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3- APRESENTAÇÃO 

 

 

Mais do que uma exigência legal, o relatório anual de atividades da Controladoria-Geral 

constitui-se em um instrumento de transparência das ações desenvolvidas. 

Consiste em registrar as principais atividades de controle e seus resultados ao longo do 

exercício de 2019, em que o foco central foi o combate a corrupção, a eficiência da aplicação dos 

recursos públicos, instauração de procedimentos disciplinares e a promoção da transparência e 

controle social. 

Apresenta a finalidade institucional do órgão, conforme regulamentado no Decreto 

Estadual nº 7549/13, a distribuição da força de trabalho e uma síntese da execução orçamentária do 

exercício. 

O relatório anual de atividades será encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria 

Estadual de Planejamento-SEPLAN, e disponibilizado no site da CGE: www.cge.ap.gov.br. 
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2 – A CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 

 

Criada em 2013 pela Lei Estadual nº 1774, de 17 de outubro de 2013, a CGE é um órgão 

central estratégico do Sistema de Controle Interno do executivo estadual. Sua finalidade é assistir 

diretamente e imediatamente ao Governador do Estado no desempenho de suas atribuições quanto 

aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do 

patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição administrativa, à prevenção 

e o combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e o incremento da transparência da gestão e 

apoiar o Ministério Público e o controle externo no exercício de suas missões institucionais, e 

exercer outras atribuições correlatas, na forma do regulamento.  

Tem como missão assegurar as políticas de controle das ações governamentais, com 

prevenção contra a corrupção, fortalecendo a gestão e a participação social, onde os seus valores 

são: Inovação; Compromisso; Agilidade; Ética; Qualidade; Transparência; Independência. 

Seu quadro de pessoal é composto basicamente de servidores estaduais (efetivos ou não) e 

federais, lotados no órgão ou cedidos de outras secretarias. 

Sua sede situa-se na Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 2562, Santa Rita – Macapá-AP, 

CEP: 68901-283, fone: (96) 2101-1101, endereço eletrônico www.cge.ap.gov.br. 
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3 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

3.1 – Organograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 – Recursos humanos 

 

Sem quadro próprio, a força de trabalho é composta por servidores estaduais efetivos do 

quadro de pessoal civil do Governo do Estado, comissionados e servidores do quadro federal, 

distribuídos conforme a seguir: 

Coordenadoria 
Efetivos Comissionados 

sem vínculo 
Total 

Federal Estadual 

Gabinete 2 5 10 17 

Coordenadoria de Auditoria 9 29 2 40 

Coordenadoria de Ações Estratégicas 2 9 2 13 

Ouvidoria 1 1 8 10 

Corregedoria 9 9 4 22 

Coordenadoria Tecnolog. da Informação - - 4 4 

Coordenadoria Administrativo-Financeira 10 4 2 16 

 Fonte: CAF/CGE 
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3.3 - Diretrizes e estratégias para a execução das atividades 

 

A Controladoria, como órgão central do Sistema de Controle Interno - SCI, busca interagir 

com os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual no sentido de verificar em que medidas 

suas atividades estão sendo desempenhadas dentro dos critérios de eficiência, eficácia, efetividade e 

economicidade. 
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4 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O Mapa Estratégico retrata o cenário da CGE/AP, onde representa a missão, a visão, os 

valores, os objetivos estratégicos e a estratégia, em um conjunto abrangente de objetivos 

direcionados ao comportamento e ao desempenho institucional. 

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. 
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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. 

A tradução da estratégia por meio do Mapa Estratégico proporciona vários benefícios, ou 

seja, 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. 
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5 – PROGRAMAS E AÇÕES 

 

 

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 2019 da Controladoria-Geral do Estado. 

 

 

 

Programas Orçamento 2019 Autorizado Executado 

0039 - Controle Interno das Ações 

Governamentais 319.000,00 57.000,00 33.756,90 

0005 - Gerenciamento Administrativo 
1.143.100,00 1.039.843,40 1.001.751,42 

Fonte: ADINS/CGE 

 

Os valores autorizados são resultados de adequações no orçamento em virtude da redução 

imposta pelo Decreto Governamental nº 0247 de 16 de janeiro de 2019, que o contingenciou em 

30%. 

 Para os ajustes, levou-se em consideração os gerenciamentos que dão suporte as áreas 

finalísticas, mas com a preocupação de não comprometer suas atividades.   

 

5.1 – Programa: Controle Interno das Ações Governamentais 

 

Para resguardar o patrimônio público, assegurar a transparência das informações, 

contemplando as atividades de auditoria interna, correição da administração, ouvidoria, prevenção e 

combate a corrupção, foram adotadas, no programa, cinco ações com os resultados mostrados a 

seguir. 

