da Terra – CPT 

referente a apropriação indevida de terra pública (grilagem), em conflito de terra na 

região da Boa Vista da Pedreira, no Estado do Amapá e que resultou na recomendação 

ao IMAP para reavaliação e suspensão dos Títulos de Domínio dos Processos de 

Regularização Fundiária, Licenças e Autorizações Ambientais; 

• Secretaria de Estado de Turismo – SETUR, referente a encaminhamento pela Policia 

Civil do desaparecimento do Processo nº 51.000672-2014 (dependências da SETUR) 

de fornecimento de passagem aérea, fora identificado que o processo se encontrava 

na Procuradoria Geral do Estado – PGE/AP; 

• Vice-Governadoria - acerca de indícios de desvio de recursos públicos envolvendo 

servidores e empresas prestadoras de serviço para o órgão, resultou na identificação 

de responsáveis para apuração de responsabilidades; 

• Secretaria de Administração – SEAD, referente à apuração de fraudes na folha de 

pagamento do estado para contrair empréstimos consignados em nome de servidores 

públicos. 

 

Gráfico 1 - Quantidade de Inspeções realizadas por UG’s em 2017. 

 
Fonte: CAE/CGE/AP 

 

Para a concretização dos trabalhos de avaliação de desempenho foi elaborado o Projeto de 

Avaliação de Desempenho Profissional da CGE/AP para medir o índice de produtividade, com 

aplicação prática nos próximos exercícios. 

A CGE/AP desenvolveu o mapeamento comportamental de 74% dos servidores, com a 

finalidade de mapear o perfil e potencial para atuação. 

O trabalho se desenvolveu por meio de questionário digital para identificar competências nos 

servidores. 
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Desenvolvimento do Sistemas dos recursos voluntários – SISRV, para controle de prestações 

de contas de convênios estaduais e fomentos. 

 

Figura 8 - Visualização do SISRV

      
Fonte: ODP/CAE/CGE/AP 
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Quadro 9 - Macroprocesso Auditoria 

  
 Fonte: CAD/CGE/AP 

 

No Planejamento a CGE/AP definiu uma ação direcionada a dois objetivos estratégicos na 

Coordenação de Auditoria, divididos entre as Perspectivas de Resultado dos processos realizados 

nesta área finalística. 

• Emissão de 37 (trinta e sete) Notificações – Após análise dos Processos os Órgãos são 

notificados para que apresentem justificativas acerca de possíveis impropriedades e/ou 

irregularidades. 

• Emissão de 69 (sessenta e nove) Declarações sobre adimplentes.  

• Emissão de 179 (cento e setenta e nove) Pareceres – direcionados aos Convênios estaduais, 

Restos a Pagar e Despesas de Exercícios Anteriores, Processos Licitatórios. A Coordenadoria 

de Auditoria procedeu análise de processos de Reconhecimento de Dívidas no montante de 

R$59.272.455,32 (cinquenta e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e 

cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos) em 22 (vinte e dois) Órgãos da administração 

direta e indireta do Estado do Amapá, DIAGRO, EAP, HEMOAP, IMAP, IPEM, LACEN, 

PESCAP, PMAP, RURAP, SDR, SECULT, SEED, SEFAZ, SEINF, SEJUSP, SEPLAN, 

SESA, SETRAP, SETUR, SIAC, SIMS, UEAP e se manifestou sobre processos Licitatórios 

enviados pelo IMAP, SETRAP, HEMOAP e DIAGRO. 

• Atendimento Técnico com orientações, 208 (duzentos e oito). Este atendimento foi visando a 

melhoria dos resultados, produzindo informações técnicas para subsidiar gestores nas tomadas 

de decisões.  

• Emissão de 58 (cinquenta e oito) Despachos Técnicos – Processos que deixaram de ser 

analisados (devolvidos) em função da falta de elementos para sua devida análise.  

• Foram realizados 12 (doze) Relatórios nos Órgãos, cujas ações alcançaram o montante de 

R$5.403.089.170,49 (cinco bilhões, quatrocentos e três milhões, oitenta e nove mil, cento e 

setenta reais e quarenta e nove centavos). São ações decorrentes das Auditorias de 

conformidade de forma a promover a melhoria da gestão dos Recursos Públicos. 

AÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RESULTADO

Emissão de 37 (trinta e sete)  Notificações.

Emissão de 69 (sessenta e nove) Declarações sobre Adimplentos.

Emissão de 179 (cento e setenta e nove) Pareceres.

Atendimento Técnico com orientações, 208 (duzentos e oito)

Emissão de 70 (setenta) Despachos Técnicos.

Implantar a gestão de risco, considerando

as necessidades do cidadão, as

estratégias de governo e as políticas

setoriais.

Emissão de 12 (doze) Relatórios.

Apoiar, fiscalizar, orientar e acompanhar

a gestão na aplicação dos recursos

públicos
GESTÃO EFICAZ NA

APLICAÇÃO DOS

RECURSOS PÚBLICOS
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1. Secretaria de Estado da Saúde: 

1.1. Reconhecimento de dívida da Associação de Ensino e Cultura, referentes aos serviços 

realizados na sétima Conferência Estadual de Saúde. 

1.2. Auditoria no Fundo rotativo da Unidade de Saúde do Município de Oiapoque relativo ao 1 

quadrimestre de 2012. 

1.3. Diligência na Unidade de Contratos e Convênios e Comissão permanente de Licitação. 

2. Secretaria de Estado da Cultura – SECULT: 

2.1.  – Auditoria nos convênios firmados entre a SECULT e a Federação das Entidades 

Folclóricas do Amapá. 

2.2. Análise de Processo de Reconhecimento de dívidas. 

3. Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN – Auditoria no Pregão Presencial 004/2009 – 

LACEN, referente a aquisição de material de consumo. 

4. Secretaria de Estado da Educação: 

4.1. Caixa Escolar Tiradentes – Auditoria no caixa escolar Tiradentes, referente ao período de 

2003 a 2007. 

5. Secretaria de Estado da Segurança Pública – SEJUSP – Análise de convênio 12/2002, celebrado 

com a Sociedade de Assistência Social Bom Samaritano. 

6. Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINF – Auditoria no Processo Licitatório 0606/2009 na 

modalidade Concorrência. 

7. Fundação da Criança e do Adolescente – FCRIA – Análise dos Contratos realizados no biênio 

2015/2016. 

8. Amapá Previdência – AMPREV – Auditoria Administrativa e Operacional com enfoque nas 

despesas e receitas dos exercícios de 2015 e 2016. 

9. Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ – Auditoria na contabilidade geral do Estado 

objetivando examinar a legalidade dos lançamentos contábeis. 

 

É essencial explanar metodologicamente que a CAD no exercício de 2017 obteve êxito na sua 

missão, auditando valores que chegaram a mais de cinco bilhões de reais. Ressalta-se neste contexto 

a Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ e a Amapá Previdência. 

Em relação a SEFAZ, cujo montante foram de R$2.383.435.349,75 (dois bilhões, trezentos e 

oitenta e três milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e 

cinco centavos), os trabalhos de auditoria foram realizados na área contábil cujo objetivo foi examinar 

a legalidade dos lançamentos contábeis de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público – NBCASP. Foram avaliados os lançamentos contábeis no período de 

janeiro a junho de 2017, por meio do SIPLAG, assim como documentos de escrituração contábil. 

No que se refere a Amapá Previdência – AMPREV, o trabalho de auditoria, no montante de 

R$3.010.957.966,25 (três bilhões, dez milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e 

sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), teve como escopo realizar auditoria administrativa e 

operacional com enfoque nas receitas e despesas dos exercícios de 2016 e 2017. 

Destaca-se recomendações contidas no relatório: Auditorias específicas nas áreas mais 

críticas, as que demandam maior risco/desmembramento, como atuária, investimentos e benefícios; 
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que seja realizado concurso público, como forma de obstar a transitoriedade da equipe de servidores; 

adotar mecanismos ou regras mais rígidas para a falta de repasse das contribuições definidas em lei e 

que o Comitê de Investimento da AMPREV elabore relatórios detalhados, trimestralmente, sobre a 

rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos 

do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS e a aderência à política anual de investimentos e 

suas revisões, submetendo às instâncias superiores de deliberação e controle. 

A Coordenadoria de Auditoria atua de maneira acessória junto ao Ministério Público Estadual, 

conforme preceitua o art. 38 da Lei 1774/2013 c/c com o art. 2 do Decreto 7549/2013. Neste sentido 

no exercício de 2017 foram realizadas 03 (três) auditorias na SESA, no montante de R$ 50.393.308,40 

(cinquenta milhões, trezentos e noventa e três mil, trezentos e oito reais e quarenta centavos). 
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Quadro 10 - Macroprocesso Correição 

 
  Fonte: Corregedoria/CGE/AP 

 

 A Prevenção, Apuração e Instauração dos procedimentos disciplinares tem como missão o zelo 

pela probidade na Administração Pública por meio da promoção da Cultura da Licitude, atuando em 

quatro dimensões: prevenção, correção de condutas, ajustamento disciplinar e apuração de ilícitos 

administrativo-disciplinares, por meio de ações que busquem a conscientização e redução de 

cometimento de atos ilícitos. 

           Com o objetivo de fomentar a primeira dimensão – PREVENÇÃO, a Corregedoria elaborou a 

minuta de 03 (três) normas regulamentadoras das atividades correcionais disciplinares no Executivo 

Estadual, bem como a capacitação de 18 (dezoito) servidores para subsidiar o pleno exercício 

profissional na Corregedoria Administrativa-CGE e 16 (dezesseis) suportes técnicos às Comissões 

Estaduais e Federais. 

