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1. APRESENTAÇÃO 

O Plano de Atuação da Defensoria Pública do Estado do Amapá contempla a soma dos 

esforços de vários atores institucionais, consolidado pela Coordenadoria de Planejamento Setorial – 

COPLAN, enquanto instrumento de gestão e monitoramento das ações planejadas pelos órgãos de 

atuação, órgãos de execução, órgãos auxiliares e serviços de apoio técnico e administrativo, para 

auxiliar as decisões de gestão da administração superior e demais encaminhamentos. 

A partir do disposto no § 2º, do Art. 134, da CF/1988 - Às Defensorias Públicas 

Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta 

orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. Para tanto, 

elaborou-se o Plano de Atuação da DPE/AP, com propósitos estratégicos, táticos e operacionais, no 

sentido de reforçar a missão e a finalidade institucional, de caráter técnico para nortear as ações 

rumo ao atingimento das metas e objetivos estratégicos. 

Desta feita, a concepção deste Plano, possibilitará um acompanhamento diretivo e 

assertivo quanto ao desempenho institucional, tanto na questão orçamentária quanto na gestão 

estratégica da Defensoria que só será eficiente se puder corroborar com o atingimento dos 

resultados dos macroprocessos de gestão, em consonância com a Cadeia de Valor Integrada. Cabe- 

nos destacar que a estrutura deste documento contempla: 

1. Os Planos de Ação dos órgãos de atuação, órgãos de execução, órgãos auxiliares e 

serviços de apoio técnico e administrativo da DPE/AP; 

2. O Plano Plurianual – PPA 2020 – 2023; 

3. A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2022; 

4. A Lei Orçamentária Anual – LOA de 2022; e o 

5. 1º Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, publicado no DOE Nº 7589 

DE 19 DE Janeiro de 2022, através da Portaria nº 184 – que aprova o QDD da DPE/AP e do Fundo 

Especial da Defensoria Pública - FEDPAP, quando da abertura do exercício financeiro, conforme 

diretrizes da LOA, dentre outras informações complementares a execução das ações previstas. 

6. O Mapa da Cadeia de Valor Integrada– CVI, resultante do estudo das 

legislações ligadas à atuação da Defensoria, e 

7. O Mapa do Planejamento Estratégico Institucional - PEI, que reflete a 

identidade institucional, bem como, 

8. Finalidades, objetivos e Competências Institucionais; e o 

9. Plano de Investimentos Orçamentários para o exercício de 2022; 
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Em resumo, a Coordenadoria de Planejamento Setorial - COPLAN consolidou neste 

documento, as necessidades a serem realizadas em curto prazo. Conheça o Plano de Atuação da 

Defensoria Pública do Amapá, 2ª edição - Ano 2022, com votos de boa leitura. 

 
2. IMPORTÂNCIA DO PLANO DE ATUAÇÃO: 

O Plano de Atuação é um instrumento de planejamento institucional, estruturado com a 

finalidade de reunir os projetos e programas da Defensoria, alinhados aos objetivos institucionais, 

ao Mapa do Planejamento Estratégico e a Cadeia de Valor Institucional, para auxiliar as decisões de 

gestão da administração superior e demais encaminhamentos. 

A aprovação e ampla divulgação do Plano de Atuação da DPE/AP, junto ao Conselho 

Superior, estão previstos no art.19 – inciso XIX da Lei Complementar 121 de 31 de Dezembro de 

2019, Alterada pela Lei Complementar nº 135, de 10.01.2022, sendo imprescindível a participação 

e o envolvimento dos servidores e membros que compõem a Defensoria, na execução das ações, 

dadas as especificidades de cada setor/área de atuação na execução das suas funções finalísticas. 

Este plano está composto por planos de ação, embasados nas atribuições setoriais, 

válidos para os 12 meses do exercício de 2022, podendo ser atualizado e editado em versões 

posteriores, seguindo as diretrizes que regulam a funcionamento da DPE/AP. Contém, ações de 

cunho estratégico, tático e operacional em prol da concretização das metas e dos objetivos definidos 

como estratégicos, para atingir as demandas da sociedade, com acesso à Justiça e proteção de 

direitos, atingindo a finalidade social institucional. 

A atualização do plano de atuação é feita anualmente, preferencialmente no primeiro 

trimestre, dada a importância do alinhamento setorial para a continuidade do trabalho, despertando 

nos membros e servidores o interesse pelo planejamento institucional, como essencial ao 

crescimento e desempenho e a atuação finalística institucional. 

 
3 METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATUAÇÃO. 

A metodologia de elaboração do plano anual de atuação da DPE/AP considerou as 

produções e entregas realizadas pelos órgãos internos junto à coordenadoria de planejamento 

setorial, resulta também do plano de ação que foi estruturado pela COPLAN e alinhado com a 

gestão administrativa, com a finalidade de direcionar as ações no ambiente organizacional, 

estabelecendo novas diretrizes de funcionamento e gestão. Neste sentido, os resultados serão frutos 

do (da): 
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 Trabalho integrado para fortalecer a identidade organizacional por meio da disseminação 

da missão, visão e valores institucionais; 

 Definição dos fluxos dos procedimentos internos com mapeamento das rotinas de 

trabalho e padronização documental; 

 Elaboração dos planos de ação setorial com análise do ambiente interno e externo, 

pontuando as oportunidades de melhoria; 

 Elaboração das atribuições que irão subsidiar a estruturação do regimento interno e do 

código de ética institucional; 

Nesse contexto, as ações complementares, terão as seguintes finalidades: 

1. Incentivar a prática das competências e atribuições destacadas na regulamentação, por 

meio de planos de ação setoriais, 

2. Revisar do Organograma, a partir da alteração da LC 121/2019, com posterior 

publicação e disseminação em âmbito institucional; 

3. Padronizar a documentação institucional, com base na identidade organizacional, 

fortalecida com o planejamento estratégico; 

4. Elaborar os planos e cronograma de execução das ações que irão justificar os objetivos 

estratégicos institucionais e subsidiar a análise dos indicadores de desempenho da gestão e da 

instituição, incluindo o suporte às respostas dos itens solicitados pelo TCE/AP, quanto à prestação 

anual de contas; 

5. Estruturar mapa de gestão à vista, para o monitoramento das ações, com base no plano 

setorial. 

6. Definir outros meios de disseminação (comunicação interna) das resoluções e portarias 

que tenham impacto direto na condução dos trabalhos e decisões de ordem administrativa, 

orçamentária, Financeira, contábil e da Gestão de Pessoas. 

Além disso, cabe destacar que para a efetivação do projeto de reestruturação da 

DPE/AP, é necessário considerar: 

• Implantação e disseminação da Cadeia de Valor e do Mapa Estratégico da DPE/AP; 

• Implantação, disseminação e execução do Planejamento Estratégico Institucional; 

• Disseminação da Missão, Visão e dos Valores Institucionais; 

• Disseminação e aprendizado do Mapa Estratégico; 

• Execução dos planos de ação setoriais, seguindo os fluxos e rotinas de trabalho; 

• Controle e gestão do trabalho interno com foco nas funções finalísticas da DPE/AP. 

Tais ações são essenciais para se atingir os objetivos estratégicos, validar ou revisar os produtos e 
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serviços oferecidos à sociedade, bem como, dos indicadores considerados na medição do 

desempenho organizacional. Sendo assim, a metodologia utilizada pela COPLAN, para a realização 

deste plano pode ser classificada quanto a sua finalidade, objetivos, abordagem, métodos e 

procedimentos. 

Quanto a sua finalidade: Aprovação e ampla divulgação do Plano de Atuação da 

DPE/AP, junto ao Conselho Superior, estão previstos no art.19 – inciso XIX da Lei Complementar 

121 de 31 de Dezembro de 2019, Alterada pela Lei Complementar nº 135, de 10.01.2022 

Quanto aos objetivos: ser utilizado como instrumento de gestão e monitoramento das 

ações planejadas pelos órgãos de atuação, órgãos de execução, órgãos auxiliares e serviços de apoio 

técnico e administrativo, para auxiliar as decisões de gestão da administração superior e demais 

encaminhamentos. 

Quanto à abordagem: este plano reúne as projeções e intenções do trabalho a serem 

desenvolvidos pelos setores, em consonância com a legislação vigente, com o PPA, com a LDO e 

com LOA do exercício de referência deste plano. 

Quanto aos métodos: coleta de dados a partir da solicitação dos planos de ação dos 

setores, assim como dos relatórios trimestrais (1º trimestre) de 2022, incluindo pesquisa 

bibliográfica. 

Quanto aos procedimentos: estudos, pesquisas e qualificação das informações dos 

relatórios setoriais, incluindo a estruturação do plano. 

Quanto ao referencial teórico, destaca-se leitura e análise da legislação que normatiza a 

atuação da Defensoria Pública (atualizada) no âmbito do Estado do Amapá e dos relatórios 

setoriais. 

Os recursos humanos incluem os servidores e membros da instituição, bem como o 

espaço físico, os materiais e equipamentos tecnológicos disponíveis para uso. Além da articulação 

entre o PEI, a CVI, destacam-se os Princípios Constitucionais que permeiam a Gestão Pública, tais 

como Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. Como referência básica de 

gestão utilizou-se a ferramenta de gestão estratégica denominada Balanced Scorecard – BSC
1
, 

para consolidar os trabalhos e focar nos resultados pretendidos. 