 

5.1.1 - Atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Auditoria 

Ação: Gestão eficaz na aplicação dos recursos públicos 

Com vistas a cumprir as finalidades da ação em emitir opinião sobre a legalidade, a 

eficácia, a eficiência, a economicidade, qualidade e a efetividade dos atos e fatos de gestão com 

vistas a certificar a regularidade da administração dos gestores públicos, a Coordenadoria de 

Auditoria manteve foco em atividades relacionadas a emissão de relatórios, reconhecimento de 

dívida, prestação de contas de convênio e relatório de auditoria de gestão, conforme resultado a 

seguir: 
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Fonte: CAD/CGE 

 

Outras atividades 

- Planejamento para realização de Auditoria de Gestão em Órgãos e Entidades que terão as contas 

julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE/AP, referente ao exercício 2018 - 

(Procuradoria-Geral do Estado - PGE, Secretaria de Estado da Comunicação - SECOM, Secretaria 

de Estado do Planejamento - SEPLAN e Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN); 

- Orientação técnica às Unidades Gestoras para dar cumprimento na elaboração dos Relatórios de 

Gestão/2018; 

- Inspeção na Secretaria de Estado da Saúde - SESA, acerca de Representação de Licitante arrimada 

no art. 113, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, referente ao Pregão Eletrônico nº 039/2018-SESA (Processo 

nº 304.170151/2017 - SESA); 

- Planejamento para realização de Auditoria de Conformidade nos contratos continuados da 

Fundação da Criança e do Adolescente - FCRIA, referente ao exercício de 2018; 

- Emissões de Certidões de Adimplências para entidades não governamentais; 
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Registros gerais e considerações 

Em conformidade com os dispositivos contidos na Decisão Normativa do Tribunal de 

Contas do Estado (IN nº 01/2017-TCE/AP e DN nº 007/2018-TCE-AP), a Coordenadoria de 

Auditoria realizou o planejamento para efetivação de Auditoria de Gestão em unidades gestoras da 

administração estadual, que tiveram as contas julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Amapá-TCE/AP. 

Em cumprimento de sua competência legal, a Coordenadoria de Auditoria efetuou 

inspeção na Secretaria de Saúde acerca de representação de licitante ao Pregão Eletrônico nº 

039/2018-SESA, a qual evidenciou sobre preço na estimativa do valor da contratação realizada em 

decorrência da adoção de critério inadequado de pesquisa de preço. Assim, foi recomendada a 

imediata anulação do referido Pregão Eletrônico. 

Foram realizadas análises de processos de prestações de contas de convênios Estaduais, 

resultando em notificações com identificações de pendências visando subsidiar o parecer 

conclusivo.  

Em conformidade com a Portaria nº 020/2004-AUDITORIA, que dispõe sobre a emissão 

da Declaração de Adimplência prevista no Decreto Estadual nº 1506/2001, foram expedidas 

Certidões de Adimplências para Organizações Não Governamentais, objetivando a aptidão para a 

realização de novos convênios com o Governo Estadual. 

 

Resultados e impactos das atividades 

 Unidades gestoras aptas a apresentar Relatório de Gestão em consonância com as 

normativas do TCE/AP; 

 Identificação de possíveis inconformidades na execução das atividades 

administrativas; 

 Adequação nos procedimentos administrativos; 

 Aptidão para celebração de novos convênios com o Governo do Estado; 

 Ações Preventivas. 
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5.1.2 – Atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Ações Estratégicas 

Ação: Estratégias de Prevenção Contra a Corrupção 

Atividades 
2019 

Financeiro 
1º T 2º T 3º T 4º T Total 

Manifestações 1 2 - 2 5 

0,00 

Relatórios 4 5 5 1 15 

Produção de Informações 12 7 4878 2 4899 

Monitoramentos 60 2914 62 62 3098 

Treinamentos - 53 3 5 61 

Fonte: CAE/CGE 

 

Detalhamento das atividades 

 

Manifestações 

- Monitoramento da Ordem Cronológica das Unidades Gestoras do Estado do Amapá, em 

cumprimento a Instrução Normativa nº 0001/2016 da Controladoria Geral do Estado do 

Amapá-CGE.  Foram Monitoradas 60 Unidades Gestoras, constatando movimentação em 

36 Unidades, das quais 5 Unidades Gestoras apresentaram Inversões Irregulares. 

- Manifestação nº 002/2019- CAE/CGE, referente a denúncia registrada na Ouvidoria de 

Empresa participante do Certame Pregão Eletrônico de irregularidade do pregão eletrônico 

nº 003/2019-AMPREV, para aquisição de 24 Scanner's.  

- Manifestação nº 003/2019- CAE/CGE, diligencia apontada no Parecer Jurídico 274/2017 

no Termo de compromisso entre FUNASA E GEA, com objeto de ampliação do sistema 

de abastecimento de água do município de Porto Grande 

- Manifestação - Transferência bancária de recursos no valor de R$11.000.000,00, 

realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito para a SEFAZ ocorrida em 30/09/2014, 

com pendência de regularização. A SEFAZ retornou aos cofres do Detran R$3.000,000,00, 

restando a complementação de R$ 8.000.000,00, no qual solicita a Fazenda Estadual que 

proceda os ajustes, regularize contabilmente os registros e apure responsabilidades. 

- Manifestação nº 004/2019, acerca de demanda oriunda da Superintendência do 

Departamento de Polícia Federal no Estado do Amapá para subsidiar o IPL 0023/2019- 

SR/PF/AP (Ofício n° 2253/2019-IPL 0023/2019-4- SR/PF/AP), Processos de  

licenciamento ambiental do IMAP. 
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- Manifestação n° 004/2019-ODP/CAE -14/11/2019 - Apuração de ilícitos praticados por 

servidores públicos de Oiapoque no tocante a acumulação indevida de cargos, Cruzamento 

de dados, base AMPREV e SIGRH. 