 A segunda dimensão - CORREÇÃO DE CONDUTAS,  voltada para a correção de condutas, 

prevê a interligação das Corregedorias do Executivo (SEJUSP, IAPEN, DEFENSORIA PÚBLICA, 

POLÍCIA CIVIL, PM, PGE,SEFAZ, para que vinculadas promovam ações que possibilitem o melhor 

desempenho para o controle interno e monitoramento quanto à apuração dos ilícitos administrativos, 

para isso foram promovidas 03 (três) reuniões  para alinhar procedimentos correcionais, 12 visitas 

técnicas e acompanhamento de 3 (três) processos sindicantes nos órgãos do executivo (IAPEN, SIMS 

e SESA) , com vistas a alcançar a terceira dimensão, que trata do ajustamento disciplinar. 

 A última dimensão da cultura da licitude trata da APURAÇÃO DE ILÍCITOS 

ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES, ocorrência que, em geral, está ligada a dois fatores: 

AÇÃO
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
RESULTADO

Publicação de 3 (três) normas e enunciado regulamentando a atividades disciplinar

(minutas do Manual, Decreto e da IN)

Capacitação de 18 (dezoito) servidores para o exercício da atividade correicional,

realizado em 4 eventos.

Suporte técnico às Comissões Disciplinares 16 suportes.

Promoção de integração das unidades de Corregedoria, 3 reuniões com

Corregedoria SEJUSP, IAPEN, DEFENSORIA PÚBLICA, POLÍCIA CIVIL,

PGE, SEFAZ, BM E PM, para alinhar os procedimentos correcionais do executivo

Cadastramento de 113 (cento e treze) denúncias recebidas na corregedoria

administrativa CGE

Emissão de 4.901 (quatro mil, novecentos e um) Certidões de nada consta, com a

finalidade de declarar que o servidor não tem denúncia, nem procedimento

correcional em andamento em seu desfavor.

Condução de 37 (trinta e sete) processos disciplinares para apurar ilícitos

administrativos.

Conclusão de 28 PAD's  

Instrução de 64 (sessenta e quatro) processos da administração pública direta e

indireta do poder executivo estadual.

Acompanhamento de 3 (três) processos sindicantes nos órgãos, IAPEN, SIMS,

SESA

visitação técnicas  12 (doze) para acompanhamento de processos correcionais

PREVENÇÃO, APURAÇÃO E 

INSTAURAÇÃO DOS 

PROCEDIMENTOS 

DISCIPLINARES

Garantir a prevenção, apuração 

e instauração dos 

procedimentos disciplinares.
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oportunidade e inclinação do servidor de engajar-se em uma atividade irregular. A oportunidade está 

ligada às condições de trabalhos e aos processos que facilitam as atividades ilícitas; inclinação diz 

respeito aos valores do servidor, tanto pessoais quanto profissionais. 

 Nesse contexto de ilicitude foi atendida expressiva demanda no exercício de 2017, somando 

113 (cento e treze) cadastros de denúncias, condução de 37 (trinta e sete) processos disciplinares, 

conclusão de 28 (vinte e oito) PAD´s. 

 Paralelo às dimensões da cultura da licitude foram executadas demandas administrativas, 

totalizando instrução de 64 (sessenta e quatro) processos da administração pública direta e indireta 

do poder executivo estadual e emissão de 4.901 (quatro mil, novecentos e uma) certidões de nada 

consta, com a finalidade de declarar a existência de denúncia ou procedimento correcional em 

desfavor de servidores. 

Para que a meta no exercício de 2017 fosse efetivamente concretizada houve o planejamento 

e discussão com a equipe técnica das ações que comportaram as quatro dimensões da cultura da 

licitude, assegurando os princípios e o zelo com a Administração Pública. 

 

Figura 9 - Resultado das ações de Correição inseridas na Cultura da Licitude. 

 

 
  Fonte: Corregedoria/CGE/AP. 

 

 

2.3.2. Justificativas para a não execução de ações ou não atingimento de metas, se for o caso 

 

As ações previstas no PPA, levou em consideração o conjunto de ações estratégicas 

programadas para atingir 16 municípios. Considerou-se que os PRODUTOS foram gerados a partir 

de um conjunto de atividades pelas quais a Controladoria-Geral cumpre sua missão, conforme 

demonstrado neste Relatório. 

A partir da mensuração dos produtos se constatou o atingimento das metas. 
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2.3.3 Impactos dos resultados das ações nos objetivos estratégicos da unidade 

 

Garantia de efetividade do acesso à informação pública e estimulou a participação social no 

controle da gestão. 

O fortalecimento do Sistema de Controle Interno com a Institucionalização da Lei nº 

2.148/2017. 

O cumprimento de exigências legais, a proteção do patrimônio público; a otimização na 

aplicação dos recursos públicos, orientações preventivas para maior segurança aos gestores, assim 

como a identificação de erros operacionais evidenciando a importância da auditoria, inspeção e 

correição e ouvidoria, garantindo melhores resultados à sociedade.  

Efetividade do acesso à informação pública, Lei 2.149/2017-LAI e estimulo a participação 

social no controle da gestão. 

Destaca-se também o intercâmbio de experiências, informações e tecnologias que contribuiu 

para a capacitação e aperfeiçoamento técnico dos servidores, bem como, uma visão que proporcionou 

aos gestores maior segurança, identificando erros operacionais de modo a evidenciar a importância 

da auditoria, inspeção e correição. 
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3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO 

3.1. Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição da unidade com a 

base normativa  

  

A Estrutura do Sistema de Correição está composta com 24 (vinte e quatro) servidores e 5 

(cinco) comissões sendo: uma comissão de conciliação estadual; 3 (três) comissões estaduais e 1 

(uma) comissão federal. 

O art. 16° do Decreto nº 7549/2013, dispõe sobre as competências do Sistema de Correição 

da CGE/AP: 

Art. 16. A Corregedoria compete:   

I - exercer as atividades de correição do Poder Executivo Estadual; II - analisar as 

representações e as denúncias encaminhadas à Controladoria-Geral do Estado; III - conduzir 

investigações preliminares, inspeções, sindicâncias, inclusive as patrimoniais, e processos 

administrativos disciplinares; IV - instaurar ou requisitar a instauração, de ofício ou a partir 

de representações e denúncias, de sindicâncias, de processos administrativos disciplinares e 

demais procedimentos correcionais para apurar responsabilidade por irregularidade praticada 

no âmbito do Poder Executivo Estadual; V - instaurar sindicância ou processo administrativo 

ou conforme o caso, propor ao Controlador-Geral representar ao Governador do Estado para 

apurar eventual omissão das autoridades responsáveis pelos procedimentos a que se refere o 

Inciso IV; VI - apurar a responsabilidade de agentes públicos pelo descumprimento 

injustificado de recomendações da Controladoria-Geral, Procuradoria-Geral, Ministério 

Público e das decisões do Controle Externo;  VII - verificar a regularidade das sindicâncias, 

e dos processos administrativos instaurados no âmbito dos Órgãos do Poder Executivo 

Estadual; VIII - propor a evocação e a declaração de nulidade de  sindicâncias e dos 

procedimentos e processo administrativo disciplinar instaurado no âmbito do Poder 

Executivo Estadual. IX - propor a requisição de servidores públicos estaduais ou do Ex-

Território Federal para constituição de comissões de sindicância e de processo administrativo 

disciplinar; X - propor a requisição a órgãos e entidades públicas e solicitar a pessoas físicas 

e jurídicas de direito privado documentos e informações necessários à instrução de 

procedimentos em curso na Controladoria-Geral do Estado; XI - requerer a órgãos e entidades 

da administração pública estadual a realização de perícias; XII - instaurar ou recomendar a 

instauração de processos administrativos que tenham por objeto a apuração de 

responsabilidade de entes privados decorrente de sua relação com a administração pública; 

XIII - propor aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual a aplicação das penalidades 

administrativas previstas em Lei; XIV - gerir cadastro de empresas, entidades e pessoas 

físicas sancionadas.   

Art. 17. Ao Núcleo de Atendimento e Gestão Processual compete:   

I - receber as denúncias encaminhadas pela Ouvidoria e comunicar a solução; II - manter 

registro atualizado da tramitação e resultados das informações, processos e expedientes em 

curso inerentes ao desempenho de suas atividades; III - propor medidas que visem a 

definição, padronização, sistematização e normalização dos procedimentos operacionais 

atinentes às suas atividades de atendimento e gestão processual; IV - realizar outras 

atividades, conforme orientações e determinações recebidas.   

Art. 18. Ao Núcleo de Correição Administrativa Disciplinar compete:   

I - instaurar de oficio, a partir de representações e denúncias, quando for o caso, de 

sindicâncias, processos administrativos disciplinares e demais procedimentos correcionais, 

para apurar responsabilidade por irregularidades; II - julgar os processos administrativos 
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disciplinares instaurados indicando as penalidades propostas, quando cabível, para decisão 

superior; III - solicitar diligências e informações necessárias ao esclarecimento de denúncias 

e representações; IV - comunicar ao Corregedor os casos de não atendimento das solicitações 

e determinações provenientes do Controlador-Geral, propondo as medidas cabíveis; V - 

encaminhar ao Corregedor dados consolidados e sistematizados relativos aos resultados das 

inspeções, sindicâncias, processos administrativos disciplinares, bem como à aplicação das 

penas respectivas, e das demais atividades de correição desenvolvida, pelo setorial; VI - 

organizar e manter cadastro atualizado de agentes públicos, dos órgãos da Administração 

direta e entidades da Administração indireta, aptos a participar de comissão disciplinar e 

outras atividades de correição; VII - propor ao Corregedor procedimentos de aprimoramento, 

padronização, sistematização e normatização das atividades relacionadas às sindicâncias e 

aos processos administrativos disciplinares e outras operacionais atinentes à atividade de 

correição; VIII - realizar outras atividades, conforme orientações e determinações recebidas. 