As quatro perspectivas organizacionais adotadas pela DPE/AP, no planejamento 

estratégico. em decorrência do BSC, são: 

 
 

1
 Criado em 1992 pelos professores da Universidade de Harvard Robert Kaplan e David Norton. Através do BSC é 

possível analisar e acompanhar o desempenho das organizações além da perspectiva financeira. É uma prática de gestão 

que desdobra os objetivos estratégicos, a visão e a missão da instituição em indicadores de desempenho para o 

monitoramento da gestão através do ciclo PDCA. 
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1) Resultados para a sociedade: está diretamente ligado aos macroprocessos 

finalísticos Interação com a sociedade e o Estado na defesa dos diretos dos necessitados e Gestão da 

defesa pública dos direitos dos necessitados, com destaque para as ações de cidadania e inclusão 

social. 

 
social. 

2) Cidadão e Beneficiário: relativo às ações educativas que possibilitam o controle 

 
 

3) Processos Prioritários: consiste na gestão e execução dos macroprocessos 

finalísticos da Defensoria, com foco para a excelência dos serviços prestados e na inovação e 

liderança participativa. 

4) Aprendizado e crescimento: relacionado às medidas utilizadas para garantir os 

objetivos e o desempenho organizacional. 

Abaixo, a interface das perspectivas que possibilitarão o alcance dos objetivos 

estratégicos da Defensoria Pública do Amapá, no exercício de 2022, com análise do ambiente 

interno associada ao ciclo PDCA. A figura abaixo referenda a visão sistêmica da organização, 

considerando a estrutura organizacional. 

 

 
Figura 01: Visão sistêmica da DPE/AP, a partir da gestão estratégica. 

O Ciclo PDCA é ima ferramenta de promoção da melhoria contínua que foca no 

aumento da produtividade e da eficiência no ambiente organizacional e contribuem para o sucesso 

da instituição. Auxilia a gestão no processo de tomada de decisão. Consiste na realização do 

Aprendizado e 
crescimento 

 
Resultados para a 

sociedade 
 

Cidadão e 
Beneficiário 

Processos 
prioritários 

Gestão 
Estratégica 
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• Ação corretiva 
no insucesso, e 

• Padronizar e 
treinar no 

sucesso. 

• Localizar 
problemas; e 

• Estabelecer 
planos de ação. 

Action 

(Agir) 

Plan 
(planejar) 

controle eficiente dos processos, garantindo menos variabilidade, incluindo redução de erros e 

desperdícios, perda de tempo e custos de produção e trabalho e, consequente maior satisfação dos 

colaboradores e parceiros institucionais. 

 

 

 

 
Figura 02: Ciclo PDCA da DPE/AP- para monitoramento dos planos e ações. 

 

Além dos aparatos metodológicos citados anteriormente, destacam-se, as reuniões 

presenciais e a aplicação de questionário no Google Docs, com perguntas fechadas para gerar um 

diagnóstico do ambiente interno institucional que será analisando e comparado ao diagnóstico da 

matriz Swot. Ainda como parte da metodologia aplicada à elaboração do plano de atuação da 

DPE/AP, destacam-se as ações de âmbito interno e externo, cujos resultados também qualificam 

este plano: 

 Reunião com os Gestores Institucionais para orientações relativas às mudanças 

nas rotinas do trabalho diário; 

 Orientação setorial para a construção dos planos de ação e fluxos de trabalho; e 

 Definição de prazos para apresentação e entrega dos planos de ação, relatórios 

trimestrais e cronograma de reuniões de monitoramento das ações, com entregas à COPLAN (por e- 

mail institucional). Ressalta-se que os encontros com as equipes de trabalho foram agendados 

antecipadamente, com pauta e horários definidos, bem como, o registro dos encaminhamentos, 

dentre outras questões, não menos importantes, não listadas na metodologia de trabalho. 

Os pontos inovativos desse plano contemplam: 

Check 
(Checar) 

Do 

(Fazer) 

• Verificar o 
atingimento da 

meta, e 

• Acompanhar os 

indicadores. 

• Execução do 
Plano; e 

• Colocar o plano 
em prática 
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Missão: 

 Garantir o acesso à justiça integral e gratuita aos vulnerabilizados, 

promovendo os direitos humanos e a cidadania emancipatória, por meio do 

atendimento humanizado, eficiente, multidisciplinar e de qualidade. 

Visão: 

 Ser reconhecida como instituição de referência na defesa e promoção dos 

direitos individuais e coletivos, com efetiva atuação em todo o estado. 

Valores: 

 Empatia, Moralidade, Colaboração, Comprometimento. 

1) O Alinhamento Estratégico - em decorrência da conexão entre as diretrizes do PPA, 

LDO, LOA, CVI, PEI, objetivos e indicadores estratégicos considerando todas as fases que vão 

desde a publicação da Lei complementar nº 121 de 31 de Dezembro de 2019 e suas alterações, até a 

publicização deste plano de atuação, enquanto instrumento de gestão; o 

2) O agrupamento dos planos de ação setorial, em conformidade a organização 

estrutural da Defensoria; 

3) O Planejamento orçamentário para o exercício de 2022, contemplando os 

programas e ações que serão executados. 

Esses pontos serão retomados quando da anexação dos respectivos arquivos no corpo 

desse instrumento de gestão. 

A seguir serão tratados os pontos relativos ao planejamento estratégico da DPE/AP. 

 
 

4. ASPECTOS DA IDENTIDADE ORGANIZACIONAL. 

A Identidade organizacional da Defensoria é composta por missão, visão e valores 

institucionais, elencados a seguir: 
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O Mapa do Planejamento Estratégico da DPE/AP apresenta as perspectivas, os 

macroprocessos de gestão e os objetivos estratégicos da Defensoria. Ele pode ser acessado no portal 

da transparência através do link: 

https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/planejamento_estrategico/pe_21_23.pdf 

Além do Mapa do Planejamento Estratégico, a Cadeia de valor integrada é importante 

instrumento de apoio a elaboração das ações estratégicas da Defensoria Pública, pois contempla a 

integração dos macroprocessos de trabalho, conforme abaixo. Ela pode ser acessado no portal da 

transparência através do link: 

https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/planejamento_estrategico/cadeia_de_valor.pdf 

No próximo item, serão abordados os itens constitutivos da gestão estratégica com foco 

nos resultados. 

5. MATRIZ DE PROGRAMAS E AÇÕES: 

 
Os parâmetros deste plano estão interligados com os documentos legais que norteiam a 

atuação da DPE/AP, neste sentido, destacam-se os programas, as ações e os objetivos que balizam a 

execução da proposta orçamentária da Defensoria em 2022. 

Programas Ações Objetivos 

0074 - Gestão e 

Manutenção da 

Defensoria Pública 

1010 - Governança de Tecnologia da 

Informação. 

2019 - Modernização e Reaparelhamento da 

Defensoria Pública 

2020 - Remuneração, pagamento de 

benefícios e encargos sociais dos servidores 

da DPE-AP. 

2021 - Gestão e Manutenção Administrativa 

da Defensoria Pública do Estado do Amapá 

2022 - Oportunizar estágios para estudantes e 

residência para bacharéis 

1. Aquisição de Softwares para Logística de 

transporte e abastecimento para otimizar gastos 

2. Estruturar o sistema de tecnologia da 

informação, com equipamentos modernos 

3. Reestruturar a organização administrativa da 

Defensoria Pública 

4. Aperfeiçoar a gestão da execução 

orçamentária e financeira. 

0075 - Assistência 

Jurídica Integral e 

Gratuita aos 

hipossuficientes e 

vulneráveis. 

1011 - Implantar Núcleos de Atendimentos. 
 

2023 - Defesa e Promoção dos Direitos dos 

Hipossuficientes e Vulneráveis. 

1. Oferecer aos cidadãos a orientação jurídica, 

garantindo a defesa de seus direitos, em todos 

os graus e instâncias judicial e extrajudicial, 

contemplando de forma integral e gratuita aos 

hipossuficientes e grupos vulneráveis, 

promovendo a conciliação e a cidadania. 

Fortalecendo a imagem Institucional da DPE- 

AP perante a comunidade. 

0076 - Gestão do 

Fundo Especial da 

Defensoria Pública 

do Estado do 

Amapá - 

FUNDEPAP 

2024 - Gestão e Reaparelhamento da DPE-AP 
– FEDPAP, 

 

2113 - Implantar Iniciativas de Capacitação e 

Educação em Direitos através da ESUDPE 

1. O FEDPAP tem como objetivo a qualificação 

profissional de membros e servidores da DPE- 

AP e a sociedade, com polítcas públicas, 

através de investimento ao capital humano, com 

participações em eventos, seminários e 

programas de formação continuada, garantido 

qualidade aos serviços públicos. 

Fonte: Lei Orçamentária Anual - 2022. 

 
O Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, anexo a este plano, demonstra a 

programação e o teto orçamentário detalhado por programa e natureza de despesa. Cabe destacar 
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que, caso seja necessário, alguns valores elencados nos programas e ações serão passivos de 

alterações, considerando a necessidade da instituição em adequar o seu plano orçamentário. 

 

5.1 Perspectivas, objetivos estratégicos e descrição dos objetivos estratégicos da DPE/AP. 
 

Perspectiva Objetivo 

Estratégico 

Descrição do Objetivo 

R
es

u
lt

ad
o
s 

p
ar

a 
a 

so
ci

ed
ad

e 

Fortalecer a interação com a sociedade 

e o conhecimento do cidadão dos seus 

direitos e deveres para o exercício da 

cidadania. 