 

Relatórios 

- Relatório Anual de Atividades da CAE, referente ao exercício de 2018, para subsidiar o 

Relatório de Gestão da CGE/AP. 

- Relatório de INSPEÇÃO Nº 010/2018-CAE/CGE – Na Secretaria de Infraestrutura 

SEINF, referente á execução das obras do Programa Calha Norte, concernentes a 

construção do Centro de Arte e Cultura de Santana.  

- Conclusão do Relatório de Acúmulo de cargos com insumos para apuração pela 

Coordenadoria de Auditoria – CAD. 

- Relatório nº 001/2019 – ODP/CAE/CGE para verificar a conformidade do Decreto Nº 

0047 de 10 de janeiro de 2018 em relação a aplicabilidade da contenção do orçamento nos 

sessenta órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. 

- Relatório Nº 02/2019-ODP/CAE/CGE - acerca de acúmulos de cargos de Médicos 

lotados na Secretaria de Estado da Saúde (SESA). Demanda do Ministério Público. 

- Relatório FCRIA - Contratos de fornecimento e de serviços terceirizados da FCRIA 

pagos com recursos ordinários do Tesouro Estadual (Relatório Preliminar).  

- Relatórios de Gestão 2018 - A CAE e a CAD participaram efetivamente. SEPLAN, 

SECOM. 

- Relatórios do Órgão Central de Controle Interno nas Prestação de Contas de Governo, 

referente aos exercícios de 2007, 2008, 2009, 2010 2015 e 2018. 

- Relatório Preliminar nº 002/2019-CAE/CGE (Processo de Representação),  Vistoria nas 

construções de passarelas no Município de Santana-AP, Objeto do Convênio nº 

395/PCN/2015, SICONV 817959, firmado entre a União, por intermédio do Ministério da 

Defesa - Programa Calha Norte, objetivando a sua conclusão no prazo de vigência do 

ajuste, que expira em 9/12/2019 (Relatório Preliminar). 

- Relatório de Inspeção: Nº 004/2019-CAE/CGE/AP, realizado nos processos de 

pagamento efetuados à Empresa Santa Rita Engenharia Ltda., no Núcleo Administrativo-

Financeiro/NAF/SEINF e SIPLAG. 
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- Relatório n° 003/2019-ODP/CAE/CGE, 03/10/2019, acerca de indícios de irregularidades 

abrangendo os beneficiários da pensão por morte que possuem vínculo empregatício com o 

Estado. 

 

Produção de Informação 

- Elaboração de Fluxos para operacionalização de Tratamento Fora de Domicílio. 

- Apuração de Denúncia relacionada à execução dos seguintes convênios formalizados 

entre o Estado e o município de Ferreira Gomes: 

a) Processo nº 28720.00532/19 - Convênio n° 009/2017 – SDC X PMFG - 

Serviços de Limpeza de Vias e de Logradouros Públicos, Manutenção de 

Máquinas e Equipamentos a serem utilizados nos Serviços de Limpeza, cuja 

vigência apontou 15/08/2017 a 15/08/2018, valor R$ 123.142,00. Verificou-se 

que consta nos autos uma Declaração de Aceitação Definitiva dos Serviços, 

datado de 28/11/2018, devidamente assinada pelo prefeito municipal de Ferreira 

Gomes, com as contas devidamente prestadas, no qual declara aceitar em caráter 

definitivo os serviços executados. Processo não concluído. 

b) Processo nº 28720.00589/19 - Convênio n° 012/SECULT X PMFG - 

Realização do - Araguari Verão 2018, no município de Ferreira Gomes, no 

período de 21 a 29/07/2018. Vigência 30 dias, valor R$ 150.000,00. Houve 

desistência do convênio por parte da prefeitura. Processo finalizado e arquivado. 

c) Processo nº 28720.00588/19 - Convênio n° 013/2018- SEINF/PMFG - Reforma 

e Revitalização da Praça Francisco Pinheiro Borges, no Município de Ferreira 

Gomes. Vigência 120 dias. Valor 150.000,00. Foi liberado R$75.000,00 e teve o 

prazo do convênio expirado, sem a realização integral dos objetos. Processo não 

concluído. 

Convênio n° 014/SEINF/PMFG - Reconstrução do Trapiche Municipal Benedito 

Rangel Costa, no Município de Ferreira Gomes. Vigência 120 dias. Valor R$ 

298.000,00. Foi liberado R$79.000,00 e teve o prazo do convênio expirado, sem a 

realização integral dos objetos. Análise não concluída. 

- Início dos trabalhos de validação do cruzamento da folha de pagamento do Governo do 

Estado do Amapá com as folhas de pagamento dos municípios (Oiapoque, Pracuúba, 

Santana, Amapá e Tartarugalzinho) por meio do Sistema Integrado de Gestão de Recursos 

Humanos – SIGRH, para verificação de acúmulo indevido de carga horária, por solicitação 

da Promotoria de Justiça da Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa e 

das Fundações - PRODEMAP. 
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- Validação do acúmulo de cargos de servidores médicos  

- Análise de dados extraídos do Sistema SIPLAG e SIGRH - para dar cumprimento ao 

Decreto nº 001/2019 - Redução de Gastos Públicos. 