A base normativa para o desempenho da Unidade de Correição: 

Lei 8.112/90 - dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias 

e das fundações Públicas Federais. 

Lei 0066/1993 - dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das 

autarquias e das fundações Públicas Estaduais. 

Portaria nº 335, de 30 de maio de 2006 – que regulamenta o Sistema de Correição do Poder Executivo 

Federal, além das boas práticas de legislações adotadas pelos Órgãos federais. 

 

3.2. Informações quanto ao cumprimento da Instrução Normativa 01/2016 referente a ordem 

cronológica de pagamentos 

 

 A CGE/AP, cumpriu as determinações estabelecidas na IN 01/2016-CGE, referente a ordem 

cronológica de pagamentos, em consonância com a exigibilidade dos créditos que se apresentem para 

pagamento, obedecendo rigorosamente à ordem cronológica, seguindo as datas de emissões, não 

tendo ocorrido inversões regulares ou irregulares. 

 

3.3. Informações sobre a implantação do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA, 

instituído pelo Decreto estadual 3.313, de 15 de setembro de 2016 

 

A CGE/AP aderiu ao Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, instituído pelo 

Decreto estadual 3.313, de 15 de setembro de 2016, nos módulos ofertados, compras e patrimônio. 
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4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  

4.1 – Programas do Plano Plurianual 

O Plano Plurianual 2016-2019 apresentou os programas para o quadriênio. Entre eles o 

de Gerenciamento Administrativo (0005) e o Controle Interno das Ações Governamentais (0039), os 

quais compuseram o orçamento de 2017 da Controladoria-Geral do Estado.  

Identificação dos Programas e execução orçamentária 

Quadro 11 - Programação da Execução Orçamentária e Financeira 

 
Fonte: CAF/CGE/AP 

 

 

4.1.1. Avaliação dos resultados dos indicadores associados ao programa 

 

 O Gerenciamento Administrativo está inserido no planejamento estratégico da CGE/AP, no 

eixo gestão e finanças, cujo objetivo é a manutenção dos serviços administrativos da Controladoria-

Geral.  

A meta priorizada foi a manutenção e ampliação dos serviços e aquisições no âmbito do 

Órgão, cujas estratégias adotadas foram o planejamento e a execução de procedimentos licitatórios 

para a aquisição de equipamentos e serviços bem como, a manutenção por meio de aditivos dos 

contratos existentes. 

Assim, visando a melhoria das condições de infraestrutura do órgão para viabilizar o 

cumprimento de seus objetivos previstos em legislação e fortalecer o controle governamental, foram 

efetivados todos os procedimentos administrativos no sentido de otimizar os recursos 

disponibilizados.  

O não atendimento integral da meta associada ao Programa 0005, foi motivado por tentativas 

licitatórias finalizadas como “fracassadas” e/ou “desertas”, junto à Central de Licitações e Compras 

(CPL/PGE). 

  

DOTAÇÃO 

INICIAL

DOTAÇÃO 

ATUALIZADA

DESPESAS 

EMPENHADAS

DESPESAS 

PAGAS

RESTOS A PAGAR 

NÃO 

PROCESSADOS

0005
Gerenciamento administrativo 

– eixo gestão e finanças
386.943,00 1.215.599,00 1.209.291,04 1.137.788,04 71.503,00

0039
Controle interno das ações 

governamentais
1.075.157,00 770.651,00 770.649,03 430.831,97 339.817,06

1.462.100,00 1.986.250,00 1.979.940,07 1.568.620,01 411.320,06

PROGRAMA

TOTAL em R$
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4.1.2. Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados dos programas 

 

Não houve contingenciamento de recursos nos termos do Art. 3º, §1º, inciso VII do Decreto 

Governamental n° 0221 de 26 de janeiro de 2017, que estabeleceu normas para a execução 

orçamentária e financeira para o exercício financeiro de 2017. 

 

4.1.3. Reflexos dos restos a pagar na execução dos programas 

 

Não houve impacto na execução dos programas uma vez que, todos as ações dos programas 

foram executadas integralmente. 

 

Quadro 12 – Restos a pagar por programa 

PROGRAMA 

RESTOS A PAGAR 

INSCRITOS 

(PROCESSADOS E 

NÃO 

PROCESSADOS) 

RESTOS A PAGAR 

PAGOS 

(PROCESSADOS E 

NÃO PROCESSAS) 

0005 
Gerenciamento administrativo – eixo gestão e 

finanças 
78.255,07 60.873,23 

0039 Controle interno das ações governamentais 29.734,12 14.225,49 

TOTAL 107.989,19 75.098,72 

Fonte: CAF/CGE 

 

Os valores liquidados no exercício foram de 70% do total de restos a pagar. O montante 

não representou reflexos negativos para a execução dos programas, pois os recursos foram repassados 

para regularização dessas despesas, nos termos estabelecidos no Decreto nº 0221 de 26 de janeiro de 

2017. 

 

 

4.2. Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do Exercício que estiverem integral ou 

parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no 

relatório de gestão, especificando: 

 

4.2.1. Função, subfunção e programa de vinculação da ação 

O orçamento da CGE/AP está inserido na Lei Orçamentária Anual (LOA 2017), sendo 

composto por 06 (seis) ações distribuídas nos dois programas, conforme execução demonstrada 

quadro: 
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Quadro 13 – Função/Subfunção e Programa de vinculação da ação 

 
Fonte: CAF-CGE-AP 

 

 

4.2.2. Metas e desempenhos físicos e financeiros 

O orçamento inicial destinado a CGE/AP limitou-se a R$ 1.462.100,00 (Um milhão, 

quatrocentos e sessenta e dois mil e cem reais) e após abertura de créditos suplementares por decretos 

governamentais resultou na dotação atualizada de R$1.986.250,00 (Um milhão, novecentos e oitenta 

e seis mil e duzentos e cinquenta reais), fixado na Lei Orçamentária Anual – LOA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO                      

SUBFUNÇÃO
PROGRAMA

DOTAÇÃO 

INICIAL

DOTAÇÃO 

ATUALIZADA

DESPESAS 

EMPENHADAS

DESPESAS 

PAGAS

RESTOS A PAGAR 

NÃO 

PROCESSADOS

5 2319
Manutenção dos

Serviços Administrativos
1.075.157,00 1.215.599,00 1.209.291,04 1.137.788,04 71.503,00

2313

Prevenção, Apuração e

Instauração dos

Procedimentos 

Disciplinares

41.943,00 13.449,00 13.448,25 13.448,25 0,00

2316
Transparência e Controle

Social
65.000,00 19.405,00 19.404,62 19.404,62 0,00

2317

Gestão Eficaz na

Aplicação dos Recursos

Públicos

90.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

2318
Desenvolvimento 

Tecnológico 
90.000,00 707.797,00 707.796,06 367.979,00 339.817,06

2371
Estratégias de Prevenção

Contra a Corrupção
100.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00

1.462.100,00 1.986.250,00 1.979.940,07 1.568.620,01 411.320,06

4.124

39

TO TAL em R$

AÇÃO
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Quadro 14 - Desempenho Físico-Financeiro das Metas 

 
Fonte: CAE/CGE/AP 

FÍSICO FINANCEIRO

Institucionalização da lei 2.149/2017 - Lei de Acesso a Informação - que estabelece regras para a

implementação do disposto na Lei federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito da

Administração Pública do Estado do Amapá.

1

Implantação da Ouvidoria Digital, com o sistema de ouvidorias e-ouv em Órgãos e Entidades do Poder

Executivo Estadual e  no Tribunal de Contas do Estado.
9

Implantação da Ouvidoria Digital, com o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-

Sic) em Órgãos e entidades do Poder Executivo estadual. 
59

Implantação do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC para atendimento da Lei de Acesso à

Informação em  Órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.
59

Capacitação de servidores, gestores, universitários, sociedade. 900

Itinerância para disseminar os serviços de ouvidoria. 5

Orientação sobre ouvidoria pública: objetivos, tipos de manifestações e canais para atendimento ao

cidadão por meio da produção e divulgação de Cartilha.
1

Institucionalização da lei 2.148/2017 - que dispõe sobre a Sistema de Controle Interno do Estado do

Amapá.
1

Promoção de Intercâmbio com Órgãos de Controle Interno. 1

Estudos temáticos, Compras Governamentais e Servidores, para identificação de irregularidades e apoio a

gestão, por meio do Observatório da Despesa Pública - ODP.Amapá.
2

Monitoramento das Unidades gestoras - UG's com relação a ordem cronológica. 47

Monitoramento das UG's com relação a contingenciamento. 34

Monitoramento de Caixas Escolares na SEED, CEA e IMAP. 3

Participação em eventos: palestras, workshops, congressos, vídeos conferências e reuniões estratégicas de

combate a corrupção.
24

Relatórios de Inspeções. 11

Elaboração do Projeto de Avaliação de Desempenho Profissional da CGE/AP para medir o índice de

produtividade. 
1

Levantamento do Perfil comportamental dos servidores da CGE/AP para mapear talentos e identificar

necessidades de capacitação dos servidores.
1

Desenvolvimento de Sistema. 1

Emissão de Notificações 37

Emissão de Declarações sobre Adimplentos. 69

Emissão de Pareceres. 179

Atendimento Técnico com orientações. 208

Emissão de Despachos Técnicos. 70

Emissão de Relatórios. 12

Publicação de normas e enunciado regulamentando a atividades disciplinar (minutas do Manual, Decreto e

da IN)
3

Capacitação de servidores para o exercício da atividade correicional, realizado em 4 eventos. 18

