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PROGRAMA: 0074 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 

                                                      

OBJETIVO: 
Adquirir softwares para logística de transporte e abastecimento para otimizar gastos; Estruturar o sistema 
de tecnologia da informação com equipamentos modernos; Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos; 
Reestruturar a organização administrativa da Defensoria Pública; Captar Recursos. 

                                                      PÚBLICO ALVO: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores. 

                                                      

JUSTIFICATIVA: 

A Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial dos 
direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados, na 
forma do inciso LXXIV, Art. 5º, da Carta Magna. É, portanto, um órgão autônomo, que está em processo 
de transformação de amadurecimento institucional, no qual demanda, cada vez mais, a profissionalização 
de seus recursos humanos e a otimização dos recursos materiais disponíveis, de forma a garantir o 
funcionamento e a operacionalização dos serviços prestados aos cidadãos hipossuficientes e vulneráveis, 
contribuindo para o cumprimento de sua missão constitucional e essencial à função jurisdicional do 
Estado. 

                                                      EIXO 
ESTRATÉGICO: 

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE. 

                                                                          
                                                     Análise do Status do Programa     
                                                                         
                                                     

Dotação Inicial 2021 (R$)  
Dotação 

Atualizada 
2021     (R$)  

Realizado 
2021       
(R$) 

% 
Execução  

Status do programa 

  
                                                     41.508.250,00 41.508.250,00 5.024.443,25 12,10 Em andamento   
                                                     

Análise do Programa: Os valores orçamentários relativos ao Programa 0074 - Gestão e Manutenção da Defensoria Pública 
foram distribuídas nas ações: 1010 - Implantar Sistemas de Informação e Gestão; 2019 - Equipar as unidades da Defensoria 
Pública; 2020 - Remuneração, Pagamento de Benefícios e Encargos Sociais dos Servidores da DPE-AP; 2021 - Manutenção 
da Gestão Administrativa da Defensoria Pública e 2022- Oportunizar Estágios para Estudantes e Residência para bacharéis. 
No primeiro trimestre, foram executados 12,10% equivalente a R$ 5.024.443,25 (cinco milhões, vinte e quatro mil, 
quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos) relativos à Dotação Orçamentária Inicial - no valor de R$ 
41.508.250,00 (quarenta e um milhão, quinhentos e oito mil e duzentos e cinquenta reais).  As ações deste programa estão 
detalhadas nos quadros a seguir. Estima-se a aquisição de novos equipamentos, contratações com vistas a atender a Gestão 
de Manutenção da Defensoria Pública, no que tange os Núcleos Regionais, Núcleos Especializados e Áreas Administrativas. 

  
                                                                         

                                                                         
                                                     



Quadro de Avaliação Física e Financeira das Ações      
                                                     

Ação 

Financeiro 
Produto / 

Unidade de 
Medida  

Meta Física   
                                                     

 Dotação 
Inicial (R$) 

 Dotação 
Atualizada 

(R$)  

Executado 
(R$)  

Execução 
%  

Programado Executado 
Execução 

% 
  

                                                     1010 - Implantar 
Sistemas de 
Informação e 

Gestão 

1.642.980,00 1.642.980,00 - - 
Unidades 

Implantadas 
21 9 42,86 

  
                                                     Análise da Ação: Esta ação tem como objetivo adquirir os processos de gestão da Defensoria Pública, com implementação de 

recursos de tecnologia e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e integrados para dar apoio 
a gestão e facilitar o acesso à informação, de forma rápida e confiável, aos membros e servidores, proporcionando um melhor 
atendimento à população hipossuficiente e vulnerável do Estado do Amapá. 

No primeiro trimestre foi realizado um estudo interno pela Coordenadoria de Tecnologia e Informação com intuito de apurar as 
necessidades de implantar sistemas de informação e gestão nas dependências da Defensoria Pública do Estado. Foram 
realizadas diversas reuniões com o Conselho Superior para alinhar os objetivos e metas a ser alcançada, nesse primeiro 
momento a execução financeira foram 0,0%. 