Promover ações/programas de difusão e conscientização dos direitos humanos e da cidadania, 

estabelecendo cooperações técnicas com diversos segmentos, entre eles, instituições de ensino, órgãos 

públicos, tribunais; realização de mutirões e itinerantes e outros meios de informações necessários para o 

exercício da cidadania. 

Garantir qualidade dos serviços 

prestados com foco do cidadão e na 

justiça social. 

Fomentar ações que visem o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos por meio da 

atuação judicial e extrajudicial, de modo a assegurar a guarda, a justiça e a cidadania. 

Fortalecer o controle social com a participação de entidades representativas da sociedade civil com 

membros das organizações sociais. 

C
id

ad
ão

 e
 b

en
ef

ic
iá

ri
o

 

Intensificar as ações educativas com 

foco na cidadania e na inclusão social. 

Aprimorar ações educativas em diferentes segmentos da sociedade, com o finco de formar, conscientizar e 

assegurar seus direitos como cidadão, contribuindo com sua formação e inclusão social. 

Fomentar as informações cadastrais e 

do perfil dos vulneráveis. 

Aprimorar e assegurar, nos vários segmentos da sociedade, as informações cadastrais dos perfis dos 

vulneráveis, observando os aspectos econômico, social e demográfico, de forma a identificar esse público- 

alvo que ainda não esteja amparado, mantendo um controle contínuo de atualização das informações 

cadastrais. 

Aprimorar o acesso aos serviços e às 

informações de forma transparente, 

tempestiva e efetiva. 

Construir mecanismos de acesso aos dados, ampliando o acesso aos serviços junto à sociedade através de 

canais remotos de relacionamento, fomentando e intensificando a prestação de serviços, bem como na 

divulgação de dados e informações. 

Estabelecer a política e diretrizes de gestão da informação e documentação, que propicie e agilize o acesso 

à informação por diversos meios, com vista a implementação de processo digital e políticas de segurança da 

informação e comunicações. 

P
ro

ce
ss

o
s 

p
ri

o
ri

tá
ri

o
s 

Fomentar a interlocução com a 

sociedade e as organizações sociais 

com foco no controle social 

Participar em eventos com foco nos objetivos e pertinências institucionais, assegurando as políticas que 

atendam as necessidades prioritárias da população vulnerável. 

Modernizar os mecanismos de 

autocomposição 

Incentivar o aperfeiçoamento dos mecanismos de autocomposição, como forma de tratamento adequado 

dos conflitos, controvérsias e problemas. 

Aprimorar a fiscalização das políticas 

públicas garantidoras de direitos dos 

vulneráveis 

Aperfeiçoar às ações de Políticas Públicas no intuito de reduzir as diferenças sociais e garantir o acesso à 

cidadania e aos direitos fundamentais de forma integral e igualitária. 

Institucionalizar a investigação 

defensiva 

Promover procedimentos que visem a modernização dos meios de investigação, com o objetivo de acautelar 

o direito e interesses do envolvidos 

In
o

v
aç

ão
 e

 L
id

e
ra

n
ça

 

Promover a transformação dos 

serviços e processos de trabalho com 

foco na simplificação e no alcance 

digital. 

Efetivar a gestão institucional com foco na transformação da organização, e visão de futuro para aprimorar 

as experiências dos funcionários e clientes na busca de uma transformação digital bem-sucedida. 

Aperfeiçoar a comunicação efetiva 

com a sociedade e o relacionamento 

institucional 

Garantir comunicação clara, objetiva, tempestiva, ágil, assertiva, consistente e acessível ao público externo 

e interno, por meio dos canais de comunicação disponíveis. 

Fortalecer os mecanismos de 

governança e de gestão pública 

Aprimorar o conjunto de mecanismos de liderança, estratégica e controle postos em prática para avaliar, 

direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de 

interesse da sociedade. 

Aprimorar os controles institucionais Implantar Sistemas de controle interno administrativo, com vistas a orientar os gestores no controle da 

legalidade de ações com foco nos resultados e na efetivação do princípio da competência na Administração 

Pública. Tais aprimoramentos servirão como forma de prevenir e corrigir eventuais falhas por meio de 

aperfeiçoamento constante de gerenciamento de risco, de modo a resguardar as boas práticas do serviço 

público, para servidores e cidadãos. 

A
p

re
n
d
iz

ad
o

 e
 c

re
sc

im
en

to
 

Intensificar o desenvolvimento das 

pessoas e a cultura voltada aos valores 

institucionais e aos resultados 

Sistematizar a capacitação continuada, gerencial e profissional, com base no conhecimento técnico, 

proatividade e comprometimento com os objetivos institucionais de todos os membros, servidores e 

estagiários envolvidos no processo. Disseminar e internalizar os valores institucionais, com foco nos 

resultados advindos do compartilhamento de boas condutas e práticas. 

Fomentar ações de fortalecimento das 

carreiras, de qualidade de vida no 

trabalho e de valorização dos 

servidores. 

Incentivar a capacitação de membros, servidores e estagiários em eventos de aperfeiçoamento profissional, 

com o finco do reconhecimento e valorização, promovendo ações com foco ao bem estar de todos os 

envolvidos. 

Promover de forma sustentável a 

estruturação física e logística para a 

otimização do ambiente de trabalho 

Adotar medidas sustentáveis para o melhoramento da estruturação física e logística, assegurando a 

otimização dos recursos renováveis. 

Promover a modernização e a criação 

de soluções tecnológicas integradas, 

seguras e de alto desempenho 

Implantar processos de tecnologia da informação com vistas nas soluções tecnológicas inovadoras, 

integradas, seguras, consistentes, confiáveis, eficientes e aderentes, que racionalizem procedimentos e 

sejam instrumentos ágeis de apoio à tomada de decisões, bem como ampliar o uso de tecnologia da 

informação nas atividades finalísticas e meio. 

Fonte: COPLAN, 2021. 
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5.2 Programas/Ações, metas e indicadores. 

 
PROGRAMA/AÇÃO  

META 
FÓRMULA DO 

INDICADOR 

INDICADOR FINALIDADE FREQUENCIA 

DE MEDICAÇÃO 

UNIDADE 

DE MEDIDA 

PROGRAMA: 0074 - 

GESTÃO E 

MANUTENÇÃO DA 

DEFENSORIA 

PÚBLICA 

 ∑(quantitivo de despesa 

liquidadas/valor total) x100 

INDICE DE EFICÁCIA DA 

GESTÃO E MANUTENÇÃO 

DA DPE 

 ANUAL % 

1010 - Implantar 
Sistema de Informação 
e Gestão 

21 ∑ Nº de produtos ou serviços 
contratados / quantidade de 
unidades atendidas)x100 

Sistemas implantados Gerenciar os 

processos de gestão 
da gestão da DPE, 

por meio de 

sistemas 
informatizados. 

Anual Unidade -UND 

2019 - Equipar as 
Unidades da Defensoria 

Pública do Estado 

21 ∑ Quantidade de itens 
adquiridos / quantidade de 

unidades atendidas)x100 

Unidades equipadas Gerenciar o número 
de bens distribuídos 

por unidades. 

Anual Unidade -UND 

2020 - Remuneração, 

Pagamento de 

Benefícios e Encargos 
Sociais dos Servidores 

da DPE-AP 

240 ∑(Quantidade de servidores 

remunerados/12(meses))x10 

0 

Servidores remunerados Gerenciar a folha e 

garantir o 

pagamento dos 
servidores. 

Anual Unidade -UND 

2021 - Manutenção da 

Gestão Administrativa 

da Defensoria Pública. 

21 ∑ Nº de produtos ou serviços 

contratados / quantidade de 

unidades atendidas)x100 

Unidade mantida Gerenciar os 

valores 

orçamentários 

relativos às 
unidades equipadas. 

Anual Unidade -UND 

2022 - Oportunizar 
Estágios para 
Estudantes e residência 
para bacharéis 

100 ∑(Nº de estágios 
concedidos/12 meses)x100 

Estagiários contratados Gerenciar as 
contratações de 
estagiários. 

Anual Unidade -UND 

PROGRAMA: 0075 - 

ASSISTÊNCIA 

JURÍDICA 

INTEGRAL E 

GRATUITA AOS 

HIPOSSUFICIENTE 
S E VULNERÁVEIS 

 ∑(quantitivo de despesa 

liquidadas/valor total) x100 

ÍNDICE DE EFICÁCIA DA 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA 
 ANUAL % 

1011 - Implantar 
Núcleos de 
Atendimentos 

3 ∑(Nº de unidades 
programadas / nº de unidades 
implantadas). 

Núcleos implantados Gerenciar número 
de unidades 
implantadas. 

Anual Unidade -UND 

2023 - Defesa e 
Promoção dos Direitos 
Dos Hipossuficientes e 
Vulneráveis. 