Suporte técnico às Comissões Disciplinares. 16

Promoção de integração das unidades de Corregedoria, 3 reuniões com Corregedoria SEJUSP, IAPEN,

DEFENSORIA PÚBLICA, POLÍCIA CIVIL, PGE, SEFAZ, BM E PM, para alinhar os procedimentos

correcionais do executivo

3

Cadastramento de denúncias  recebidas na corregedoria administrativa CGE 113

Emissão de Certidões de nada consta, com a finalidade de declarar que o servidor não tem denúncia, nem

procedimento correcional em andamento em seu desfavor.
4.901

Condução de processos disciplinares para apurar ilícitos administrativos. 37

Conclusão de PAD's  28

Instrução de processos da administração pública direta e indireta do poder executivo estadual. 64

Acompanhamento de processos sindicantes nos órgãos, IAPEN, SIMS, SESA 3

visitação técnicas  12 (doze) para acompanhamento de processos correcionais 12

Promover a Infraestrutura tecnológica da CGE/AP 70

Desenvolvimento de Sistemas 5

Capacitação de sistemas 121

Construção do site CGE 1

Instalação de Ponto Eletrônico 1

Suporte aos usuários 2.273

Deslocamento de servidores da sede de suas atividades 2

Aquisição de Material de Consumo 1

Locação de mão-de-obra 2

Identificação visual da CGE-AP 1

Gestão sustentável do ambiente físico 1

Reestruturar fisicamente a CGE-AP 1

Serviçcos de apoio administrativo 4

Obrigações fiscais e contributivas 2

Despesas de exercícios anteriores 1

Aquisição de equipamentos e material permanente 1

1.568.620,01

2317 - GESTÃO EFICAZ NA

APLICAÇÃO DOS

RECURSOS PÚBLICOS

10.000,00           

20.000,00

2371 - ESTRATÉGIAS DE

PREVENÇÃO CONTRA A

CORRUPÇÃO

AÇÃO METAS
DESEMPENHO

2316 - TRANSPARÊNCIA E

CONTROLE SOCIAL

19.404,62

2319-MANUTENÇAÕ DOS

SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS DA

CGE/AP

1.137.788,04      

TOTAL em R$

2313 - PREVENÇÃO,

APURAÇÃO E

INSTAURAÇÃO DOS

PROCEDIMENTOS 

DISCIPLINARES

13.448,35

367.979,00         

2318- DESENVOLVIMENTO

TECNOLÓGICOS DAS

AÇÕES DE CONTROLE
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4.2.3.  Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados das ações 

 

A CGE/AP foi inserida no rol das exceções do Decreto de Contingenciamento n° 0221/2017, 

que estabeleceu normas para a execução orçamentária e financeira para o exercício. 

 

4.2.4. Reflexos dos restos a pagar na execução das ações 

 

Não houve impacto na execução dos programas uma vez que, todos as ações dos programas 

foram executadas integralmente. 

 

4.3. Demonstração e análise do Desempenho da Unidade de Execução orçamentária e 

financeira, contemplando no mínimo 

4.3.1. Identificação da Unidade Orçamentária (UO) – No SIPLAG 

Controladoria-Geral do Estado do Amapá  

Unidade Orçamentária: 16101  

 

4.3.2. Programação Orçamentária das Despesas Correntes e de capital 

 

Tabela 5 - Programação Orçamentária – Despesa Corrente 

Créditos Orçamentários  

Outras Despesas Correntes 

C
ré

d
it

o
s 

Dotação Inicial 1.267.100,00 

Suplementar 40.000,00 

Especiais  0,00 

Extraordinário 0,00 

Alterações (92.053,00) 

Outras Operações 0,00 

Total em R$ 1.221.355,89 

Fonte: SIPLAG/Flexvision/CAF/CGE/AP. 
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Tabela 6 - Programação Orçamentária – Despesa de Capital 

Créditos Orçamentários  

Investimento 

C
ré

d
it

o
s 

Dotação Inicial 195.000,00 

Suplementar 810.000,00 

Especiais  0,00 

Extraordinário 0,00 

Alterações (233.797,00) 

Outras Operações 0,00 

Total Autorizado Em R$ 771.203,00 

Fonte: SIPLAG/Flexvision/CAF/CGE/AP. 

 

4.3.3. Demonstração dos limites impostos por cronograma de desembolso 

 

Não houve impacto por limitação de desembolso orçamentário e financeiro na execução das 

ações. Os termos do Art. 6º, item V, Parágrafo Único do Decreto Governamental n° 0221 de 26 de 

janeiro de 2017 estabelece desembolso de cotas necessárias para atendimento de despesas prioritárias. 

 

4.3.4. Movimentação de créditos 

 

A CGE/AP movimentou internamente seu orçamento via Sistema Integrado de 

Planejamento, Orçamento e Gestão – SIPLAG. As suplementações/anulações foram autorizadas 

através de decretos governamentais, conforme disposto no Decreto de abertura do orçamento 2017. 

 

Tabela 7 – Movimentação de Créditos adicionais. 

A movimentação de créditos adicionais está demonstrada na Tabela 7, anexo 1. 

 

4.3.4. Execução das despesas por modalidade de licitação e por elementos de despesa 

 

 A programação orçamentária para o exercício de 2017 foi no montante de R$1.986.250,00 

(um milhão, novecentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais). Foi executado o valor de 

R$1.979.940,07 (um milhão, novecentos e setenta e nove mil, novecentos e quarenta reais e sete 

centavos) e o valor de R$ 6.309,93 (seis mil, trezentos e nove e noventa e três centavos) de orçamento 

não utilizado. 
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Tabela 8 - Execução Orçamentária por elemento de despesa e modalidade de Licitação 
Unidade Gestora / Modalidade de Licitação 

/ Elemento 

Despesas 

Empenhadas 

Despesas 

Liquidadas 

Despesas Pagas 

Despesas 

Pagas de 

Restos a 

Pagar 

Despesas do 

Exercício 

Pagas 

Total 

160101 - CONTROLADORIA-GERAL DO 

ESTADO DO AMAPÁ 

1.979.940,07 1.568.620,01 0,00 1.568.620,01 1.568.620,01 

   Adiantamento - Sup. Fundo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      30 - Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      39 - Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Jurídica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Convite 47.707,68 47.707,68 0,00 47.707,68 47.707,68 

      92 - Despesas de Exercícios Anteriores 47.707,68 47.707,68 0,00 47.707,68 47.707,68 

   DIARIAS  34.764,13 34.764,13 0,00 34.764,13 34.764,13 

      14 - Diárias - Civil 34.764,13 34.764,13 0,00 34.764,13 34.764,13 

   Dispensa de Licitação 482.541,00 482.541,00 0,00 482.541,00 482.541,00 

      39 - Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Jurídica 

480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 480.000,00 

      47 - Obrigações Tributárias e 

Contributivas 

2.541,00 2.541,00 0,00 2.541,00 2.541,00 

   Inexigível 14.450,00 14.450,00 0,00 14.450,00 14.450,00 

      39 - Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Jurídica 

9.450,00 9.450,00 0,00 9.450,00 9.450,00 

      47 - Obrigações Tributárias e 

Contributivas 

5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

   Pregão 801.454,50 731.510,50 0,00 731.510,50 731.510,50 

      33 - Passagens e Despesas com 

Locomoção 

110.647,63 110.647,63 0,00 110.647,63 110.647,63 

      37 - Locação de Mão-de-Obra 187.495,15 187.495,15 0,00 187.495,15 187.495,15 

      39 - Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Jurídica 

101.524,82 101.524,82 0,00 101.524,82 101.524,82 

      52 - Equipamentos e Material 

Permanente 

401.786,90 331.842,90 0,00 331.842,90 331.842,90 

      92 - Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Registro de Preço 599.022,76 257.646,70 0,00 257.646,70 257.646,70 

      30 - Material de Consumo 79.677,70 79.677,70 0,00 79.677,70 79.677,70 

      39 - Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Jurídica 

149.930,00 44.979,00 0,00 44.979,00 44.979,00 

      52 - Equipamentos e Material 

Permanente 

369.415,06 132.990,00 0,00 132.990,00 132.990,00 

 Fonte: SIPLAG/Flexvision/CAF/CGE/AP. 

 

 

4.3.5. Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho 

orçamentário e financeiro, caso tenham sido instituídos pela unidade. 

 

A execução das despesas orçamentária e financeira foram condicionadas à liberação de cotas 

pelos órgãos centrais de planejamento e finanças da administração estadual, não sendo possível a 

gestão das variáveis necessárias a construção de indicadores.  



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
 

54 

 

A CGE/AP avaliou a perspectiva de execução orçamentária e financeira pelo percentual das 

metas estratégicas alcançadas, tendo como referência os valores autorizados pela LOA, levando-se 

em conta a data de apuração o exercício financeiro, conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 15 – Perspectiva de execução orçamentária 

Programas Descrição  Metas Estratégicas 

2016 2017 

• Gerenciamento administrativo 

– eixo gestão e finanças 

• Controle interno das ações 

governamentais 

Variação do volume 

orçamentário 

1.500.100,00 1.462.100,00 

Taxa de execução (%) 61,33 135,42 

Fonte: SIPLAG/Flexvision/CAF/CGE/AP. 