Em relação à meta física programada, foram implantados diversos software produzidos pela Coordenadoria de Tecnologia e 
Informação os quais podemos citar:- - Sistema de Chamados; Sistema de Protocolo Interno e Externo; Sistema de Plantão; 
Sistema de Eleição; Sistema de Contratos e Convênios; Portal do Servidor; Portal da Transparência; Diário Eletrônico e 
Remodelagem do Web site, atingindo o percentual de 42,86% da meta física programada, em decorrência do quantitativo de 
unidades físicas mantidas pela DPE/AP (Núcleos Regionais e Núcleos Especializados). 

  
                                                     

        

  
 
 
 

      

    
                                                     Quadro de Avaliação Física e Financeira das Ações      
                                                     

Ação 

Financeiro 
Produto / 

Unidade de 
Medida  

Meta Física 

                                                       Dotação 
Inicial (R$)   

 Dotação 
Atualizada 

(R$)  

Executado 
(R$)  

Execução 
%  

Programado Executado 
Execução 

% 

                                                      2019 - Equipar as 
Unidades da 
Defensoria 
Pública do 

Estado 

     
2.513.000,00  

      
2.935.361,00  

                     
-    

                 -    
Unidades 
Equipadas 

21  
                      
-  

                  
-    

                                                      Análise da Ação: Esta ação tem como objetivo equipar a Defensoria Pública (Sede e Núcleos Regionais) com a aquisição de 
veículos, móveis, equipamentos e instalações modernas, padronizadas e acessíveis, propiciando o aumento da qualidade do 
serviço prestado ao cidadão hipossuficiente e vulnerável, ao mesmo tempo em que se cria um ambiente organizacional mais 
agradável e motivador aos membros e servidores da Defensoria Pública, reforçando a sua finalidade pública. 
No primeiro trimestre a execução financeira e a Meta Física foram de 0,00%, em decorrência da não aquisição de 
equipamentos e material permanente.  

No dia 15/01/2021 foi realizado o processo referente às aquisições de material permanente através das Emendas Federais, 
onde alguns itens foram desertos em razão dos valores de mercado subirem de preço, assim foi solicitado ajuste do Plano de 
Trabalho, o qual está aguardando autorização pelo Ministério da Justiça. 

 
 

                                                                                                                       



Quadro de Avaliação Física e Financeira das Ações  

                                                       

Ação 

Financeiro 

Produto / 
Unidade de 

Medida  

Meta Física 

                                                      
 Dotação 

Inicial (R$)   

 Dotação 
Atualizada 

(R$)  

Executado 
(R$)  

Execução 
%  

Programado Executado 
Execução 

% 

                                                      2020 - 
Remuneração, 
Pagamento de 
Benefícios e 

Encargos Sociais 
dos Servidores 

da DPE-AP. 

28.770.000,00 28.770.000,00 4.959.132,25 17,24 
Servidor 

Remunerado 
240 184 76,67 

                                                      Análise da Ação: Esta ação tem como objetivo garantir o pagamento da remuneração mensal dos defensores públicos de 
carreira, comissionados e demais servidores ativos, incluindo-se os respectivos encargos sociais, auxílios e outros benefícios 
de caráter indenizatório. 
 
O valor atualizado desta ação é de R$ 28.770.000,00 (vinte e oito milhões setecentos e setenta mil reais).  
Neste trimestre foi executado o valor de R$ 4.959.132,25 (Quatro milhões, novecentos e cinquenta e nove mil e centos e trinta 
e dois reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao percentual de 17,24% do atualizado. 
  
No que tange a meta física programada, foram pagos nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março, respectivamente 180, 185 e 
189, representando uma média no trimestre de 184 servidores e membros remunerados da instituição, portanto, 76,67% de 
execução. 