- Análise de dados extraídos do Sistema SIPLAG sobre Passagens e Despesas com 

Locomoção nas 56 UG's, alternativa que subsidiará o sistema de passagens para 

cumprimento da Lei de Transparência. 

- Análise de dados, extraídos do SIGRH, SISPREV e SISOB, para dar cumprimento ao 

Acordo de Cooperação CGE/CGU-ODP/AP. Foi definido pela Rede ODP que os trabalhos 

no 1º semestre seria o Estudo de Despesas Previdenciárias. Foram cruzados dados para 

encaminhamento a Rede do ODP, visando identificação de possíveis irregularidades. 

- Análise de Acúmulo de cargos -Prodemap - cruzamento da base de dados do Estado com 

a base de dados dos municípios. 

- Cruzamento de dados dos bancos: SIGRH e SisprevWeb, referente ao mês de abril/2019,  

acerca de indícios de irregularidade, abrangendo os beneficiários da pensão por morte - 

pensionistas, que possuem vínculo empregatício com o Estado. Encaminhado à AMPREV 

para validação dos dados. 

- Análise de dados de Despesas de Contratos continuados, extraídos do Sistema SIPLAG e 

Despesa de Pessoal, extraídos do SIGRH, exercício de 2018-2019, para dar cumprimento 

ao Decreto nº 0001/2019, Comitê de Controle de Gastos. 

- Levantamento dos Processos Trabalhistas realizado no SIPLAG e site da Justiça do 

Trabalho, referente ao período de 2009 a 2018 

 

Monitoramentos 

- Monitoramento da Ordem Cronológica das Unidades Gestoras do Estado do Amapá, em 

cumprimento a Instrução Normativa nº 0001/2016 da Controladoria Geral do Estado do 

Amapá-CGE.  Foram Monitoradas 60 Unidades Gestoras, constatando movimentação em 

36 Unidades, das quais 5 Unidades Gestoras apresentaram inversões irregulares. 

- Monitoramento de 56 UG's referente ao cumprimento da Instrução Normativa nº 

0001/2016-CGE, que trata da Ordem Cronológica de pagamento.   

- Participação da elaboração do Relatório de Gestão 2018 da SEPLAN 

- Alimentação de dados de Convênios formalizados pelas Unidades Gestoras (50) no 

SIPLAG, referente ao período de 1995 até 2018.  
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- Monitoramento da inserção de dados no Módulo Contrato pelas Unidades de Contratos e 

Convênios, capacitadas, com alertas constantes. 

- Monitoramento da inserção de dados no Módulo Contrato pelas Unidades de Contratos e 

Convênios, capacitadas, com alertas constantes. 

- Monitoramento de 60 UG's referente ao cumprimento da Instrução Normativa nº 

0001/2016-CGE, que trata da Ordem Cronológica de pagamento.   

- Monitoramento do Sistema e-Passagem 

- Monitoramento do Sistema Siga, para inserção de Contratos. 

 

Resultados e impactos das atividades 

No decorrer do exercício foram apurados diversos resultados em virtude das ações 

desenvolvidas pala coordenadoria, com destaque para:  

 Identificação de indícios de irregularidades de médicos lotados na SESA; 

 Informações analíticas produzidas; 

 Auxilio na certificação em cumprimento a decisão normativa 008/2019-TCE; 

 Controle e monitoramento da execução dos Convênios, visando dar transparência; 

 Orientação permanente das unidades gestoras; 

 Identificação de 24 UG’s que apresentaram inversões irregulares da ordem cronológica 
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5.1.3 – Atividades desenvolvidas pela Ouvidoria 

Ação: Transparência e Controle Social 

AÇÕES/ATIVIDADES 
2019 Execução 

Financeira 1º T 2º T 3º T 4º T Total 

Monitoramento/Avaliação das ações e estrutura 

das Ouvidorias Públicas Estaduais e orientações 

quanto a atuação em rede 

3 20 - 59 82 

146,40 

Monitoramento das UG's das ações executadas 

no Balcão de Atendimento ao Cidadão - SIC, 

físico e Sistema eletrônico e-Sic.  

137 94 192 133 556 

Orientações referente ao cumprimento e 

esclarecimento da Lei de Acesso à Informação – 

LAI 

6 15 12 7 40 

Orientações referente ao Sistema de Ouvidoria, 

e-Ouv, Fala.Br e esclarecimento de sua 

operacionalização 

4 4 4 1 13 

Reunião da Rede de Ouvidorias do Estado 1 1 2 7 11 

Monitoramento e reformulação do Portal da 

Transparência 
60 42 - 47 149 

Reuniões técnicas 6 19 20 15 60 

Participação, como ente parceiro, no projeto do 

Ministério Público “Gabinete nas Escolas” 
3 9 4 8 24 

Reunião de tratativas para Carta de Serviço ao 

Usuário 
- 7 1 - 8 

Orientações quanto a abertura de processo e o 

seu tramite 
3 16 12 6 37 

Implantação do novo e-sic 
 1   1 

Fonte: Ouv/CGE 

 

Outras ações da Ouvidoria 

- Participação, como ente parceiro, no evento do Conselho Regional de Contabilidade “Abraçando o 

Controle Social” 

- Participação, como ente parceiro, no evento da Ouvidoria/SEED “O Exercício da Democracia 

Participativa” 

- Participação, como ente parceiro, no evento “SESI Saúde Total” 
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- Elaboração da Carta de Serviço ao Usuário da Controladoria-Geral do Estado 

- Participação na implantação do Sistema Integrado de Gestão Administrativa SIGA – Módulo 

Contrato. 