 

O exercício de 2017 teve dotação e execução orçamentária atingindo um percentual de 

135,42% em relação ao orçamento inicial, após suplementações orçamentárias justificadas para 

atendimento das finalidades do programa Controle Interno das Ações Governamentais, e para 

possibilitar a obtenção dos resultados das atividades de desenvolvimento tecnológico das ações de 

controle. 
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5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  

5.1. Informações Sobre o Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos 

 

Conforme o disposto na Lei n ° 1774/2013 que instituiu a CGE/AP, determinando a junção 

da Auditoria Geral do Estado, da Ouvidoria Geral do Estado e a Corregedoria administrativa da 

SEAD, foi criado uma nova estrutura com a assunção dos ativos e passivos remanescentes dos órgãos 

incorporados. Dessa forma, a CGE/AP procedeu reconhecimento de dívidas com a Empresa Delta 

Administração, Comércio e Serviço Ltda, CNPJ n° 05.142.539/0001-07, no valor de R$47.707,68 

(quarenta e sete mil, setecentos e sete reais e sessenta e oito centavos), tendo sido pago em 2017, 

referente a serviços de limpeza e conservação prestados em exercícios anteriores, no prédio da então, 

Ouvidoria Geral do Estado. 

5.2. Informações sobre a movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores e 

despesas de exercícios anteriores 

 

Em 2017 a CGE/AP iniciou o exercício, com o valor de R$ 107.989,19 (cento e sete mil, 

novecentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos), inscritos em restos a pagar de exercícios 

anteriores e pagou um total de R$ 75.098,72 (setenta e cinco mil, noventa e oito reais e setenta e dois 

centavos). 
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Tabela 9 - Restos a Pagar Processados 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 

Credor N. Empenho Inscritos Pagos Cancelados A Pagar 

Sebastiao Miranda Neto - ME 2014NE00061 3.780,00 3.780,00 0,00 0,00 

R. B. Furtado - ME 2012NE00067 760,00 0,00 760,00 0,00 

R.M.R. de Almeida – ME 2012NE00156 975,00 0,00 975,00 0,00 

J. Epifanio Monteiro – ME 2014NE00005 8.300,00 8.300,00 0,00 0,00 

2014NE00006 8.300,00 8.300,00 0,00 0,00 

2014NE00019 8.300,00 8.300,00 0,00 0,00 

2014NE00062 8.271,25 8.271,25 0,00 0,00 

2015NE00007 9.547,35 9.547,35 0,00 0,00 

Acriplacas Indústria, Com, e 

Representação 

2012NE00136 925,00 0,00 925,00 0,00 

Empresa Brasileira de 

Telecomunicações S/A 

2014NE00003 2.002,58 0,00 0,00 2.002,58 

 

Betral Veículos LTDA 2012NE00131 603,47 0,00 603,47 0,00 

Locavel Serviços LTDA. 2014NE00002 4.741,83 4.741,83 0,00 0,00 

4.741,83 4.741,83 0,00 0,00 

 2014NE00069 4.741,83 4.741,83 0,00 0,00 

4.741,83 4.741,83 0,00 0,00 

4.741,83 4.741,83 0,00 0,00 

2015NE00059 4.890,97 4.890,97 0,00 0,00 

Total  80.364,77 75.098,72 3.263,47 2.002,58 

Fonte: SIPLAG/Flexvision/CAF/CGE/AP. 
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Tabela 10 – Restos a Pagar não Processados 

 

Credor N. Empenho Inscritos Pagos Cancelados A Pagar 

Ghammachi & Ghammachi Ltda. 2016NE00029 1.552,00 0,00 1.552,00 0,00 

Altair Pereira Imóveis Ltda. 2016NE00034 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 

J. Epifanio Monteiro - ME 2014NE00019 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 

Center Kennedy Comercio ltda 2016NE00052 7.980,00 0,00 7.980,00 0,00 

J. M. Viagens e Turismo Ltda. – ME 2016NE00014 643,05 0,00 643,05 0,00 

2016NE00026 1.380,49 0,00 1.380,49 0,00 

2016NE00047 984,87 0,00 984,87 0,00 

2016NE00075 265,97 0,00 265,97 0,00 

2016NE00103 10.510,35 0,00 10.510,35 0,00 

Ética Turismo Viagens Receptivo 

Ltda. 

2014NE00029 171,90 0,00 171,90 0,00 

Locavel Serviços Ltda. 2014NE00002 820,82 0,00 820,82 0,00 

2016NE00106 414,97 0,00 414,97 0,00 

Total 27.624,42 0,00 27.624,42 0,00 

TOTAL (Processados e não processados) 107.989,19 75.098,72 30.887,89 2.002,58 

 

 

 

Verifica-se um saldo de R$ 2.002,58 (dois mil, dois reais e cinquenta e oito centavos) de 

Restos a Pagar processados. Foi cancelado o valor total de R$ 30.887,89 (trinta mil, oitocentos e 

oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos), sendo R$ 3.263,47 (três mil, duzentos e sessenta e três 

reais e quarenta e sete centavos),  de restos a pagar processados por prescrição e R$ 27.624,42 (vinte 

e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos) de restos a pagar não 

processados.  
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6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 

RELACIONADOS. 

6.1. Informações sobre a estrutura de pessoal da unidade, contemplando as seguintes 

perspectivas 

A Controladoria-Geral conta com 122 (cento e vinte e dois) servidores, efetivos e 

comissionados. No grupo dos efetivos temos estaduais e federais, lotados ou cedidos de outras 

instituições. Os servidores estaduais efetivos, lotados na CGE, pertencem ao Quadro do Grupo de 

Gestão Governamental, instituído pela Lei nº 1.296 de 13/01/2009. Já os servidores federais 

pertencem ao quadro em extinção do Ex-Território Federal do Amapá que estão à disposição do 

estado. 

 

6.1.1. Demonstração da força de trabalho e dos afastamentos que refletem sobre ela: 

 

Quadro 16 – Força de Trabalho  

 
Fonte: CAF/CGE/AP 

 

Quadro 17 - Força de Trabalho – Ingressos e Egressos 

 
Fonte: CAF/CGE/AP 

 

Quadro 18 – Distribuição por Área 

 
Fonte: CAF-CGE-AP. 

CGE
OUTROS 

ÓRGÃOS
CGE

OUTROS 

ÓRGÃOS
CGE

OUTROS 

ÓRGÃOS

45 11 22 15 29 2 122

SERVIDORES ESTADUAIS EFETIVOS SERVIDORES FEDERAIS EFETIVOS SERVIDORES  SEM VÍNCULO

TOTAL

CGE
OUTROS 

ÓRGÃOS
CGE

OUTROS 

ÓRGÃOS
CGE

OUTROS 

ÓRGÃOS
CGE

OUTROS 

ÓRGÃOS
CGE

OUTROS 

ÓRGÃOS
CGE

OUTROS 

ÓRGÃOS

1 2 1 11 2 17 4 4 1 9

TOTAL TOTALSERVIDORES 

ESTADUAIS EFETIVOS

SERVIDORES FEDERAIS 

EFETIVOS

SERVIDORES  SEM 

VÍNCULO

SERVIDORES 

FEDERAIS EFETIVOS

EGRESSARAM NO EXERCÍCIO

SERVIDORES 

ESTADUAIS 

EFETIVOS

SERVIDORES  SEM 

VÍNCULO

INGRESSARAM NO EXERCÍCIO

CGE
OUTROS 

ÓRGÃOS
CGE

OUTROS 

ÓRGÃOS
CGE

OUTROS 

ÓRGÃOS
CGE

OUTROS 

ÓRGÃOS

2 1 8 2 16 29 41 10 14 13 15 93 122

TOTAL 

GERAL

TOTAL 

ÁREA MEIO

SERVIDORES EFETIVOS 

ESTADUAIS

SERVIDORES EFETIVOS 

FEDERAIS
SERVIDORES  

SEM VÍNCULO

LOTÇÃO ÁREA MEIO LOTÇÃO ÁREA FIM

TOTAL 

ÁREA FIM

SERVIDORES EFETIVOS 

ESTADUAIS

SERVIDORES EFETIVOS 

FEDERAIS SERVIDOR

ES  SEM 

VÍNCULO
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Durante o exercício de 2017 a distribuição de pessoal foi avaliada pela administração, e 

resultou na remoção, para a CGE/AP, de servidores de outros órgãos já pertencentes aos quadros de 

pessoal do estado e federal, bem como a remoção interna de servidores visando adequação e melhores 

resultados nas atividades.  

 

Quadro 19 – Detalhamento da estrutura de cargos comissionados 

 
Fonte: CAF-CGE-AP. 

 

 

6.1.2. Qualificação da força de trabalho 

 

Quadro 20 – Escolaridade por faixa-etária 

Faixa-etária 
Escolaridade 

Ensino superior Ensino médio Ensino fundamental 

21 a 30 anos 11 2 - 

31 a 40 anos 19 1 - 

41 a 50 anos 23 5 - 

51 a 60 anos 32 11 - 

61 a 70 anos 10 6 2 

Total 95 25 2 

Fonte: CAF-CGE-AP. 

 

Gráfico 2 – Escolaridade por faixa etária

 
                         FONTE: CAF/CGE/AP 
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Observamos uma predominância de servidores com nível superior, representando 

77,87%, com destaque para a faixa etária dos 41 a 60 anos, cuja quantidade é aproximadamente 58% 

dos servidores com esta escolaridade.  

 

Quadro 21 – Qualificação Profissional dos Servidores  

 
Fonte: CAF-CGE-AP. 