 

207.040 
 

∑( Nº de atendimentos 
realizados/12 meses )x100 

Pessoas atendidas Medir e mensurar 
o número 
atendimentos 
realizados 

Anual Unidade -UND 

PROGRAMA: 0076 - 

GESTÃO DO FUNDO 

ESPECIAL DA 

DEFENSORIA 

PÚBLICA DO 

ESTADO DO 

AMAPÁ - 
FUNDEPAP 

 ∑(quantitivo de despesa 

liquidadas/valor total fundo) 

x100 

INDICE DE EFICÁCIA DO 

FEDDEPAP 
 ANUAL % 

2024 - Gestão e 
Reaparelhamento da 
DPE-AP - FUNDEPAP 

21 ∑ (Nº de produtos ou 

serviços contratados / 
quantidade de unidades 

atendidas)x100 

Unidade mantida Gerenciar as 

contratações/ 
aquisições 

realizadas com o 
Fundo Especial 

Anual % 

2113 - Implantar 

Iniciativas de 
Capacitação e Educação 

em Direitos através da 
ESUDPE 

300 ∑ (valor investido / 

quantidade de partícipes ) x 
100 

Pessoa capacitada  Anual Unidade -UND 

Os indicadores foram propostos à luz dos objetivos de cada programa e ação. Eles têm 

como finalidade, reforçar a execução orçamentária com o fim a que se destinam. O monitoramento 

dos indicadores será realizado pelos setores que executam as ações, em conjunto com a COPLAN - 

DPE/AP, considerando o planejamento orçamentário (incluindo as metas e o quantitativo de 

aquisições) projetado com esta finalidade. O monitoramento será trimestral, contudo, a análise do 
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desempenho será feita por meio de reuniões mensais, com emissão de relatórios a serem 

encaminhados ao Gabinete Institucional. 

Nota: As informações relativas aos indicadores e respectivas fórmulas, poderão ser reelaborados, 

para garantir que os objetivos e metas sejam alcançados. 

 

5.3 Planos de ação dos núcleos especializados, dos núcleos regionais e dos setores 

administrativos da DPE/AP. 

As Seções que apresentam os planos dos núcleos especializados e dos núcleos regionais 

estão diretamente ligadas às ações estruturantes da Defensoria, enquanto unidade permanente 

essencial à função jurisdicional do Estado, sendo um instrumento democrático, proporcionando 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 hipossuficientes e 

vulneráveis, assim considerados na forma da lei, com os objetivos de: 

1) Fortalecer a interação com a sociedade e o conhecimento do cidadão dos seus direitos 

e deveres para o exercício da cidadania, e; 

2) Garantir qualidade dos serviços prestados com foco do cidadão e na justiça social, 

para alcançar os resultados demandados pela sociedade, com eficiência e otimização da atuação. 

A seção que trata dos Planos dos setores administrativos da DPE/AP reflete a 

consolidação das ações, frente à gestão institucional, com foco nos macroprocessos gerenciais e de 

suporte aos finalísticos e, por fim, a seção que apresentará o planejamento orçamentário para o 

exercício de 2022, considerando as necessitadas listadas pelos órgãos auxiliares e serviços de apoio 

técnico administrativo, anexos a este documento. 

 
6 PLANO DE ATUAÇÃO 2022 – ALINHADO PELA LEI COMPLEMENTAR 

Nº 0121, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019, Alterada pela Lei Complementar nº 135, de 

10.01.2022 

 
A existência de instrumentos de gestão, a exemplo deste plano de atuação, deve 

convergir para a concretização dos macros objetivos institucionais, destacando que: 

Art. 1º A Defensoria Pública do Estado do Amapá é 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 

do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. 

§ 1º A Defensoria Pública do Estado do Amapá estenderá os seus serviços 

por todas as Comarcas do Estado, de acordo com as necessidades do serviço 

e as disponibilidades materiais e orçamentárias. 
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§ 2º O número de Defensores Públicos na unidade jurisdicional será 

proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à 

respectiva população, atendendo, prioritariamente, as regiões com maiores 

índices de exclusão social e adensamento populacional. 

§ 3º Consideram-se necessitados as pessoas físicas ou jurídicas e os grupos 

sociais que comprovarem 

insuficiência de recursos, bem como os hipervulneráveis e hipossuficientes 

organizacionais, não necessariamente de ordem financeira. 

Art. 2º A Defensoria Pública do Estado do Amapá, no desempenho de suas 

funções, terá como fundamentos de atuação a prevenção dos conflitos e a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza 

e da marginalidade, e a redução das desigualdades sociais e regionais. 

Art. 3º São princípios institucionais da Defensoria Pública do Estado do 

Amapá unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. 

Art. 4º São objetivos da Defensoria Pública do Estado do Amapá: 

I - a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades 

sociais; II - a afirmação do Estado Democrático de Direito; III - a prevalência 

e efetividade dos direitos humanos; e IV - a garantia dos princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 

 

Além disso, destaca-se a autonomia funcional, administrativa, financeira e orçamentária 

da Defensoria Pública do Estado do Amapá. 

 
Art. 7° À Defensoria Pública do Estado do Amapá é assegurada autonomia 

funcional, administrativa, financeira e a iniciativa para elaboração de sua 

proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, cabendo-lhe, especialmente: 

I - praticar atos próprios de gestão; 

II - propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos, bem 

como a fixação e o reajuste dos subsídios de seus membros; 

III - propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção dos cargos de seus 

serviços auxiliares, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos de seus 

servidores; 

IV - abrir concurso público e prover os cargos iniciais da carreira e dos 

serviços auxiliares; 

V - realizar a lotação dos membros da carreira e dos serviços auxiliares, por 

meio das formas de provimento previstas em lei; 

VI - realizar a promoção dos membros da carreira e dos serviços auxiliares; 

VII - praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa dos 

membros e servidores; 

VIII - adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva 

contabilização; 

IX - criar, organizar e regulamentar os seus órgãos de administração superior, 

de administração e de atuação; 

X - organizar os serviços auxiliares; 

XI - elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes 

demonstrativos; 

XII - elaborar os regimentos internos dos seus órgãos colegiados e os da 

própria instituição; 

XIII - exercer outras competências decorrentes de sua autonomia. 

Parágrafo único. As decisões da Defensoria Pública do Estado do Amapá, 

fundadas em sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, 

obedecidas as formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade 

imediata, ressalvadas as competências constitucionais dos Poderes Judiciário 

e Legislativo e do Tribunal de Contas. 

 
 

Segundo a LC 121, a estrutura da DPE/AP está coordenada da seguinte forma: 
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Art. 10. A Defensoria Pública do Estado do Amapá compreende: 

I - órgãos de administração superior: 

a) a Defensoria Pública-Geral; 

b) a Subdefensoria Pública-Geral; 

c) o Conselho Superior; 

d) a Corregedoria-Geral. 

II - órgãos de atuação: 

a) as Defensorias Públicas; 

b) os Núcleos Especializados; 

c) os Núcleos Regionais. 

III - órgãos de execução: 

a) os Defensores Públicos. 

IV - órgãos auxiliares e serviços de apoio técnico e administrativo: 

a) a Gabinete do Defensor Público-Geral; (redação dada pela Lei Complementar nº 

135, de 10.01.2022) 

b) a Diretoria Geral; (redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 10.01.2022) 

c) a Coordenadoria de Comunicação; (redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 

10.01.2022) 

d) a Coordenadoria-Geral de Administração; (redação dada pela Lei Complementar nº 

135, de 10.01.2022) 

e) a Coordenadoria de Engenharia e Fiscalização; (redação dada pela Lei 

Complementar nº 135, de 

10.01.2022) 

f) a Coordenadoria de Tecnologia da Informação; (redação dada pela Lei 

Complementar nº 135, de 

10.01.2022) 

g) a Coordenadoria de Gestão de Pessoas; (redação dada pela Lei Complementar nº 

135, de 10.01.2022) 

h) a Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira; (redação dada pela Lei 

Complementar nº 135, 

de 10.01.2022) 

i) a Coordenadoria de Planejamento Setorial; (redação dada pela Lei Complementar nº 

135, de 10.01.2022) 
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j) a Coordenadoria de Atendimento; (redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 

10.01.2022) 

k) a Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno; (redação dada pela Lei 

Complementar nº 135, de 

10.01.2022) 

l) a Coordenadoria de Contratação; (incluída pela Lei Complementar nº 135, de 

10.01.2022) 

m) a Escola Superior; (incluída pela Lei Complementar nº 135, de 10.01.2022) 

n) a Ouvidoria-Geral. (incluída pela Lei Complementar nº 135, de 10.01.2022) 

 
 

A lei que dispõe sobre a organização da Defensoria Pública do Estado do Amapá, da 

carreira dos membros, pode ser acessada e consultada em: 

https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/lei/Lei-complementar-Ano2022.pdf 
 

 

No link abaixo para todos os anos antecedentes, incluindo as instruções normativas: 

https://defensoria.ap.def.br/transparencias/12#ChegadaCorregedoria 

https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/lei/Lei-complementar-Ano2022.pdf
https://defensoria.ap.def.br/transparencias/12#ChegadaCorregedoria
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 
Os membros da Defensoria Pública do Estado do Amapá, assim como a equipe de 

servidores, apresentam este Plano de Atuação como instrumento de gestão institucional, em 

cumprimento ao art.19 – inciso XIX da Lei Complementar 121 de 31 de Dezembro de 2019, 

atendendo às diretrizes e objetivos estratégicos do PPA 2020-2023, com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA. 

Este Plano, em sua segunda edição, atende às premissas de atuação da DPE/AP para o 

exercício de 2022, devendo ser atualizado e editorado anualmente, em consonância com as 

normativas legais. Sua concepção considerou além da legislação vigente, os documentos 

balizadores da gestão estratégica da Defensoria, já anunciados anteriormente. 

Sua estrutura reúne as principais informações e referências do trabalho que será 

realizado no âmbito da DPE/AP com foco na sua função finalística. Os documentos anexos 

reforçam o planejamento institucional em relação ao exercício de 2020, e alinha os eixos de atuação 

de todos os setores e atores envolvidos com os resultados. 