- Treinamento do sistema SIGA, módulo contrato e passagens 

- Participação nos cursos em EAD: Defesa do Usuário e Simplificação; Resolução de Conflitos - 

Aplicada ao Contexto das Ouvidorias; e elaboração do PPA 

- Participação dos integrantes da Rede de Ouvidorias no Curso Presencial “Defesa do Usuário e 

Simplificação”. 

- Adesão ao Programa de Fortalecimento das Ouvidorias. 

- Rede Estadual de Ouvidoria é convidada a participar dos eventos: Encontro Estadual de 

Ouvidorias e lançamento da cartilha do projeto Ouvidores no Meio do Mundo 

- Participação, como ente parceiro, no evento: “Dia Internacional Contra a Corrupção” 

- Aprovação do Decreto Estadual n° 1.956, de 3 de maio de 2019, que regulamenta a Lei Estadual 

de Acesso à Informação.  

 

Registros especiais e considerações 

Com o objetivo de trazer mais garantias de acesso às informações públicas para a 

sociedade amapaense, a Ouvidoria atua no monitoramento da Lei 2.149 (Acesso à Informação), 

auxiliando a administração pública para uma gestão mais eficiente. Dessa forma, foram realizadas 

visitas técnicas nas ouvidorias com o intuito de verificar suas estruturas.  

 

Participação como ente parceiro da Ação “Gabinete nas Escolas 2019”, promovida pelo 

Ministério Público do Estado do Amapá para conhecer a realidade educacional (merenda, atuação 

pedagógica, etc.), os projetos desenvolvidos e as principais dificuldades enfrentadas pela 

comunidade escolar. A ação resultou na elaboração de 08 (oito) relatórios encaminhados à 

Secretaria Estadual de Educação. 

 

Participação das ouvidorias na Ação Global e nos eventos: Abraçando o Controle Social, 

SESI Saúde Total, Ouvidores no Meio do Mundo e Cuidado do Usuário Cidadão, orientando à 

produção das Cartas de Serviço ao Usuário, disponibilizando o material de apoio para o 

acolhimento das informações e formatação da Carta.  

 

A Escala Brasil Transparente – Avaliação 360° é uma inovação na tradicional metodologia 

de avaliação da transparência pública adotada pela CGU. Na EBT – Avaliação 360° houve uma 
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mudança para contemplar não só a transparência passiva, mas também a transparência ativa 

(publicação de informações em portais na internet). Dessa forma, verificou-se algumas 

inconsistências no Portal da Transparência e, por isso, algumas atualizações são necessárias. 

 

Objetivando o acompanhamento e monitoramento da transparência ativa e passiva, a 

Coordenadoria de Ouvidoria realizou visitas técnicas nas unidades gestoras do executivo, com 

objetivo de orientar os servidores quanto a transparência pública e o controle social. Também foram 

realizados monitoramentos relativos ao cumprimento dos dispositivos da Lei de Acesso a 

Informação – LAI bem como da operacionalização das ferramentas de participação social.  

 Prestou orientação quanto ao tratamento de manifestações registradas no sistema de 

ouvidorias/e-Ouv. Ao todo foram 04 (quatro) manifestações: 3 (três) na modalidade denúncia e 01 

(uma) na modalidade reclamação.  

Realizou monitoramentos ao portal da transparência com o fim de verificar o seu 

enquadramento nos modelos definidos nas reuniões.  

Elaboração da Carta de Serviço ao Usuário, que apresenta a estrutura da Controladoria-

Geral do Estado e os serviços que a Coordenação de Ouvidorias presta ao cidadão, documentos 

necessário para a utilização do serviço, bem como o horário de atendimento e etapas para acessá-

los.  

Realização acompanhamentos nas unidades Gestoras do Poder Executivo Estadual e 

orientações normativas com o objetivo de esclarecer os dispositivos da Lei de Acesso à Informação 

– LAI e o Decreto 1.956/2019, bem como auxiliar no tratamento dos pedidos de acesso à 

informação.  

Tratamento de 03 (três) manifestações de ouvidorias no sistema Fala.br. junto a Polícia 

Militar, Instituto de Pesos e Medidas e Agência Reguladora de Serviços Públicos.  

Realização treinamento para implantação do Sistema Integrado de Gestão Administrativa 

SIGA – Módulo Contrato para gerenciamento dos contratos continuados do GEA. 

Capacitação de servidores da Ouvidoria nos cursos: “Defesa do Usuário e Simplificação”, 

“Elaboração do PPA” e “Resolução de Conflitos Aplicada ao Contexto das Ouvidorias”. 

Realizou, em parceria com a Controladoria Geral da União, o curso presencial “Defesa do 

Usuário e Simplificação”, no período de 6 a 8 de agosto de 2019, com participação da Ouvidoria do 

Município de Macapá e Conselho Regional de Contabilidade. No referido curso foram capacitados 

30 (trinta) servidores, abordando, entre outros, o tratamento para elaboração da Carta de Serviço ao 

Usuário. 