FORMAÇÃO QUANTIDADE

Administração 2

Ciências Contábeis 34

Direito 1

Lic. Plena Matemática 1

Pedagogia 1

Teologia 1

Ensino médio 2

Ciências Contábeis 8

Lic. plena História 1

Direito 1

Fundamental/médio 10

Administração 7

Ciências contábeis 5

Ciências econômicas 1

Direito 9

Educação física 1

Engenharia de produção 1

Engenheiro Agrônomo 3

Fisioterapia 1

Gestão pública 1

História 1

Letras 1

Matemática 1

Pedagogia 2

Redes de computadores 2

Sistema de informação 1

Tecnologia da informação 2

Turismo 1

Fundamental/médio 6

Ciências Contábeis 1

Direito 1

Pedagogia 2

Fundamental/médio 10

122TOTAL

CARGOS

QUALIFICAÇÃO

Servidores efetivos estaduais (sem cargo comissionado)

Servidores efetivos federais (sem cargo)

Cargo de Direção Superior

Cargo de Direção Intermediário
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Gráfico 3 – Formação profissional dos Servidores  

 
Fonte: CAF-CGE-AP 

 

No que diz respeito a formação dos servidores, nota-se que a maioria (57%) possui 

formação em Ciência Contábeis, Administração ou Direito. Esta predominância se justifica em razão 

de que a maioria dos servidores está centralizada nas áreas fim (76,22%), onde tais formações são 

fundamentais para o bom desempenho das atividades. 

Os custos da folha de pagamento da CGE/AP (efetivos estaduais e comissionados) ficam 

a cargo da Secretaria de Administração-SEAD, incluindo o pagamento da Gratificação de Atividade 

de Auditoria (GDAA), instituída pela Lei nº 0661 de abril de 2002, a qual faz jus servidores estaduais 

e federais.  

A CGE/AP por meio da Atividade de Pessoal, é responsável pelo acompanhamento da 

folha e o gerenciamento dos recursos humanos, através do Sistema SIGRH. 

O comprometimento do orçamento do órgão com servidores só se observa no que diz 

respeito a diárias civis, destinadas para custear despesas com estadia e alimentação em viagens a 

serviço.  

 

6.1.3. Providências adotadas para verificar acumulação remunerada de cargos 

 

A CGE/AP exige que o servidor comissionado, sem vínculo, declare sua condição de 

acumulação ou não de cargos. Essa declaração é avaliada perante a legislação de forma a impedir 

eventual irregularidade. Quanto aos efetivos estaduais, informamos que estes são incluídos pela 

Secretaria de Administração – SEAD no sistema SIGRH, que identifica se o servidor já possui ou não 

vínculo efetivo com o estado, evitando acumulo indevido de cargos. 
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6.2. Informações sobre a terceirização de mão de obra e sobre o quadro de estagiários 

 

Os serviços de limpeza e conservação, vigilância, recepção e copeiragem são atividades 

terceirizadas no órgão. Em 2017, houve contratações de empresas especializadas para tais atividades, 

sendo: 04 serventes, 01 copeira e 02 recepcionistas, ficando a atividade de serviços gerais responsável 

pela fiscalização do contrato, sem contratação de estagiários. 
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7. GESTÃO DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 

7.1. Informação sobre a gestão de frota de veículos próprios e locados de terceiros, inclusive 

sobre as normas que regulamentam o uso de frota e os custos envolvidos. 

 

Os veículos oficiais são utilizados para condução de servidores e transportes 

administrativos. Desta forma, a importância da frota é evidenciada, impactando diretamente na 

execução da atividade-fim, bem como para a obtenção dos objetivos estratégicos da CGE/AP. 

Visando dar suporte às unidades, no tocante, ao envio de documentação e transporte de pessoal 

quando necessário. Além disso, a frota também dá suporte aos servidores em auditorias, diligências, 

reuniões e viagens a serviço para os interiores do Estado, sendo os motoristas oficiais responsáveis 

pelas suas locomoções.  

A frota de veículos é composta por 03 carros oficiais e 01carro locado, sendo que os 

veículos DOBLÔ 1.4 U8J e L200 Outdoor, mencionados nos itens 02 e 03 da tabela, encontravam-

se inoperantes no exercício até 30 de novembro de 2017, sendo recuperados a partir de 01 de 

dezembro, conforme contrato nº 005/2017-CGE, de serviços de manutenção de veículos, 

demonstrado na tabela. 

De janeiro a 23 de maio do exercício em pauta, pelo contrato nº 003/2012-AGE, a unidade 

foi atendida pela locação de um veículo tipo pick-up.  

Em 06 de outubro de 2017, foi adquirido o veículo identificado no item 4.  

 

Quadro 22 – Frota de veículos  

ÍTEM ESPECIFICAÇÃO ANO PROCEDÊNCIA VIGÊNCIA VALOR 

MENSAL (R$) 

01 Pick-UP cabine dupla, 4 portas, 

ar condicionado, direção 

hidráulica, tração 4x4 

2011/12 Locado (empresa 

Locavel) 

Até 23/05/17 5.456,77 

02 DOBLÔ 1.4 U8J 2011 Próprio - - 

03 L200 Outdoor 2008 Próprio - - 

04 MMC/L200 2017/18 Próprio - 132.990,00 

Fonte: CAF-CGE-AP 

 

 

Quadro 23 – Contrato de manutenção de veículos 

ÍTEM EMPRESA ESPECIFICAÇÃO VEÍCULOS 

ASSISTIDOS 

VIGÊNCIA VALOR 

TOTAL DO 

CONTRATO 

01 U. M. Lima - 

ME 

Serviços de manutenção 

de veículos 

L200 Placa: NEM 

1269 e Doblô 

Placa: NEP 8545 

De 01/12/17 a 

01/12/18. 

R$ 30.900,00 

Fonte: CAF-CGE-AP. 

Recomposta a frota, a gestão se dá por agendamento prévio de deslocamento para atender 

as diversas diligências das ações administrativas e finalísticas da instituição no Estado do Amapá, 
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sendo que o abastecimento dos veículos foi feito pelo contrato corporativo gestado pela SEAD pela 

Central de Abastecimento de Combustível, com o devido controle de consumo e quilometragem em 

formulário próprio, diariamente.   

 

 

7.2 – Patrimônio imobiliário próprio e Relação de prédios locados          

A CGE/AP não possui patrimônio imobiliário próprio. A instalação e o funcionamento 

da Controladoria-Geral se dão em prédio locado, sito a Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 2562, 

Santa Rita, contendo 03 (três) pavimentos e 03 (três) banheiros em cada pavimento. 

Quadro 24 – Locação de imóvel  

LOCADOR FINALIDADE VALOR INDICE DE 

REAJUSTE 

VIGÊNCIA DO 

CONTRATO MENSAL ANUAL 

Altair Pereira 

Imóveis 

Instalação e 

funcionamento da 

Controladoria-Geral 

do Estado. 

 

40.000,00 

 

480.000,00 

Índice anual do 

IGP-m 

 

17/02/2017 a 

17/02/2018 

Fonte: CAF-CGE-AP. 
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8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

8.1. Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI)  

 

Reestruturação do parque tecnológico – Em 2017 foi reestruturado o parque tecnológico da 

CGE/AP, com aquisição de 70 (setenta) computadores e um software Skype for business e ainda 

contratação de serviços para desenvolvimento de trilhas de auditoria no Pentaho. 

Ainda no exercício fora feito o planejamento e empenho para aquisição de outros harware’s, 

para recebimento no exercício de 2018: 

• 02 (dois) servidores; 

• 75 (setenta e cinco) nobreak’s; 

• 01 (um) Data Show; 

• 05 (cinco) Acess Point (roteador); 

• 02 (dois) Switch; 

• 10 (dez) Desktops (computador de mesa); 

• 16 (dezesseis) Desktops (computador de mesa); 

• 06 (seis) Desktops (computador de mesa). 

 

Foi adquirido o ServerU, um equipamento que serve para controle de usuários das máquinas, 

que registra os logs de acesso. 

 

Capacitação e-SIC – com a sansão da Lei de Acesso à Informação (LAI) os servidores de 

diversas secretárias foram capacitados a usar o sistema e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informação ao Cidadão), as capacitações ocorreram no auditório da CGE e foram ministradas pela 

coordenadoria de TI, conforme planejado. Um total de 101 (cento e um) servidores foram capacitados 

e estão aptos a usar o sistema. 

 

Capacitação e-OUV–com a homologação do sistema e-OUV (Sistemas de Ouvidorias) as 

secretarias que aderiram a Redes de Ouvidorias foram capacitadas a usar o mesmo, conforme 

planejado as capacitações ocorreram no auditório da CGE e foram ministradas pela coordenadoria de 

TI, um total de 20 (vinte) servidores foram capacitados e estão aptos a usar o sistema. 

 

                      Quadro 25 - Capacitação em Sistemas 

Fonte: TI/CGE 

Sistemas Turma - Qtde Servidores - Qtde 

e-Sic 22 101 

e-Ouv 4 20 

Total 26 121 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
 

66 

 

                                   Figura 10 - Treinamento e-Sic e e-Ouv 

 

                   Fonte: TI/CGE 

 

 

Site CGE – Implementado em 2017, como uma oportunidade de apresentar a CGE-AP de 

forma dinâmica, moderna e com profissionalismo, trazendo credibilidade e confiança aos visitantes, 

transformando-se em uma ferramenta de fidelização de clientes. 

 

 

Figura 11 - Site CGE/AP 

    Fonte: TI/CGE/AP 
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8.1.1. Perfil dos recursos humanos envolvidos 

 

Os recursos humanos envolvidos na Coordenação de Tecnologia da Informação são 

compostos de 4 (quatro) servidores com os seguintes perfis: 

• Coordenadora, com graduação em Tecnologia de Redes de Computadores, 

especialista em Segurança de Redes de Computadores e em especialização de 

Computação Forense e Perícia Digital. 

• Gerencia de Sistemas, com formação em Tecnóloga em Redes de Computadores.  