Além de ser considerado um referencial teórico, deverá refletir as ações no ambiente 

interno, e poderá ser utilizado como fonte de pesquisa e amparo para o atingimento das metas 

prioritárias, acompanhar e avaliar os resultados, bem como propor mudanças estratégicas sobre os 

rumos e reflexos da gestão para além do ambiente interno, sobressalente ao contexto externo. 

Por fim, constitui importante ferramenta de gestão, cuja metodologia de criação está 

embasada na missão, visão e valores institucionais, indicadores de desempenho e no Balanced 

Scorecard – BSC. Seu conteúdo é um reforno dos aspectos inovativos da gestão institucional. 
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ANEXO I – LEGISLAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – EXERCÍCIO DE 2022. 

 
 

Nos links abaixo, o leitor poderá acessar e consultar o PPA, a LDO e a LOA que 

direcionam o planejamento orçamentário da Defensoria, e que estão hospedados no portal da 

transparência da instituição, em consonância com a Lei de acesso a informação. 

 
a. Acesso ao PPA 2020 – 2023 

https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/legislacao_orcamentaria/ppa_a 

no_2020_a_2023.pdf 
 

 

 
 

b. Acesso a LDO/2022. 

https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/legislacao_orcamentaria/ano20 

22/DOEn7467.pdf 
 

 

 
 

c. Acesso a LOA/2022 

https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/legislacao_orcamentaria/ano20 

22/lei2628-14012022loa.pdf 
 

 

 

d. Acesso a Proposta Orçamentária /2022 

https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/legislacao_orcamentaria/ano202 

2/proposta_orcamentaria_PLOA-2022.pdf 

 

 

 

e. Acesso ao Quadro de Detalhamento de Depesas – QDD/2022 

https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/legislacao_orcamentaria/ano20 

22/DOE_7589_portaria_184_APROVA_O_1_QDD_DPE_E_FEDPAP.pdf 

https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/legislacao_orcamentaria/ppa_ano_2020_a_2023.pdf
https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/legislacao_orcamentaria/ppa_ano_2020_a_2023.pdf
https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/legislacao_orcamentaria/ano2022/DOEn7467.pdf
https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/legislacao_orcamentaria/ano2022/DOEn7467.pdf
https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/legislacao_orcamentaria/ano2022/lei2628-14012022loa.pdf
https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/legislacao_orcamentaria/ano2022/lei2628-14012022loa.pdf
https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/legislacao_orcamentaria/ano2022/proposta_orcamentaria_PLOA-2022.pdf
https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/legislacao_orcamentaria/ano2022/proposta_orcamentaria_PLOA-2022.pdf
https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/legislacao_orcamentaria/ano2022/DOE_7589_portaria_184_APROVA_O_1_QDD_DPE_E_FEDPAP.pdf
https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/legislacao_orcamentaria/ano2022/DOE_7589_portaria_184_APROVA_O_1_QDD_DPE_E_FEDPAP.pdf
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ANEXO II – QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS – QDD DPE/AP 2022. 

 

 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ 

Coordenadoria de Planejamento Setorial 

 

 

 

 

 
1. Órgão Responsável 

1º QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA/2022 

 
2. Unidade Responsável 

 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FONTE DETALHAMENTO TOTAL 

UNIDADE: 05.101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ 

03.422.0074.1010 GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

  
Serviços de Consultoria 

 
3.3.90.35 

 
107 

 
10.000,00 

 
 
 
 
 
 

 
645.300,00 

Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 3.3.90.39 107 215.300,00 

Serviços de Tecnologia da Informação e Gestão - PJ 3.3.90.40 107 420.000,00 

03.422.0074.2019 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

  
Equipamentos e Material Permanente 

 
4.4.90.52 

 
107 

 
600.000,00 

 
 

 
600.000,00 

03.122.0074.2020 REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA DPE-AP 

  
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 

 
3.1.90.11 

 
101 

 
25.611.889,00 

 

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 3.1.90.12 107 670.000,00 

Obrigações Patronais - INSS 3.1.90.13 101 1.206.665,00 

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.1.90.16 101 535.205,00 

Despesas de Exercício Anteriores 3.1.90.92 101 50.000,00 

Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.90.94 101 100.000,00 

Obrigações Patronais - AMPREV 3.1.91.13 101 2.543.060,00 

Outros Benefícios Assistenciais do Servidor 3.3.90.08 101 3.144.684,00 

Auxílio Fardamento 3.3.90.19 107 50.000,00 

Auxílio Alimentação 3.3.90.46 107 1.396.198,00 

Outros Auxílios 3.3.90.48 107 1.676.743,00 

Auxílio Transporte 3.3.90.49 107 878.262,00 

05101 - Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE-AP 

05101 - Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE-AP 
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Indenizações e Restituições 
 

3.3.90.93 
 

107 
 

50.000,00 

 
 
 

37.912.706,00 

03.122.0074.2021 GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINSITRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ 
  

Diárias - Civil 
 

3.3.90.14 
 

107 
 
150.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.396.379,00 

 
Material de Consumo 

 
3.3.90.30 

 
107 

 
834.600,00 

 

Passagens e Despesas com Locomoção 
 

3.3.90.33 
 

107 
 

200.000,00 

 

Locação de Mão de Obra - Limpeza e Conservação 
 

3.3.90.37 
 

107 
 

2.220.000,00 

 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 

3.3.90.39 
 

107 
 

2.892.704,00 

 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 

3.3.90.39 
 

127 
 

9.075,00 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 
Jurídica (INTERNET) 

 

3.3.90.40 

 

107 

 

900.000,00 

 

Obrigações Tributárias e Contributivas 
 

3.3.90.47 
 

107 
 

15.000,00 

  
Despesas de Exercícios Anteriores 

 
3.3.90.92 

 
107 

 
40.000,00 

  

 
Obras e Instalações 

 

 
4.4.90.51 

 

 
107 

 

 
1.100.000,00 

 
Equipamentos e Material Permanente 

 
4.4.90.52 

 
107 

 
35.000,00 

03.122.0074.2022 OPORTUNIZAR ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES E RESIDÊNCIA PARA BACHARÉIS 
  

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 

3.3.90.39 
 

107 
 
1.277.250,00 

 
 

 
1.277.250,00 

03.422.0075.1011 IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTOS (SEDES) 
  

Obras e Instalações 
 

4.4.90.51 
 

107 
 
600.000,00 

 
 

 
600.000,00 

03.422.0075.2023 DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS HIPOSSUFICIENTES E VULNERÁVEIS 
  

Diárias - Civil 
 

3.3.90.14 
 

107 
 
150.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.077.440,00 

 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

 
3.3.90.39 

 
107 

 
74.440,00 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 
Jurídica 

 
3.3.90.40 

 
107 

 
103.000,00 

Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52 3101 250.000,00 

Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52 103 2.500.000,00 
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ORÇAMENTO TOTAL PESSOAL E ENCAGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS 

 
FISCAL 

 
49.759.075,00 

30.716.819,00 
 

16.707.256,00 
 

2.335.000,00 

SEGURIDADE - - - - 

 
CONVÊNIOS 

 
2.750.000,00 

 
- 

 
- 

 
2.750.000,00 

TOTAL DO 
ORÇAMENTO: 

52.509.075,00 
 

 
 

Macapá - AP, 17 de janeiro de 2022.  

Carmem Fabíola Pimentel Góes Lemos 

Chefe da Coordenadoria de Planejamento Setorial 

Portaria 273, de 31 de dezembro de 2019. 

 
FONTE DESCRIÇÃO TOTAL % 

 
101 

 
Recursos de Transferência da União - RTU 

 
33.191.503,00 

 
63,21 

 
107 

 
Recursos Próprios - RP 

 
16.558.497,00 

 
31,53 

 
103 

Transferencia de Convênio e Aplicações Financeira de 
Rendimentos de Recursos de Convênio - TC/AFRV 

 
2.500.000,00 

 
4,76 

 
3101 

 
Contrapartida de Convênios 

 
250.000,00 

 
0,48 

 
127 

Taxas, Aplicações Financeiras, Multas e Outros - Outros 
Poderes 

 
9.075,00 

 
0,02 

 
TOTAL 

 
52.509.075,00 

 
100,00 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA Nº 2.628 DE 14/01/2022, PUBLICADA NO DOE Nº 7.586 DE 14/01/2022. 
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05301- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

 

 
 
 
 

1. Órgão Responsável 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ 

Coordenadoria de Planejamento Setorial 

 

 

 

 

1º QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA/2022 

 

 
2. Unidade Responsável 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FONTE DETALHAMENTO TOTAL 

UNIDADE: 05.301 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA 

05301 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA 

03.422.0076.2024 GESTÃO E REAPARELHAMENTO DA DPE-AP - FEDPAP 
 

Material de Consumo 3.3.90.30 225 
14.000,00  

 
Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.33 225 28.000,00  

 
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física 3.3.90.36 225 18.000,00  

 
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 3.3.90.39 225 55.000,00  

 
Despesas de Exercício Anterior 3.3.90.92 225 1.100,00  

 
Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52 225 

250.650,00 
366.750,00 

 
 
 

03.422.0076.2113 IMPLANTAR INICIATIVAS DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO EM DIREITOS ATRAVÉS DA ESUDPE 
 

Auxílio Financeiro a Pesquisadores 
 

3.3.90.20 225 25.000,00 
 

Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, 
Desportivas e Outras 

 
3.3.90.31 

 
225 

10.000,00 

 Material, Bem ou Serviço para Distribuição 
Gratuita 

 
3.3.90.32 

 
225 

 
10.000,00 

 

 
Serviços de Consultoria 

 
3.3.90.35 225 20.000,00 

 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36 225 50.000,00 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39 225 60.000,00 

 
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.90.48 225 25.000,00 200.000,00 

 

Macapá - AP, 17 de janeiro de 2022.  