A Ouvidoria recebeu adesão ao Programa de Fortalecimento das Ouvidorias – PROFORT 

da Ouvidoria do MP/AP, bem como, alinhamento para adesão da Ouvidoria do SEBRAE/AP, 
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compartilhando experiências e projetos desenvolvidos no campo do Controle Social e da 

transparência pública entre uma ouvidoria de uma instituição autônoma e outra privada. 

Realizadas 12 (doze) orientações ao cidadão referentes à abertura de processo e seu 

acompanhamento, resultando em 09 (nove) processos formalizados por esta Ouvidoria. 

Foi convidada a participar do lançamento da cartilha do projeto “Ouvidores no Meio do 

Mundo” e do “Encontro Estadual de Ouvidorias”. O primeiro evento contou com mais de 200 

(duzentos) participantes, foi desenvolvido pela ouvidoria da Secretaria Estadual de Educação e teve 

como foco o aluno ouvidor, ou seja, estimular o exercício do controle social nas escolas. O segundo 

evento, Encontro Estadual de Ouvidorias, foi realizado pela ouvidoria SEBRAE e contou com mais 

de 50 (cinquenta) participantes. Este evento teve como temas: A ouvidoria como uma ferramenta 

estratégica de gestão; a contribuição do cliente para a estratégia da organização; e ouvidorias em 

rede. 

Realização do evento “Dia Internacional Contra à Corrupção” em parceria com a 

Controladoria-Geral da União - CGU, Tribunal de Contas da União – TCU, Ministério Público do 

Amapá – MP/AP, Tribunal de Contas do Estado – TCE, Prefeitura Municipal de Macapá – PMM, o 

Serviço Social da Industria – SESI/SENAI e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - SEBRAE. A celebração ocorreu dia 9/12 e remete à data em que o Brasil e mais de 101 

(cento e um) países assinaram a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, em 2003, na 

cidade mexicana de Mérida. O Evento contou com mais de 245 (duzentos e quarenta e cinco) 

participantes. Segue a baixo o quadro de avaliação do evento: 

 

AVALIAÇÃO DO EVENTO: DIA IMTERNACIONAL CONTRA A CORRUPÇÃO 

  

ATIVIDADES 

P
É
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S

IM
O
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O
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IA
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O
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E
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O
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E
 

A
P

L
IC

A
 

1 Divulgação do Evento 0 4 14 22 13 0 

2 Programação do Evento 0 1 7 14 30 0 

3 Organização do Evento 0 2 8 20 23 0 

4 Tema(s) Abordado(s) 0 1 1 8 42 1 

5 
Conhecimento do(s) ministrante(s) em 
relação ao(s) tema(s) da(s) atividade(s) 

0 1 0 5 46 1 

6 
Adequação das instalações à realização do 

evento 
0 0 5 21 27 0 

  

  ATIVIDADES SIM NÃO 
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7 
Você indicaria a outras pessoas a 
participação neste evento? 

50 3 

  

8 
Comentários opcionais (sugestões, pontos 
positivos e negativos) 

SUGESTÕES 27 

  

9 
Que tema(s) sugere, caso o evento seja 

realizado novamente? 
SUGESTÕES 28 

Fonte: OUV/CGE 

Resultados e impacto das atividades 

 Indicação de mais servidores e verificação de espaços mais adequados para o 

desempenho do papel das Ouvidorias; 

 Baixa nos pedidos de acesso à informação não respondidos e dos respondidos fora 

do prazo legal; 

 36 (trinta e seis) processos formalizados no atendimento ao cidadão; 

 Desenvolvimento do e-Sic/ GEA, aperfeiçoamento do portal da transparência e 

atualização de dados e informações, respectivas; 

 Aprimoramento dos colaboradores do controle social e transparência pública; 

 Mais cidadãos orientados quanto ao papel da ouvidoria pública e abertura de 

manifestação de ouvidoria, classificada como denúncia; 

 Tratativas para desenvolvimento do sistema de ouvidoria/GEA, Sistema e-

Passagem e Sistema Gea Obras, bem como aperfeiçoamento do Portal da 

Transparência em atendimento dos dispositivos da Lei 2.149/2017; 

 Aprimoramento dos Servidores Público que atuam no campo do controle social e 

transparência pública; 

 Aperfeiçoamento do portal da transparência, do sistema e-Sic, ajustes no sistema e-

Ouv e estratégias para o desenvolvimento do “Governo Digital”.  