• Gerencia de Suporte na especialização Segurança de Redes de Computadores. 

• Gerencia de Banco de Dados, com graduação em Sistema de Informação. 

 

8.1.2. Segurança da informação 

 

A segurança da informação foi planejada com os servidores web, arquivo e servidor de 

backup. Nos servidores da CGE/AP implantou-se sistemas internos onde é feito backup diário, e cada 

usuário tem acesso com seu login individual e permissão necessária. Os sistemas de acesso externo 

por segurança e disponibilidade estão hospedados no Centro de Gestão da Tecnologia da Informação 

(PRODAP). 

 

8.1.3. Desenvolvimento e produção de sistemas 

 

A TI desenvolveu sistemas para atender a demanda de alguns setores desta Controladoria, 

como SICGE (Sistema Integrado CGE). 

 

Figura 12 - Sistemas Integrados 

 
                   Fonte: CAE/CGE/AP 
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8.1.4. Contratação e gestão de bens e serviços de TI 

 

A CGE/AP acordou com a empresa A. da paixão LTDA, para prestação de serviços de 

impressão e suporte. A referida empresa disponibiliza 7(sete) máquinas copiadoras multifuncionais 

(cópia, xerox, escaner) e insumos (tonner). 

Foi contratado com a empresa   GLEN COE INFORMATICA LTDA, com apoio técnico do 

PRODAP, serviços de suporte técnico remoto ao ambiente de produção, e suporte especializado “on 

site” na plataforma Pentaho Business Analytics Community Edition”on site”) para desenvolvimento 

de trilhas de auditoria. 
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9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

9.1 – Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, materiais de TI 

e na contratação de serviços. 

As contratações, serviços ou materiais, inclusive de tecnologia da informação, no âmbito 

da CGE, são orientadas, quanto da elaboração de termos de referência para atendimento na forma das 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e em observância à legislação que 

tratam de informações acerca do impacto ambiental decorrente da contratação. 

 

9.2 – Medidas adotadas para redução de consumo próprio de papel, energia elétrica e água. 

Não foi adotada uma política formal de racionalização desses recursos, fazemos menção 

da política de racionalização, como uso de papel e água somente o indispensável, energia elétrica nos 

intervalos de trabalho desligar todos os aparelhos nas reuniões, que se faz presente em todo corpo 

técnico da unidade. 

No que tange à difusão de boas práticas de gestão sustentável, foram realizadas as 

seguintes ações: 

• Realizou-se, em 2017, campanha em combate à dengue com retirada de entulhos e 

sacolas plásticas em torno no prédio; 

• Foram instaladas cortinas para a redução de claridade e bloqueio de raios UV nas 

fachadas, com o propósito de reduzir os custos de energia com condicionamento de 

ar; 

• Incentivo ao uso de canecas pessoais em substituição aos descartáveis 

 

9.3 – Informações quanto ao estabelecimento e ao cumprimento de Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010).   

A instituição orienta os serviços terceirizados de limpeza e conservação quanto a 

observância, no que couber na legislação vigente quanto aos princípios e precauções que devem ser 

adotados em especial quanto ao manuseio de produtos químicos de limpeza e seus impactos 

ambientais.   
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10. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS 

10.1 - Relação referente a licitações, dispensas e inexigibilidade, bem como declaração da área 

responsável atestando que as informações estão atualizadas 

 

Quadro 26 - Informações sobre licitações 

 
      Fonte: CPL/CGE/AP 

 

 Declaração da CPL - Anexo 2. 

item Processo OBJETO FORNECEDOR VALOR ORÇADO 
VALOR 

CONTRATADO 
ECONOMIA SITUAÇÃO

1 28.720.00076/16 

A Contratação de empresa para fornecimento e 

instalação de persianas (verticais e horizontais), 

com bandôs e acessórios nas diversas Unidades 

Administrativas da Controladoria Geral do 

Estado/AP

R & L INDSUTRIA E 

COMÉRCIO 
26.807,00 16.842,00 9.965,00 Finalizado 

2 28.720.0033/16 

A Locação de multifuncionais 

(copiadora/impressora/scanner), com material de 

consumo incluso (tonner, cilindro e outros).

A. PAIXÃO ALMEIDA- 

ME
198.700,00 93.000,00 105.700,00 Finalizado 

3 28.720.00074/16

Contratação de empresa especializada nos serviços 

de Comunicação visual (Fachada, Totem, Placas, 

Plaquetas e Capacho)

MULT QUADROS E 

VIDROS 

LTDA/GHAMACHI 

&GHAMMACHI

12.370,00 3.993,00 8.377,00 Finalizado 

4 28.720.0045/16
Contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviços de recepção e copeiragem
EQUINOCIO LTDA 111.497,16 93.725,36 17.771,80 Finalizado 

349.374,16 207.560,36 141.813,80

Item Processo Objeto Vencedor Valor orçado Valor contratado  Economia Situação

1 28.720.00156/16 Aquisição de Passagens
Ética Turismo Viagen 

Receptivo ltda
92.414,72 92.414,72 0,00 Finalizado 

2 28.720.00197/17 Material de Expediente L. S. Araújo Júnior 79.677,70 79.677,70 0,00 Finalizado 

3 28.720.00266/17 Serviços de suporte técnico  PENTAHO
Green Coe Informática 

LTDA.
149.930,00 149.930,00 0,00 Finalizado 

4 28.720.00273/17
Aquisição de 01 (um) veiculo automotor tipo pick-

up 
Amauto  automoveis Ltda 159.950,00 132.990,00 26.960,00 Finalizado 

5 28.720.00125/16 Aquisição Estação de trabalho (DESKTOPS)
Lider Notebooks 

Comércio 
333.900,00 315.000,00 0,00 Finalizado 

322.022,42 322.022,42 0,00

Item Processo Objeto Vencedor Maior Proposta Valor contratado  Economia Situação

1 28.720.00046/16 Locação de Imóvel Altair Pereira Imóveis 480.000,00 480.000,00 0,00 finalizado

3 28.720.00198/17 Assinatura Anual BDA Editora NDJ 9.450,00 9.450,00 0,00 Finalizado

4 28.720.00208/17 CONACI CONACI 5.000,00 5.000,00 0,00 finalizado

494.450,00 494.450,00 0,00

Item Processo Objeto Vencedor Maior Proposta Valor contratado  Economia Situação

0,00 0,00 0,00

Item Processo Objeto Vencedor Maior Proposta Valor contratado economia situação 

OBS: Não houve licitação na modalidade de convite

INEXIGIBILIDADE

 PREGÃO ELETRÔNICO

TOTAL

ADESÃO

Total 

TOTAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBS:Não houve licitação na modalidade de dispensa no 2017.

TOTAL

CONVITE
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10.2 – Relação referente a contratos e convênios ou outros instrumentos congêneres, bem como 

declaração da área responsável atestando que as informações estão atualizadas 

 

Quadro 27 - Contratos 

 
Fonte: CAF/CGE/AP 

 

 Declaração da Unidade de Contratos e Convênios - Anexo 3. 

 

10.3. Indicação de sítio eletrônico oficial em que estejam hospedadas as relações de licitações, 

dispensas, inexigibilidades, contratos, convênios e outros instrumentos congêneres, referido nos 

itens 10.4 e 10.5, em obediência à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 

 

A CGE/AP utiliza como instrumento de divulgação o Diário Oficial do Estado, disponível no 

https://sead.portal.ap.gov.br/diario.php. 

 

 

Mensal Global

6 J. M. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

002/2016

Serviço de agenciamento para reserva, emissão,

remarcação, fornecimento, cancelamento e

reembolso de passagens aéreas.

22.02.2016 

a 

22.02.2017

110.000,00

7 ÉTICA TURISMO VIAGENS E RECEPTIVOS – 

LTDA - ME 002/2017

Serviço de agenciamento para reserva, emissão,

remarcação, fornecimento, cancelamento e

reembolso de passagens aéreas.

23.02.2017 

a 

23.02.2018
7.701,22 92.414,72

30.900,00

10  GLEN COE INFORMATICA LTDA

006/2017

Serviços de suporte técnico remoto ao ambiente de

produção, e suporte técnico especializado “on site”

na plataforma Pentaho Business Analytics

Community Edition”on site”)

07.12.2017  

a 

07.12.2018

149.930,00

9 U. M. LIMA-ME

005/2017

Serviço continuado de manutenção de veículos

automotores, por demanda, com fornecimento de

peças de reposição e acessórios originais, genuínos

ou similares na frota da CGE

01.12.2017  

até 

01.12.2021

93.725,36

8 A. DA PAIXÃO - ME

003/2017 
Serviço de locação de multifuncionais com material

de consumo

20.04.2017  

a 

20.04.2018 7.750,00 93.000,00

5 EQUINÓCIO LTDA

001/2017 Serviço de recepção e copeiragem

20.03.2017   

a 

20.03.2018 7.810,45

480.000,00

4 ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS
1º Termo Aditivo ao Contrato nº

001/2016- 

Serviço de locação de 01 (um) imóvel comercial para

funcionamento da CGE.

17.02.2017 

a 

17.02.2018
40.000,00 480.000,00

3 ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS

001/2016
Serviço de locação de 01 (um) imóvel comercial para

funcionamento da CGE.