Carmem Fabíola Pimentel Góes Lemos 

Chefe da Coordenadoria de Planejamento Setorial 

Portaria 273, de 31 de dezembro de 2019. 
 

FONTE DESCRIÇÃO TOTAL 
 

225 Recursos dos Fundos dos Outros Poderes 566.750,00 100,00% 

TOTAL 566.750,00 100,00% 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA Nº 2.628 DE 14/01/2022, PUBLICADA NO DOE Nº 7.586 DE 14/01/2022. 

05301 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA 
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ANEXO III - Planos de Ação 
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II - ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO 

 

 

 

 

 
1) Núcleos Especializados: 

 
Art. 26. A Defensoria Pública atuará, também, por intermédio de Núcleos Especializados, criados por ato do Defensor Público-Geral, de acordo com a 

conveniência e oportunidade da administração, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 1º. 
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2) Núcleos Regionais: 

 
 

Art. 29. A Defensoria Pública exercerá suas funções institucionais, também, por meio de Núcleos Regionais. 
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IV - ÓRGÃOS AUXILIARES E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 

E ADMINISTRATIVO: 
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EMBASAMENTO: LEI COMPLEMENTAR Nº 0135 DE 10 DE JANEIRO DE 2022 – Altera dispositivo da LC nº 121, de 31 de Dezembro de 2019 e dá 

outrasprovidências. 

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL 

 

Art. 40. O Gabinete da Defensoria Pública-Geral é órgão auxiliar vinculado diretamente ao Defensor Público-Geral, auxiliando-o no desempenho de 

suas atribuições e outras que lhe forem determinadas. 

 
SETOR GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL 

ÓRGÃO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ 

GESTOR DO SETOR ANA DANYELA FERREIRA PINTO GOMES 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 

DAS AÇÕES 

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL 

O QUE FAZER POR QUE? FUNDAMENTAÇÃO QUANTO? EVIDÊNCIA DO RESULTADO 

Dirigir a Defensoria Pública do Estado do 

Amapá, superintender e coordenar suas 

atividades e orientar-lhe a atuação; 

Por tratar-se de competência do 

Defensor Público-Geral, expressa no 

art. 13, inciso I, da Lei Complementar 

Estadual nº121/2019. 

Nos termos do art. 7o, 11 e 13, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Conforme orçamento aprovado 

pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e distribuído pela 

Lei Orçamentária Anual, previstos 

na instituição. 

Através de expedição de atos 

normativos, portarias, editais, 

memorandos e despachos 

administrativos. 

Autorizar os afastamentos dos membros da 

Defensoria Pública; 

Por tratar-se de competência do 

Defensor Público-Geral, expressa no 

art. 13, inciso VI, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Nos termos da LCE nº121/2019, da 

Resolução nº09/2019/CSDPEAP, que 

regulamenta as férias dos membros da 

DPE/AP, da Resolução 

nº013/2019/CSDPEAP, que trata do 

limite de gozo de folgas mensal e anual 

e da Resolução nº022/2020/CSDPEAP, 

que regulamenta o adicional de 

acumulação por serviço extraordinário. 

Conforme orçamento aprovado 

pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e distribuído pela 

Lei Orçamentária Anual, previstos 

na instituição. 

Através de expedição de portarias e 

memorandos, publicação no diário 

oficial do estado, memorando ao 

membro informando o 

deferimento/indeferimento e despacho 

ao Departamento de Gestão de Pessoas 

para finalização do processo. 

Estabelecer a lotação e distribuição dos 

membros e dos serviços da Defensoria 

Pública; 

Por tratar-se de competência do 

Defensor Público-Geral, expressa no 

art. 13, inciso VII, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Nos termos do art. 7o, inciso V, da LCE 

nº121/2019, da Resolução 

nº28/2020/CSDPEAP, que dispõe sobre 

a fixação de atribuições dos Órgãos de 

Atuação da Defensoria Pública do 

Estado   do   Amapá   e   da   Resolução 
n°27/2020/CSDPEAP, que dispõe sobre 

Conforme orçamento aprovado 

pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e distribuído pela 

Lei Orçamentária Anual, previstos 

na instituição. 

Através de expedição de portarias, 

publicação no Diário Oficial do Estado 

e memorando ao membro, dando 

ciência do ato. 
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  o ingresso, a lotação e eventuais 

condições especiais para membros da 

DPE/AP. 

  

Praticar atos de gestão administrativa, 

financeira e de pessoal; 

Por tratar-se de competência do 

Defensor Público-Geral, expressa no 

art. 13, inciso XIV, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Nos termos do art. 7o, da LCE 

nº121/2019. 

Conforme orçamento aprovado 

pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e distribuído pela 

Lei Orçamentária Anual, previstos 

na instituição. 

Através de reuniões, expedição de atos 

normativos, portarias, editais, 

memorandos e despachos 

administrativos. 

Designar membro para exercício de suas 

atribuições em órgãos de atuação diversa do 

de sua lotação ou, em caráter excepcional, 

perante Juízos, Tribunais ou Órgãos distintos 

dos estabelecidos para cada categoria; 

Por tratar-se de competência do 

Defensor Público-Geral, expressa no 

art. 13, inciso XVI, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Nos termos da Resolução nº22/2020 do 

CSDPEAP, que regulamenta o adicional 

de acumulação por serviço 

extraordinário, previsto no art. 94 da 

LCE nº121/2019 e da Resolução 

n°33/2020/CSDPEAP; que altera a 

Resolução nº22/2020/CSDPEAP. 

Incide no pagamento de adicional 

de substituição e/ou adicional de 

acumulação, previstos 

respectivamente nos artigos 93 e 

94 da lei complementar estadual 

nº121/2019. 

Através de expedição de portarias e 

publicação no Diário Oficial do Estado. 

Editar atos, expedir instruções normativas e 

de organização administrativa; 

Por tratar-se de competência do 

Defensor Público-Geral, expressa no 

art. 13, inciso XXI, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Nos termos no art. 7o da LCE 

nº121/2019. 

Conforme orçamento aprovado 

pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e distribuído pela 

Lei Orçamentária Anual, previstos 

na instituição. 

Através de expedição e publicação de 

atos normativos, portarias, editais, 

memorandos e despachos 

administrativos. 

Representar a Defensoria Pública judicial e 

extrajudicialmente; 

Por tratar-se de competência do 

Defensor Público-Geral, expressa no 

art. 13, inciso II, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Nos termos da LCE nº121/2019. Conforme orçamento aprovado 

pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e distribuído pela 

Lei Orçamentária Anual, previstos 

na instituição. 

Através de trâmite administrativo. 

Zelar pelo cumprimento das finalidades da 

instituição; 

Por tratar-se de competência do 

Defensor Público-Geral, expressa no 

art. 13, inciso III, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Nos termos da LCE nº121/2019. Conforme orçamento aprovado 

pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e distribuído pela 

Lei Orçamentária Anual, previstos 

na instituição. 

Através de trâmite administrativo. 

Proferir decisões nas sindicâncias e 

processos administrativos disciplinares 

promovidos pela Corregedoria-Geral; 

Por tratar-se de competência do 

Defensor Público-Geral, expressa no 

art. 13, inciso IX, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Nos termos da LCE nº121/2019. Conforme orçamento aprovado 

pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e distribuído pela 

Lei Orçamentária Anual, previstos 

na instituição. 

Através de trâmite administrativo. 
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Abrir concursos públicos para ingresso nas 

carreiras de membros e de servidores; 

Por tratar-se e competência do 

Defensor Público-Geral, expressa no 

art. 13, inciso XII, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Nos termos do art.7o, IV, da LCE 

nº121/2019. 

Conforme orçamento aprovado 

pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e distribuído pela 

Lei Orçamentária Anual, previstos 

na instituição. 

Através de trâmite administrativo. 

Determinar correições extraordinárias; Por tratar-se de competência do 

Defensor Público-Geral, expressa no 

art. 13, inciso XIII, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Nos termos da LCE nº121/2019. Conforme orçamento aprovado 

pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e distribuído pela 

Lei Orçamentária Anual, previstos 

na instituição. 

Através de trâmite administrativo. 

Requisitar de qualquer autoridade pública e 

de seus agentes, certidões, exames, perícias, 

vistorias, diligências, processos, documentos, 

informações, esclarecimentos e demais 

providências necessárias à atuação da 

Defensoria Pública; 

Por tratar-se de competência do 

Defensor Público-Geral, expressa no 

art. 13, inciso XVII, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Nos termos da LCE nº121/2019. Conforme orçamento aprovado 

pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e distribuído pela 

Lei Orçamentária Anual, previstos 

na instituição. 

Através de ofícios expedidos às 

autoridades competentes. 

Delegar atribuições à autoridade que lhe seja 

subordinada, na forma da lei; 

Por tratar-se de competência do 

Defensor Público-Geral, expressa no 

art. 13, inciso XIX, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Nos termos da LCE nº121/2019. Conforme orçamento aprovado 

pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e distribuído pela 

Lei Orçamentária Anual, previstos 

na instituição. 

Através de trâmite administrativo. 

Requisitar força policial para assegurar a 

incolumidade física dos membros, quando 

estes se encontrarem ameaçados em razão do 

desempenho de suas atribuições 

institucionais; 

Por tratar-se de competência do 

Defensor Público-Geral, expressa no 

art. 13, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Nos termos da LCE nº121/2019. Conforme orçamento aprovado 

pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e distribuído pela 

Lei Orçamentária Anual, previstos 

na instituição. 