                                                      
 

                                                       Quadro de Avaliação Física e Financeira das Ações  

                                                       

Ação 

Financeiro 
Produto / 

Unidade de 
Medida  

Meta Física 

                                                      
 Dotação 

Inicial (R$)   

 Dotação 
Atualizada 

(R$)  

Executado 
(R$)  

Execução 
%  

Programado Executado 
Execução 

% 

                                                      2021 - 
Manutenção da 

Gestão 
Administrativa 
da Defensoria 

Pública 

     
6.249.100,00  

      
6.029.900,00  

          
65.243,22  

1,08 
Unidade 
Mantida 

21 21 100,00 

                                                      Análise da Ação: Análise da Ação: Esta ação tem como objetivo assegurar a manutenção da gestão administrativa da 
Defensoria Pública do Estado do Amapá, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores, aquisição de materiais de 
consumo, pagamento de diárias a membros e servidores, concessão de suprimento de fundos, e ampliação e reforma das 
unidades físicas. Com Dotação Orçamentária inicial, no valor de R$ 6.249.100,00 (seis milhões duzentos e quarenta e nove 
reais e cem). Destaca-se que no primeiro trimestre houve execução de R$ 65.243,22 (sessenta e cinco mi, duzentos e 
quarenta e três reais e vinte e dois centavos), representando um percentual de execução de 1,08% 
  
O valor executado segue assim distribuído: 0,10% em despesas com Diárias Civil; 0,63% com Locação de Mão de Obra e 
0,35% em Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica (Serviços Bancários, Energia Elétrica, Sistemas e Aluguel de 
Veículos). Em relação à meta física programada, a execução foi de 100% do previsto, em decorrência do quantitativo de 
unidades físicas mantidas pela DPE/AP (Núcleos Regionais e Núcleos Especializados). 
Neste período foram estartados processos de contratação tais como: gás, dedetização, carimbos, manutenção de notebooks, 
canais on-line, telefonia. Em virtude dessa formalização, estima-se que os processos sejam concluídos pela CPL/DPE no 
segundo trimestre deste exercício. Houve visita técnica e fiscalização da manutenção predial dos municípios de Amapá, 
Calçoene e Oiapoque. 
                                                                                                                                                       
Nota Explicativa: Devido a Pandemia da COVID-19 o atendimento presencial da Defensoria foi suspenso, sendo 
exclusivamente por meio eletrônico, ficando em regime de trabalho remoto os membros, servidores e colaboradores dos 
Núcleos Especializados e Regionais da DPE/AP. Permanecendo em regime de trabalho presencial os servidores dos órgãos 
da administração superior, dos órgãos auxiliares e apoio técnico administrativo para garantir o funcionamento e manutenção 
dos serviços da DPE/AP. 
 

                                                      



Quadro de Avaliação Física e Financeira das Ações  

                                                       

Ação 

Financeiro 
Produto / 

Unidade de 
Medida  

Meta Física 

                                                      
 Dotação 

Inicial (R$)   

 Dotação 
Atualizada 

(R$)  

Executado 
(R$)  

Execução 
%  

Programado Executado 
Execuç

ão % 

                                                      2022 - 
Oportunizar 

Estágios para 
Estudantes e 

Residência para 
Bacharéis 

600.000,00 600.000,00 - 0,00 
Estagiário 
Contratado 

100 0,00 0,00 

                                                      Análise da Ação: A referida ação tem como objetivo oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado no ambiente de 
trabalho da Defensoria Pública a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, 
de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 
profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em 
atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência. A composição orçamentária inicial da Ação 2022 é de 
R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais). E a meta física prevista, conforme previsto no PPA 2020˗2023, é de 100 (cem) 
estagiários. No entanto, em razão da pandemia da Covid-19 (desde março/2020) e aos inúmeros decretos estaduais e 
municipais de proteção, que afetaram a plena realização de atividades essenciais, tanto a composição orçamentária, quanto a 
meta física, não foi efetivada. Mesmo diante da situação, a DPE continua realizando suas atividades, e um processo para 
futura contratação de empresa especializada na prestação do serviço, que está na fase de finalização. Assim, pelo motivo 
exposto, no primeiro trimestre de 2021 não houve a contratação de estagiários para prestarem serviços na Defensoria Pública 
do Estado. 

                                                      

                                                                 



                                 MONITORAMENTO TRIMESTRAL DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA 
                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 050101 – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ 

 

 
 

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DE MONITORAMENTO DO 1º TRIMESTRE/2021 (janeiro, fevereiro e março). 

 

PROGRAMA: 0075 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS HIPOSSUFICIENTES E VULNERÁVEIS 

                                                     

OBJETIVO: 

Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional, 
por meio da prestação de orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa, em todos 
os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. 