 

 

Execução financeira da ação 

 

Natureza Valor 

Diárias 146,40 

Passagens 0,00 

Outras Despesas 0,00 

Fonte: ADINS/CGE 
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5.1.4 – Atividades desenvolvidas pela Corregedoria 

Ação: Prevenção, Apuração e Instauração de Procedimentos Disciplinares 

 

Fonte: CCG/CGE  

 

Outras Ações da Coordenadoria 

- Entrega de mídia contendo manual de Processo Administrativo Disciplinar/Sindicâncias e Manual 

de Modelos de Atos e Documentos, aos servidores que irão compor Comissão de Sindicâncias na 

SEINF, IEF e SEED, 

- Emissão de 7661 certidões à servidores públicos; 

- Palestras e reuniões para servidores nas unidades gestoras; 

- 16 Processos finalizados na TRIAGEM (C. Com.) e enviados para julgamento do Controlador; 

- Participação de servidores na Reunião da Rede de Corregedorias; 

- Participação da Corregedora na Reunião da Corregedoria da Controladoria-Geral da União; 

6
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Palestras e reuniões para servidores nas unidades gestoras:

Manifestações orientando órgãos do executivo e judiciário
do Estado do Amapá

PAD`S instaurados

PAD`S concluídos

Processos arquivados

Processos arquivados por prescrição

PAD’S com proposição de penalidade de demissão

Pareceres Conclusivos

Processos analisados pela Comissão de Conciliação

Diligências realizadas pelas comissões

Participação de servidores em cursos, palestras e
orientações
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- (03/09/2019) - Assinatura do Termo de Adesão ao Programa de Fortalecimento das Corregedorias 

da Controladoria-Geral da União;  

- (20/09/2019) - Palestra com o Dr. Gilberto Walles Júnior - Corregedor-Geral da União: PROCOR 

Tema: PROCOR 

- Curso de Capacitação em Processo Administrativo Disciplinar realizado pela Controladoria-Geral 

da União/CGU de 14 a 16 de outubro/2019;  

 

Comentários 

Houve uma pequena diferença nos processos analisados com pareceres conclusivos pela 

corregedoria em comparação ao ano de 2018 (130 pareces), no ano de 2019 obteve-se um resultado 

de 30 (trinta) pareceres a menos em relação à 2018, pode-se justificar o alcance desse resultado pelo 

fato de que os processos analisados em 2019 eram de teor mais complexos demandando tempo e 

investigações mais criteriosas pelas comissões e pela corregedora. Outro ponto que sustenta esse 

raciocínio é a quantidade de pareceres opinativos pela demissão de servidores, foram 10 (dez) em 

2019 e apenas 1 (um) em 2018, assim como a quantidade de processos arquivados por prescrição, 

em 2018 foram 59 (cinquenta e nove) e em 2019 apenas 11(onze) processos, ou seja, o restante dos 

processos analisados obtiveram resultados de arquivamento ou por absolvição ou por falta de 

evidente infração, em ambas as situações exige-se da equipe um comprometimento mais profundo 

para um relatório conclusivo a esses resultados, além de processos analisados que resultaram em 

abertura de processo administrativo disciplinar. 

 Destaca-se também no ano de 2019 que a quantidade de processos administrativos 

disciplinar instaurados dobrou em relação a 2018, mesmo com o quadro de pessoal reduzido, 

principalmente no segundo semestre devido a dissolução de uma das comissões federais, mostrando 

um eficaz comprometimento da equipe desta corregedoria na execução dos trabalhos. 

 É válido ressaltar que dos 10 (dez) pareceres opinativos pela demissão de servidores, 5 

(cinco) foram por denúncias de abandono de cargo, 1 (um) por Acúmulo de cargo e 

incompatibilidade de horário e 4 (quatro) por improbidade administrativa, tais pareceres foram 

aprovados pelo Controlador-Geral do Estado e os processos encaminhados para julgamento do 

Governador do Estado. 

 Destaca-se no ano de 2019 reuniões com as Corregedorias Setoriais para tratar do Sistema 

Correcional e do Sistema para emissão de Certidões Eletrônicas. O Sistema e-Certidão fora 

desenvolvido pela equipe da TI desta CGE/AP e passará a ser utilizados pelas Corregedoria no ano 

de 2020, sob monitoramento da Corregedoria da Controladoria-Geral do Estado. 

 Ademais, visando a minimização de riscos das atividades correicionais, fora entregue mídia 

contendo manual de Processo Administrativo Disciplinar/Sindicâncias e Manual de Modelos de 
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Atos e Documentos, aos servidores que irão compor Comissão de Sindicâncias na SEINF, IEF e 

SEED. 

 Ressalta-se ainda a capacitação dos servidores, que participaram do curso de Processo 

Administrativo Disciplinar realizado pela Controladoria-Geral da União/CGU, no período de 14 a 

16 de outubro de 2019. Além da participação de 03 (três) servidores desta Corregedoria no curso de 

“Detecção de fraudes com ênfase em obras públicos” realizado também pela CGU, no período de 

21 a 22 de novembro de 2019. 

 

Resultados e impactos das atividades  

 Minimização de riscos das atividades correcionais; 

 Garantia da correição de agentes públicos; 

 Servidores capacitados e multiplicadores do correto procedimento da atividade correcional; 

 Garantia da correta organização e análise; 

 

 

Execução financeira da ação 

 

Natureza Valor 

Diárias 515,63 

Passagens 2.541,17 

Outras Despesas 0,00 
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5.1.5 – Atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação 

Ação: Desenvolvimento Tecnológico das Ações de Controle 

ATIVIDADES 
2019 

Financeiro 
1º T 2º T 3º T 4º T Total 

Desenvolvimento do sistema de registro e 

controle de emissão de passagens aéreas 
- - - 1 1 

30.553,70 

Implantação do sistema Prodoc na CGE - 1 -  1 

Desenvolvimento do sistema de controle de 

processos administrativos disciplinares e 

emissão de certidão funcional (em 

desenvolvimento) 

- - - 1 1 

Capacitação de Sistemas 3 5 3 7 18 

Suporte aos usuários 221 260 125 151 757 

Fonte: CTEC/CGE 

 

Registros especiais e Considerações 

As atividades foram registradas e realizadas pela equipe da CTEC ao longo do exercício de 

2019, tais atividades foram executadas com o propósito de solucionar todas as divergências 

encontradas, com objetivo de entregar soluções, atendendo as expectativas de cada usuário, obtendo 

o melhoramento contínuo e aprimoramento das soluções. 