Através da expedição de ofícios às 

autoridades competentes. 

Expedir editais para promoção e remoção de 

membros e servidores, conforme requisitos 

previstos na Lei Complementar Federal nº 

80, de 12 de janeiro de 1994, e na lei 

complementar estadual nº121/2019. 

Por tratar-se de competência do 

Defensor Público-Geral, expressa no 

art. 13, inciso XXIII, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Nos termos da LCE nº121/2019, da 

Resolução nº06/2019/CSDPEAP, que 

dispõe sobre a remoção voluntária dos 

membros da Defensoria Pública e dá 

outras providências, e da Resolução 

n°40/2021/CSDPEAP, que dispõe sobre 

o processo de promoção pelos critérios 

de antiguidade e merecimento na 

carreira de Defensor Público do Estado 
do Amapá. 

Conforme orçamento aprovado 

pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e distribuído pela 

Lei Orçamentária Anual, previstos 

na instituição. 

Através da expedição de editais. 
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Submeter ao Conselho Superior proposta de 

criação ou de alteração do Regimento Interno 

da Defensoria Pública. 

Por tratar-se e competência do 

Defensor Público-Geral, expressa no 

art. 13, inciso V, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Nos termos da LCE nº121/2019. Conforme orçamento aprovado 

pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e distribuído pela 

Lei Orçamentária Anual, previstos 

na instituição. 

Através do encaminhamento de 

propostas. 

Dirimir conflitos de atribuições entre 

membros, com recurso para seu Conselho 

Superior; 

Por tratar-se de competência do 

Defensor Público-Geral, expressa no 

art. 13, inciso VIII, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Nos termos da LCE nº121/2019 e da 

Resolução n° 28/2020/CSDPEAP, que 

dispõe sobre a fixação de atribuições dos 

Órgãos de Atuação da Defensoria 

Pública do Estado do Amapá. 

- Com embasamento em análise jurídica 

da Assessoria Jurídica do Gabinete 

Oficial. 

Instaurar, por recomendação do Conselho 

Superior, processo disciplinar contra 

membros; 

Por tratar-se de competência do 

Defensor Público-Geral, expressa no 

art. 13, inciso X, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Nos termos da LCE nº121/2019. - Através de trâmite administrativo. 

Instaurar, de ofício ou por recomendação de 

seu Conselho Superior, processo disciplinar 

contra servidores; 

Por tratar-se de competência do 

Defensor Público-Geral, expressa no 

art. 13, inciso XI, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Nos termos da LCE nº121/2019. - Através de trâmite administrativo. 

Convocar o Conselho Superior; Por tratar-se de competência do 

Defensor Público-Geral, expressa no 

art. 13, inciso XV, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Nos termos da LCE nº121/2019. - Através de trâmite administrativo. 

Aplicar a sanção de remoção compulsória, 

aprovada pelo voto de 2/3 (dois terços) do 

Conselho Superior, assegurada o 

contraditório e a ampla defesa; 

Por tratar-se de competência do 

Defensor Público-Geral, expressa no 

art. 13, inciso XVIII, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Nos termos dos artigos 72 e 74, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019 e da 

Resolução nº06/2019/CSDPEAP, que 

dispõe sobre a remoção dos membros da 

Defensoria Pública, e dá outras 

providências. 

Conforme orçamento aprovado 

pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e distribuído pela 

Lei Orçamentária Anual, previstos 

na instituição. 

Através de trâmite administrativo. 

Criar Núcleos Regionais e Especializados, 

cuja extinção dependerá de ratificação do 

Conselho Superior; 

Por tratar-se de competência do 

Defensor Público-Geral, expressa no 

art. 13, inciso XXII, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Nos termos do artigo 25 da LCE 

nº121/2019. 

Conforme orçamento aprovado 

pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e distribuído pela 

Lei Orçamentária Anual, previstos 

na instituição. 

Através de expedição de portarias e 

publicação no Diário Oficial do Estado. 

 

Proponente: GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL 

Chefe: Ana Danyela F. P. Gomes 
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GABINETE DA SUBDEFENSORIA PÚBLICA-GERAL 

 
SETOR SUBDEFENSORIA PÚBLICA-GERAL 

ÓRGÃO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 

DAS AÇÕES 

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL 

O QUE FAZER? POR QUE? FUNDAMENTAÇÃO QUANTO? COMO? 

Auxiliar o Defensor Público-Geral 

assuntos de interesse da instituição; 

nos Por tratar-se de competência do Subdefensor 

Público-Geral, expressa no art. 14, inciso I, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Nos termos da LCE nº121/2019. Conforme orçamento 

aprovado pela Lei de 

Diretrizes   Orçamentárias   e 

Através de 

administrativo. 

trâmite 

Desincumbir-se das tarefas e delegações 

que lhe forem determinadas pelo Defensor 

Público-Geral; 

Por tratar-se de competência do Subdefensor 

Público-Geral, expressa no art. 14, inciso II, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

 distribuído pela Lei 

Orçamentária Anual, 

previstos na instituição. 

  

Supervisionar o planejamento da 

Defensoria    Pública    sobre    as    normas 

técnicas de elaboração dos planos, 

Por tratar-se de competência do Subdefensor 

Público-Geral, expressa no art. 14, inciso III, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

    

programas e orçamento, promovendo o      

acompanhamento de sua execução;      

Supervisionar e acompanhar as atividades Por tratar-se   de   competência   do   Subdefensor     

administrativas da Defensoria Pública; Público-Geral, expressa no art. 14, inciso IV, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

Exercer outras atribuições que lhe forem Por tratar-se   de   competência   do   Subdefensor     

delegadas pelo Defensor Público-Geral. Público-Geral, expressa no art. 14, inciso V, da Lei 

Complementar Estadual nº121/2019. 

 
Proponente: GABINETE DA SUBDEFENSORIA PÚBLICA-GERAL 
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COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 33-A. A Coordenadoria-Geral de Administração é órgão auxiliar, subordinada diretamente à Defensoria Pública-Geral, cabendo-lhe prestar serviços 

nas áreas de projetos, captação de recursos, material, patrimônio, almoxarifado, serviços gerais, transportes, secretaria-geral e protocolo. 
SUBSEÇÃO I – Art. 33-Coordenadoria-Geral de Administração 

SETOR COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ÓRGÃO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP 

GESTOR DO SETOR MICHELLE FRAZÃO CARNEIRO 

RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO DAS 

AÇÕES 

 
 

MICHELLE FRAZÃO CARNEIRO e CARLA PATRÍCIA AZEVEDO LIMA PINHEIRO 

O QUE FAZER? QUANDO? QUEM? POR QUE? ONDE? COMO? QUANTO? EVIDÊNCIA DO RESULTADO 

Arquivar e elaborar 

documentos, memorandos 

e processos 

Esporadicamente Michelle 

ou Carla 

Para organização e facilidade 

em identificar 

documentos/Criação de 

processos de acordo com as 

necessidades e conforme 

Planejamento. 

CGA Pastas/Arquiv 

os/Sistemas 

Sem ônus Otimização do tempo e 

Formalização dos Processos e 

Contratação de bens e serviços 

Acompanhar e despachar 

os processos 

administrativos 

Diário Michelle 

ou Carla 

Formalização de informações, 

solicitações, esclarecimentos e 

direcionamentos, para 

assegurar os objetivos e 

funcionamento da DPE/AP 

CGA Através de 

planilhas e 

Juntada de 

documentos 

Sem ônus Comunicação e direcionamento 

de processos, Controle de 

Diárias, Bens e Serviços. 

Cotação e Emissão de 

passagens 

Esporadicamente Michelle Necessidade de deslocamento 

fora do Estado 

CGA Através de 

e-mail 

Sem ônus Servidor realizando seu 

deslocamento com sucesso 
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Coordenar e Supervisionar 

os Departamentos ligados 

a CGA 

Mensal Michelle 

ou Carla 

Para auxílio, monitoramento e 

controle dos Departamentos 

CGA Através de 

planilhas e 

relatórios 

Sem ônus Para controle da Coordenadoria e 

melhor funcionalidade do órgão 

Emissão de relatórios Mensal, 

Trimestral e 

Anual 

Michelle Demanda dos Setores de 

Controle e Planejamento da 

Instituição 

CGA Através de 

planilhas e 

relatórios 

Sem ônus Para assegurar os objetivos 

estratégicos da DPE/AP, 

disponíveis no PPA, LOA e 

LDO. 

 
 

Proponente: 

Coordenadora Geral Administrativa - Michelle Frazão Carneiro 

Responsável Atividade Nível I - Carla Patrícia Azevedo Lima Pinheiro 

 

SUBSEÇÃO I – Art. 34 – Inciso I – Departamento de Projetos e Capacitação de Recursos. 

 

SETOR DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

ÓRGÃO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP 

GESTOR DO SETOR LEONARDO BRUNO BARROS FERREIRA 

RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO DAS AÇÕES 

LEONARDO BRUNO BARROS FERREIRA 

O QUE FAZER? QUAND 

O? 