                                                     
PÚBLICO ALVO: Cidadãos hipossuficientes e grupos vulneráveis 

                                                     

JUSTIFICATIVA: 

A Defensoria Pública tem como compromisso garantir atendimentos individuais e coletivos de forma 
integral e gratuita aos hipossuficientes e grupos vulneráveis, haja vista o elevado índice de 
desempregados no Estado do Amapá, com isso, é visível a escassez financeira para que este cidadão 
possa bancar os custos da contratação de um profissional particular para patrocinar os litígios decorrentes 
da falta de efetividade dos direitos individuais e coletivos. Vislumbra-se a necessidade desses 
hipossuficientes e vulneráveis serem defendidos pelos defensores públicos do Estado, de forma, a realizar 
ações de promoção maciça dos direitos humanos e da cidadania. 

                                                     EIXO 
ESTRATÉGICO: 

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE. 

                                                     

                                                              Análise do Status do Programa 

                                                      

Dotação Inicial 2021 (R$) 
Dotação 

Atualizada 
2021     (R$) 

Realizado 
2021        (R$) 

Execução
%  

Status do programa 

                                                     1.733.170,00 1.530.009,00 67,78 0,004 Em andamento 

                                                     Análise do Programa: O programa Assistência Jurídica Integral e Gratuita aos Hipossuficientes e vulneráveis, foi distribuído 
no exercício de 2021 nas ações 1011 - Implantar Núcleos de Atendimentos e na ação 2023 - Defesa e Promoção dos 
Direitos dos Hipossuficientes e Vulneráveis. No primeiro trimestre a dotação atualizada foi de R$ 1.530.009,00 (Um milhão, 
quinhentos e trinta mil e nove reais), com programações em várias naturezas de despesas. Também foi realizada uma 
alteração orçamentária, cujo objetivo foi readequar o QDD-2021, como forma de garantir acréscimo na contrapartida dos 
convênios assinado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, nº 903849/2020 e nº 902176/2020, o Decreto de 
alteração foi o nº 0038, de 03/02/2021. Em relação à execução do programa no 1º trimestre representou um percentual de 
0.004%, referente à liquidação de diária, na ação 2023. 

                                                     

                                                              Quadro de Avaliação Física e Financeira das Ações  

                                                      

Ação 

Financeiro Produto / 
Unidade de 

Medida  

Meta Física 

                                                      Dotação 
Inicial (R$)   

 Dotação 
Atualizada (R$)  

Executado 
(R$)  

Execução 
%  

Programado Executado 
Execuçã

o % 

                                                     1011 - Implantar 
Núcleos de 

Atendimentos 
998.000,00 998.000,00 - 0,00 

Núcleo 
Implantado 

3 0,00 0,00 

                                                     
Análise da Ação: Esta ação tem como finalidade ampliar e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, 
por meio da construção de novas sedes de núcleos de comarcas e/ou instalação de núcleos especializados de atendimento. A 
composição orçamentária inicial desta ação é de R$ 998.000,00 (novecentos e noventa e oito reais). Em razão das tratativas 
para as aquisições dos terrenos, que estão sendo realizadas nas prefeituras municipais e secretarias, não houve a execução 
financeira e meta física alcançada no primeiro trimestre.  
 

                                                      
 

                                                      