 

Sistema em desenvolvimento para emissão de certidão funcional online para funcionarios do 

Estado e controle de PAD's - e-Certidão 
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Sistema implantado para cadastro de passagens aéreas em tempo real, com relatório de 

valores gastos, nome do beneficiário e motivo da viagem - e-Passagem 

  

 

 

Execução financeira da ação 

 

Natureza Valor 

Diárias 0,00 

Passagens 0,00 

Equipamentos 30.553,70 

Outras Despesas 0,00 
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5.1.6 – Normas e Procedimentos 

 

Nº 
Tipo de 

Norma 
Área Assunto Situação 

1 Decreto n° 

1956/2019 

Ouvidoria Regulamenta a Lei Estadual n° 

2.149/2017 (LAI) 

Publicada 

2 Decreto Ouvidoria Regulamenta a Lei Federal n° 
13.460/2017 (Carta de Serviços ao 

Cidadão) 

Enviado para manifestação 
da PGE 

3 Decreto Auditoria Dispõe sobre a celebração de 

convênios 

Minuta em revisão no 

Gabinete da CGE 

4 Decreto Ouvidoria Institui a Agenda Pública de 

Autoridades 

Em elaboração (Ouvidoria) 

5 Decreto Corregedoria Regulamenta o Sistema Correicional 

do Poder Executivo 

Em revisão (Gabinete da 

CGE) 

6 Instrução 

Normativa/

CGE 

Corregedoria Regulamenta o processo 

administrativo disciplinar 

Em revisão (Gabinete da 

CGE) 

7 Instrução 
Normativa 

Conjunta 

CGE/PGE 

Auditoria Regulamenta os procedimentos para 
reconhecimento de despesas de 

exercícios anteriores 

Em revisão (Gabinete da 
CGE) 

8 Nota 

Técnica 

 Pagamento de multas de trânsito Concluída 

9 Nota 

Técnica 

 Regularização contábil (bloqueios e 

sequestros judiciais) 

Em elaboração 
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5.2 – Programa Gerenciamento Administrativo 

 

5.2.1 – Coordenadoria Administrativo-Financeira 

Ação: Manutenção dos Serviços Administrativos 

A Coordenadoria Administrativo-Financeira – CAF/CGE, compete promover a elaboração 

e a execução das atividades no sistema administrativo-financeiro, cabendo-lhe a funções de 

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

Finanças, conforme preceitua o Art. 25 do Decreto nº 7549/13. 

Foram atendidas, no período de janeiro a dezembro de 2019, demandas de rotina de 

manutenção dos serviços administrativos, bem como, planejamento de aquisições, cujas ações 

foram alinhadas ao orçamento anual (contingenciado); elaboração/alterações/adequações em 

Termos de Referência e projetos básicos; Realização de 03 (três) novos contratos e 07 (sete) 

aditivos; expedição  de 1.120 documentos e recepção de 1.817; além da gestão de atividades de 

pessoal no âmbito da CGE/AP.  

Aperfeiçoamento na padronização de tombamento e cadastro de bens, sendo identificados 

1.041 bens móveis e 59 bens moveis inservíveis. 

 

Quantitativo por grupo de mesma natureza 

Descrição Unidade Quantidade 

Deslocamento de servidores da sede de suas atividades Processo 7 

Aquisição de material de consumo Processo 2 

Locação de mão-de-obra Contrato 2 

Gestão sustentável do ambiente físico Contrato 1 

Serviços de apoio administrativo Atividade 6 

Obrigações fiscais e contributivas Processo 4 

Material permanente Processo 2 

Fonte: CAF/CGE 
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Síntese da execução orçamentária da ação 

 

  

Fonte: CAF/CGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deslocamento de 
servidores da 
sede de suas 
atividades, 
23,984.74

Aquisição 
de 

material 
de 

consumo
, 

81,973.9
8Locação de mão-de-

obra, 209,402.78

Gestão sustentável do 
ambiente físico, 

2,485.44

Serviços de apoio 
administrativo, 

632,458.00

Obrigações fiscais e 
contributivas, 

9,243.73

Material permanente, 
42,202.75
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A gestão da Controladoria-Geral do Estado do Amapá vinculada ao Eixo “Gestão 

Governamental” busca aperfeiçoar os mecanismos de controle realizando ações de fiscalização, 

monitoramento e acompanhamento dos gastos públicos. 

 

As informações e demonstrativos referentes às atividades realizadas indicam os resultados e 

foram baseadas em documentos elaborados pelos Coordenadores de Auditoria, Corregedoria, 

Ouvidoria, Ações Estratégica, TI e Administrativo-Financeiro. 

Nesse contexto busca implantar novas ferramentas voltado para o controle interno 

preventivo e na medida em que os resultados são alcançados cumpre-se a missão. 
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