17.02.2016 

a 

17.02.2017
40.000,00

114.568,20

2 J. EPIFÂNIO MONTEIRO-ME

4º Termo Aditivo ao Contrato nº

002/2013-
Serviço de limpeza e conservação

29.10.2017 

a 

29.10.2018
9.547,35 114.568,20

1 J. EPIFÂNIO MONTEIRO-ME
3º Termo Aditivo ao Contrato nº

002/2013
Serviço de limpeza e conservação

29.10.2016 

a 

29.10.2017
9.547,35

Ordem Empresa Nº do Contrato Objeto Vigência

Valor

https://sead.portal.ap.gov.br/diario.php
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11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

11.1 - Declaração do contador responsável por unidade jurisdicionada que tenha executado sua 

contabilidade no Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão – SIPLAG, que as 

Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pela Norma 

Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução 

CFC nº 1.133/2008, refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da 

unidade jurisdicionada que apresenta relatório de gestão. 

 

Anexo 4. 

 

11.2. Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC T 16.6 aprovada 

pela Resolução CFC nº 1.133/2008, incluindo as notas explicativas, no caso das unidades que 

não executaram sua contabilidade no Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e 

Gestão – SIPLAG 

  

Anexo 5. 
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12 – OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

 

O combate à corrupção tem sido enfrentado com ações de inspeções, auditorias e intercâmbio 

de conhecimento, nesse contexto buscou-se implantar novas ferramentas voltadas para o controle 

interno preventivo e na medida em que os resultados são alcançados cumpre-se a missão. 

As prioridades na área de informática foram definidas mediante a seleção de ações que 

diretamente agregassem valor aos processos de trabalho da CGE/AP, aprimorando sua capacidade 

operacional e gerencial, com o intuito de tornar mais eficiente e célere suas atividades e de garantir a 

eficácia e efetividade dos seus resultados.  

Com o trabalho de Ouvidoria, Inspeção e Auditoria, alinhado com as atividades da 

Corregedoria, afasta-se os funcionários e autoridades que cometem desvios, com ênfase na Prevenção 

e na correção das irregularidades. 

O desafio maior ocorreu com a evolução do processo de monitoramento e acompanhamento 

do Plano Plurianual visando à melhoria da implementação das Políticas Públicas no Estado. A 

CGE/AP utilizou-se de ferramentas informatizadas, com a inclusão de novas funcionalidades nos 

Sistemas e utilização das ferramentas de BI, permitindo o monitoramento das ações contidas na LOA, 

assim como, investiu em treinamentos dos recursos humanos envolvidos em todo o processo. 

As principais dificuldades encontradas para o pleno alcance das metas fixadas para o 

exercício, decorreram da escassez de recursos humanos.  

As atividades realizadas em 2017 demonstraram maior participação da sociedade no 

acompanhamento das ações, fortalecendo a integração entre o Governo e a sociedade. 

Para o exercício de 2018, a CGE/AP intensificará as ações de ouvidoria, ações estratégicas, 

auditoria e correição, objetivando o aprimoramento dos controles internos, com a verificação do 

desempenho e da conformidade das atividades desenvolvidas pelos Órgãos.  Importante frisar que as 

atividades desenvolvidas visam à execução de suas atribuições, tendo como finalidade realizar um 

trabalho de caráter preventivo, consultivo e corretivo, assessorando a Administração Superior com o 

propósito de agregar valor à gestão. 

 

É o Relatório. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 -Tabela 7 - Movimentação de créditos adicionais 2017 

Anexo 2 - Declaração da Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Anexo 3 - Declaração da Unidade de Contratos e Convênios 

Anexo 4 - Declaração do Contador  

Anexo 5 – Demonstrações previstas na Lei 4.320/64.  
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Tabela 7 - Movimentação de créditos adicionais 

 
Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho / Identificador 

de Uso / Fonte / Natureza 

Dotação 

Inicial 

Dotação 

Suplementar 

Anulação de 

dotação 

Alterações Dotação 

Autorizada 

16101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO 

AMAPÁ 

1.462.100,00 1.576.163,00 -1.052.013,00 524.150,00 1.986.250,00 

   1161010412400052319160000 - MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-CGE - Estado 

1.075.157,00 508.190,00 -367.748,00 140.442,00 1.215.599,00 

      0 - Recursos não comprometidos com contrapartida 1.075.157,00 508.190,00 -367.748,00 140.442,00 1.215.599,00 

         101 - Recursos de Transferências da União - RTU 

(FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). 

1.075.157,00 58.190,00 -118.616,00 -60.426,00 1.014.731,00 

            339014 - Diárias - Civil 15.000,00 0,00 1.819,77 1.819,77 16.819,77 

            339030 - Material de Consumo 150.000,00 0,00 -70.322,30 -70.322,30 79.677,70 

            339033 - Passagens e Despesas com Locomoção 15.000,00 0,00 46.284,76 46.284,76 61.284,76 

            339037 - Locação de Mão-de-Obra 213.676,00 0,00 -26.180,85 -26.180,85 187.495,15 

            339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Jurídica 

545.481,00 58.190,00 -30.104,38 28.085,62 573.566,62 

            339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00 0,00 6.541,00 6.541,00 7.541,00 

            339092 - Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00 0,00 -15.000,00 -15.000,00 0,00 

            449052 - Equipamentos e Material Permanente 120.000,00 0,00 -31.654,00 -31.654,00 88.346,00 

         107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, 

ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e 

RDAT) 

0,00 450.000,00 -249.132,00 200.868,00 200.868,00 

            339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Jurídica 

0,00 40.000,00 -19.830,00 20.170,00 20.170,00 

            339092 - Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 47.708,00 0,00 47.708,00 47.708,00 

            449052 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 362.292,00 -229.302,00 132.990,00 132.990,00 

   1161010412400392313160000 - PREVENÇÃO, 

APURAÇÃO E INSTAURAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

DISCIPLINARES - Estado 

41.943,00 0,00 -28.494,00 -28.494,00 13.449,00 

      0 - Recursos não comprometidos com contrapartida 41.943,00 0,00 -28.494,00 -28.494,00 13.449,00 

         101 - Recursos de Transferências da União - RTU 

(FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). 

41.943,00 0,00 -28.494,00 -28.494,00 13.449,00 

            339014 - Diárias - Civil 5.000,00 0,00 -1.551,27 -1.551,27 3.448,73 

            339033 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

            339035 - Serviços de Consultoria 10.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 

            339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Física 

5.000,00 0,00 -4.999,73 -4.999,73 0,27 

            339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Jurídica 

11.943,00 0,00 -11.943,00 -11.943,00 0,00 

   1161010412400392316160000 - TRANSPARÊNCIA E 

CONTROLE SOCIAL - Estado 

65.000,00 0,00 -45.595,00 -45.595,00 19.405,00 

      0 - Recursos não comprometidos com contrapartida 65.000,00 0,00 -45.595,00 -45.595,00 19.405,00 

         101 - Recursos de Transferências da União - RTU 

(FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). 

65.000,00 0,00 -45.595,00 -45.595,00 19.405,00 

            339014 - Diárias - Civil 10.000,00 0,00 880,09 880,09 10.880,09 

            339033 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 0,00 -1.475,09 -1.475,09 8.524,91 

            339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Jurídica 

45.000,00 0,00 -45.000,00 -45.000,00 0,00 

   1161010412400392317160000 - GESTÃO EFICAZ NA 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS - Estado 

90.000,00 0,00 -80.000,00 -80.000,00 10.000,00 

      0 - Recursos não comprometidos com contrapartida 90.000,00 0,00 -80.000,00 -80.000,00 10.000,00 

         101 - Recursos de Transferências da União - RTU 

(FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). 

90.000,00 0,00 -80.000,00 -80.000,00 10.000,00 

            339014 - Diárias - Civil 25.000,00 0,00 -23.162,82 -23.162,82 1.837,18 
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            339033 - Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 0,00 -1.837,18 -1.837,18 8.162,82 

            339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Jurídica 

55.000,00 0,00 -55.000,00 -55.000,00 0,00 

   1161010412400392318160000 - DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO DAS AÇÕES DE CONTROLE - Estado 

90.000,00 1.067.973,00 -450.176,00 617.797,00 707.797,00 

      0 - Recursos não comprometidos com contrapartida 90.000,00 1.067.973,00 -450.176,00 617.797,00 707.797,00 

         101 - Recursos de Transferências da União - RTU 

(FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). 

90.000,00 248.043,00 -15.043,00 233.000,00 323.000,00 

            339014 - Diárias - Civil 7.000,00 0,00 -7.000,00 -7.000,00 0,00 

            339033 - Passagens e Despesas com Locomoção 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 

            449052 - Equipamentos e Material Permanente 75.000,00 248.043,00 -8.043,00 240.000,00 315.000,00 

         107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, 

ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e 

RDAT) 

0,00 819.930,00 -435.133,00 384.797,00 384.797,00 

            339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Jurídica 

0,00 149.930,00 0,00 149.930,00 149.930,00 

            449052 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 670.000,00 -435.133,00 234.867,00 234.867,00 

   1161010412400392371160000 - ESTRATÉGIAS DE 
PREVENÇÃO CONTRA A CORRUPÇÃO - Estado 

100.000,00 0,00 -80.000,00 -80.000,00 20.000,00 

      0 - Recursos não comprometidos com contrapartida 100.000,00 0,00 -80.000,00 -80.000,00 20.000,00 

         101 - Recursos de Transferências da União - RTU 

(FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). 

100.000,00 0,00 -80.000,00 -80.000,00 20.000,00 

            339014 - Diárias - Civil 20.000,00 0,00 -18.220,69 -18.220,69 1.779,31 

            339033 - Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 0,00 -1.779,31 -1.779,31 18.220,69 

            339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Jurídica 

60.000,00 0,00 -60.000,00 -60.000,00 0,00 

Total Em R$ 1.462.100,00 1.576.163,00 -1.052.013,00 524.150,00 1.986.250,00 

Fonte: CAF-CGE-AP 
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Declaração da Presidente da Comissão de Licitação 
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Declaração da Chefe da Unidade de Contratos e Convênios 
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