Quadro de Avaliação Física e Financeira das Ações  

Ação 

Financeiro 
Produto / 

Unidade de 
Medida  

Meta Física 

                                                     
 Dotação 

Inicial (R$)   
 Dotação 

Atualizada (R$)  
Executado 

(R$)  
Execução 

%  
Programado Executado 

Execução 
% 

                                                     
2023 - Defesa e 
Promoção dos 

Direitos dos 
Hipossuficientes 

e Vulneráveis 

        
735.170,00  

        532.009,00  
                

67,78  
0,01 

Cidadão 
Atendido 

51.750 39.917 77,13 

                                                     Análise da Ação: Esta ação tem como objetivo promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e 
fortalecer a imagem institucional, por meio da prestação de orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da 
defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 
necessitados, na forma do inciso LXXIV do Art. 5º da Constituição Federal. 
Quanto à questão orçamentária, o valor liquidado no primeiro trimestre do corrente exercício foi de R$ 67,78 (sessenta e sete 
reais e setenta e oito centavos) representando 0,01%%. O número de cidadãos atendidos, com base nos relatórios de 
atendimentos encaminhados mensalmente pelos Defensores Públicos, foi de 39.917 e a meta física representou um 
percentual de 77,13%, não atingindo a execução prevista para o trimestre, meta física não tendo sido atingida em decorrência 
do cenário de pandemia, ainda que os atendimentos venham acontecendo de forma remota. 
A partir das informações contidas nos relatórios de atendimentos mensais, segue a análise da ação 2023 referente às 
atividades realizadas no primeiro trimestre (Janeiro a Março). 
 
NUDECIV: Através dos seus membros, teve participação em eventos com pertinência temática institucional, por meio de 
entrevista CVV/SP e reunião de Plano de Vacinação. 
 
NUDEFAM: realizou reunião do núcleo no dia 18.02.2021. 
 
NUDECRIM: Através dos seus membros, teve participação em eventos com pertinência temática institucional na Reunião do 
GT de Direitos Humanos com a Corregedoria de Polícia Civil em 25/01/2021, Reunião do Conselho Superior - 25/01/2021, 
Reunião do Conselho Superior - 25/01/2021, sessão de remoção em 29/01/2021, Reunião do Conselho Superior - 22/02/2021. 
 
NAECA: Através dos seus membros, teve participação em eventos com pertinência temática institucional no Grupo de 
Trabalho Extraordinário de Direitos Humanos com a Corregedoria da Polícia Civil - dia 29.01.2021, Visita ao CESEIN e CIP - 
15.01, Reunião extraordinária do comitê de enfrentamento à COVID-19 - TJAP - 22/03/2012. Além disso, participou de 
reuniões com a comunidade/grupos sociais para articulação positiva em prol da maior eficácia do serviço por meio da reunião 
com CAPS e Movimento da Luta Antimanicomial em prol dos adolescentes - 02/03/2021. 
 
NUDECIV SANTANA: Através dos seus membros, participou de Reuniões com a comunidade/grupos sociais para articulação 
positiva em prol da maior eficácia do serviço, sendo Reunião de apresentação da ADEPAP – Dra. Giovanna Burgos, Reunião 
de Explanação do Tucujuris com o Defensor Jefferson Teodósio e alinhamento sobre o Núcleo com a equipe de assessores. 
 
NÚCLEO REGIONAL LARANJAL DO JARI: Através dos seus membros, realizou visita Institucional no dia 17/01/2020 na 
Casa Acolhimento de Crianças e Adolescentes de Laranjal do Jarí/AP; Visita Institucional no dia 30/01/2020 - CREAS de 
Vitória do Jarí/AP; Visita Institucional no dia 30/01/2020 - Conselho Tutelar de Vitória do Jarí/AP, e Reunião com o Secretário 
Municipal de Saúde - Tratar das medidas relativas à pandemia por COVID-19. 
 
NÚCLEO REGIONAL DE OIAPOQUE: Através dos seus membros, participou de eventos com a temática pertinência 
institucional, com destaque para a reunião organizada pela Escola Superior do TJAP, em razão do apagão ocorrido em 
novembro de 2020, reunião com os advogados da LMTE para tratar das indenizações coletivas referentes aos danos 
decorrentes do apagão, reunião no Ministério Público Federal para tratar das questões do Apagão no Amapá; reunião com os 
advogados da LMTE para das indenizações coletivas referentes aos danos decorrentes do apagão, reunião com o 
Coordenador do Núcleo acerca da apresentação da situação, divisão do trabalho da comarca, reunião com as assessoras 
sobre questões internas relativas à divisão do trabalho, em reunião com o Coordenador do Núcleo e Servidores da FUNAI 
para tratar de questões indígenas. 
NÚCLEO REGIONAL DE TARTARUGALZINHO: Através dos seus membros, participou de reuniões com a 
comunidade/grupos sociais para articulação positiva em prol da maior eficácia do serviço, juntamente com o Conselho Tutelar 
do Município. 
NÚCLEO REGIONAL DE VITÓRIA DO JARI: Através dos seus membros, participou de Reunião com o Secretário Municipal 
de Saúde - Tratar das medidas relativas à pandemia por COVID-19. 

                                                     



PROGRAMA: 0076 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - FUNDEPAP 

                                                     

OBJETIVO: 
O FUNDEPAP tem como objetivo a qualificação profissional de membros e servidores da DPE-AP, com 
políticas públicas, através de investimento ao capital humano, com participações em eventos, seminários 
e programas de formação continuada, garantido qualidade aos serviços públicos.   

                                                     PÚBLICO ALVO: Membros e servidores da Defensoria Pública 

                                                     

JUSTIFICATIVA: 

Necessidade de aplicação dos recursos arrecadados pelo Fundo Especial da Defensoria Pública do 
Estado do Amapá-FUNDEPAP, previsto na Lei Complementar nº 0086/2014 e alterações, tem como 
finalidade captar recursos para que sejam executados na concepção, desenvolvimento, viabilização, 
execução de planos, programas e projetos de aprimoramento e reaparelhamento dos serviços afetos a 
DPE-AP; implementação de tecnologia de controle de tramitação dos feitos judiciais e administrativos, 
com uso de informática, microfilmagem, reprografia e outros procedimentos tecnológicos; com 
participação com entidades científicas, educacionais e culturais, públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras, na promoção de eventos que tenham por fim oferecimentos de oportunidades e atualização, 
ao aperfeiçoamento e à especialização de Recursos Humanos da Defensoria Pública do Estado; 
desenvolvimento de ações direcionadas ao aperfeiçoamento dos Defensores Públicos e servidores. 

                                                     EIXO 
ESTRATÉGICO: 

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE. 

                                                     

                                                              Análise do Status do Programa 

                                                      

Dotação Inicial 2021 (R$) 
Dotação 

Atualizada 
2021 (R$) 

Realizado 
2021      
(R$) 

% 
Execuçã

o 
Status do programa 

                                                     482.500,00 482.500,00 - 0,00 Em Andamento 

                                                     
Análise do Programa: O programa Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amapá - FUNDEPAP teve 
como dotação inicial o valor de R$ 482.500,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), este valor foi inicialmente 
disponibilizado nas naturezas de despesas correntes e de capital. No primeiro trimestre houve apenas uma alteração 
orçamentária por meio de Nota de Crédito Adicional, cujo objetivo foi readequar o orçamento na reclassificação da natureza de 
despesa, não alterando valores. Durante o período analisado não realizado execução financeira no referido programa.   

                                                     

                                                              Quadro de Avaliação Física e Financeira das Ações  

                                                      

Ação 

Financeiro 
Produto / 
Unidade 

de Medida  

Meta Física 

                                                     
 Dotação 

Inicial (R$)   

 Dotação 
Atualizada 

(R$)  

Executado 
(R$)  

Execução 
%  

Programado Executado 
Execução 

% 

                                                     
2024 - Gestão e 
Reaparelhament
o da DPE-AP - 

FUNDEPAP 

        
482.500,00  

        
482.500,00  

                     -   0,00 
Unidade 
Equipada 

21 0,00 0,00 

                                                     
Análise da Ação: Esta ação tem com finco o reaparelhamento da Sede e Núcleos Regionais da Defensoria Pública 
propiciando o aumento da qualidade do serviço prestado ao cidadão, ao mesmo tempo em que se cria um ambiente 
organizacional mais agradável e motivador para os membros e servidores da Defensoria Pública. Oferecimento de cursos de 
pós-graduação (especialização, MBA e mestrado), cursos de informática, cursos da área jurídica e treinamentos em geral aos 
membros e servidores da Defensoria Pública; realização de palestras; participação em encontros, seminários, simpósios, 
fóruns e outros eventos de interesse da Instituição; realização de visitas técnicas a outras instituições; aquisição de acervo 
bibliográfico e livros didáticos. Realizar o pagamento de despesas referentes à manutenção e ampliação de contratos com 
fornecedores, aquisição de materiais de consumo, pagamento de diárias a membros e servidores, passagens aéreas, 
concessão de suprimentos de fundos, ampliação e reforma das unidades físicas.  A execução do fundo especial está em fase 
de regulamentação no Conselheiro Superior da Defensoria Pública. 

                                                      