QUEM? POR QUE? ONDE? COMO? QUANTO? EVIDÊNCIA DO 

RESULTADO 

Realizar a conclusão do 

processo licitatório para 

aquisição  de material 

Março LEONARD 

O 

FERREIRA 

Para assegurar os 

objetivos estratégicos 

da DPE/AP, 

Departamento 

de Projetos e 

Captação de 

Inserção da 

documentação do 

processo 

RS 0,00 Aprovação do Processo 

Licitatório pelo Ministério da 

Justiça 

permanente a fim de garantir   disponíveis no PPA, Recursos e a licitatório na   

a modernização e a   LOA e LDO, CPL-DPE Plataforma   

estruturação da sede da   considerando suas  +Brasil   

Defensoria e dos núcleos do   atividades finalísticas,     

interior (Inserção do processo   visão, missão e valores     

na Plataforma + Brasil)   organizacionais.     

Prestação de contas dos Julho e LEONARD Para assegurar os Departamento Inserção da RS 0,00 Recebimento dos materiais e 

convênios celebrados com o Agosto O objetivos estratégicos de Projetos e documentação  pagamentos dos mesmos. 

Ministério da Justiça  FERREIRA da DPE/AP, Captação de relativa a   

   disponíveis no PPA,  prestação de   
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   LOA e LDO, 

considerando suas 

atividades finalísticas, 

visão, missão e valores 

organizacionais. 

Recursos contas na 

Plataforma 

+Brasil 

  

Celebração de um Termo de Fevereiro LEONARD Para assegurar os Departamentode Elaboração do RS 0,00 Assinatura do Termo de 

Cooperação de técnica com o e Março O objetivos estratégicos Projetos e Termo de  Cooperação 

Governo do Estado (SEINF)  FERREIRA da DPE/AP, Captação de Cooperação e a   

com objetivo de garantir à   disponíveis no PPA, Recursos celebração do   

execução dos convênios cujo   LOA e LDO,  mesmo   

objeto é   a   construção   das   considerando suas     

sedes da Defensoria nos   atividades finalísticas.     

municípios de Mazagão,        

Ferreira Gomes,        

Tartarugalzinho, Laranjal do        

Jarí e Vitória do Jarí        

Inserção de novos projetos a Processo LEONARD Para assegurar os Departamento Elaboração de RS 0,00 Assinatura de novos Convênios 

fim de   assegurar   recursos diário O objetivos estratégicos de Projetos e projetos e  com objetivo de adquirir 

para a modernização da  FERREIRA da DPE/AP, Captação de inserção na  equipamentos e possibilitar a 

Defensoria   disponíveis no PPA, Recursos Plataforma  Construção das outras Sedes no 

   LOA e LIDO,  +Brasil  Interior (Santana, Porto Grande 

   considerando suas    e Pedra Branca do Amapari) 

   atividades finalísticas.     

Proponente: LEONARDO BRUNO BARROS FERREIRA – CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/DPE-AP 

EQUIPE: Patrícia Barros Ferreira 

 
SUBSEÇÃO I – Art. 34 – Inciso II – Departamento de Material, Patrimônio e Almoxarifado. 

SETOR DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 

ÓRGÃO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ 

GESTOR DO SETOR VALDIRA DA SILVA NOBRE 

RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO DAS AÇÕES 

VALDIRA DA SILVA NOBRE 

O QUE FAZER? QUANDO 
? 

QUEM? POR QUÊ? ONDE? COMO? QUANTO? EVIDÊNCIA DO 
RESULTADO 
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1. Dirigir, orientar, 

supervisionar as 

atividades de suas 

divisões 

DIÁRIO DMPA Orientar os chefes 

quanto suas 

responsabilidades 

DA/DMP Solicitando 

relatórios das 

atividades 

desenvolvidas 

Sem ônus Eficiência na qualidade 

das informações. 

 

2. Análise, 

recebimento    e 

distribuição dos bens 

permanente e consumo 

adquiridos   pela 

instituição 

DIÁRIO DMP Ter o controle do 

estoque/atender a 

demanda dos 

departamentos 

DA/DAP Comparando 

Nota fiscal 

com nota de 

empenho 

 

Sem ônus 

Relatórios de entrada, 

saída e distribuição 

3.      Entrada e 
certificação de nota 

fiscais, materiais de 

consumo e permanentes 

Diário/M 

ensal 

DMP Inserir no sistema 

as aquisições 

DA/DMP Entrada 

eletrônica no 

sistema SIGA 

 

Sem ônus 

Relatório de entrada 

4. Conferência do 

estoque 

Mensal DMP Relatórios de 
entrada, saída e 

distribuição 

Depósito de 

materiais 

Conferência 

em loco 

Sem ônus Comparar o físico com o 

Relatório de inventário 

5. Armazenar os bens 

permanentes e de 

consumos 

Diário DMP Conservar a vida 

útil dos bens 

adquiridos 

Depósito Inspeção diária Sem ônus Visualização dos materiais 

no depósito 

6.    Cadastrar e tombar 

os bens permanentes de 

consumo 

Diário/m 

ensal 

DMP Para o controle de 

distribuição aos 

setores 

DMP/DA Sistema SIGA Sem ônus Relatório mensal de 

entrada 

7. Fechamento 

mensal das atividades 

Mensal DMP Envio de Relatórios 

contábeis 

DMP Emissão de 

relatórios 
analíticos 

Sem ônus Certificação dos valores 

patrimoniais 

8. Emissão de 

Inventário 

Mensal/a 

nual 

DMP Análise do estoque DMP/DA Sistema SIGA Sem ônus Relatório de inventários 

das entrada e saídas 
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9. Direcionamento 

aos  bens ociosos e 

inservíveis 

Urgente DMPA Estão acumulado 

ocupando espaço 

físico 

SEDE Indicações de 

servidores para 

compor 
comissão 

 

Sem ônus 

Dar baixa dos bens 

inservíveis do acervo da 

DPE-AP 

10. Solicitação de 

software para atender as 

necessidades do 

Departamento, no 

controle físico e contábil. 

Urgente DMPA DPE não possuiu 

um programa 

próprio. 

DMPA Contração de 

empresa 

especializada 

em software. 

 DPE-AP ter seu programa 

próprio 

11. Solicitação ao 

controle interno da DPE- 

-AP Elaboração de 

Normativas que dispõe 

sobre a gestão e controle 

dos bens que compõe o 

acervo da DPE-AP 

Urgente DMPA Padronizar os 

procedimentos, 

rotinas e disciplinar 

as atividades de 

gestão de bens e a 

sua incorporação 

ao acervo 

patrimonial da 
DPE-AP 

DMPA Estudo 

Técnico em 

gestão de 

Patrimônio e 

Almoxarifado 

 Conscientização dos 

chefes e coordenadores 

quanto as 

responsabilidades sobre 

guarda dos bens da DPE- 

AP 

12. Solicitação de um 

veículo que atenda as 

necessidades do 

Departamento, nas 

distribuições dos bens 

móveis, para os núcleos 

localizados nos 

municípios do estado 

Urgente DMPA Os veículos 

existentes na DPE-, 

não atende as 

necessidades do 

Departamento 

DMPA Através de 

recursos 

próprios 

 Segurança no 

deslocamento no momento 

da entrega dos bens 

móveis. 

Chefe do Departamento de Material, Patrimônio e Almoxarifado – Valdira da Silva Nobre 

Chefe da Divisão de Material e Patrimônio – Vande Brasil Bitencourt 

Chefe da Divisão de Almoxarifado – Marcelo Roberto Picanço Serra 
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SUBSEÇÃO I – Art. 34 – Inciso III – Departamento de Serviços Gerais. 

 

SETOR  Departamento de Serviços Gerais 

ÓRGÃO  DPE-AP 

GESTOR DO SETOR  Demetrio Brazão Monteiro 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇAO DAS AÇÕES  Demetrio Brazão Monteiro 

O QUE FAZER? QUANDO? QUEM? POR QUE? ONDE? COMO? QUANTO? EVIDENCIA DO 

RESULTADO 

Executar trabalho rotineiro de vistoria da 

empresa que executa a limpeza em geral 

nas instalações da DPE-AP, entre outros 

manter as condições de higiene e 

conservação; Preparar e servir bebidas tais 

como: água e café; 

 
 

Diário, 

Semanal, 

Mensal 

Chefe de 

Departamento e 

equipe de 

trabalho. 

Para assegurar os 

objetivos estratégicos da 

DPE/AP, disponíveis no 

PPA, LOA e LDO, 

considerando suas 

atividades finalísticas, 

Visão, missão e valores 

organizacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No 

Departamento 

de Serviços 

Gerais 

Através de 

visitas 

rotineiras nas 

unidades da 

DPE-AP 

 Refletida no serviço 

executado pela empresa e 

na satisfação dos 

colaboradores junto aos 

seus ambientes de 

trabalho. 

Zelar pela correta utilização de máquinas, 

aparelhos e móveis, bem como pelo uso e 

segurança das instalações e equipamentos; 

Chefe de 

Departamento e 

equipe de 

trabalho. 

 

 

 

Garantir a segurança dos 

servidores e durabilidade 

dos bens; 

 
 

Controle de 

solicitação e 

utilização. 

  

Executar outras atividades correlatas ou 

complementares determinadas pela chefia 

imediata. 

Chefe de 

Departamento e 

equipe de 

Manutenção das 

instalações 
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Contratação 

anual 

trabalho.      

Requerer contratação de serviços de 

limpeza predial 

Chefe de 

Departamento e 

equipe de 

trabalho. 

Serviço de uso contínuo 

para garantir higiene, 

com local adequado para 

atendimento aos 

assistidos. 

Nas unidades 

da DPE 

Levantamento 

das 

necessidades 

de uso dos 

serviços 

Custo 

referente à 

contratação 

dos serviços., 

aproximadame 

nte R$ 

3.000.000,00 

Ambiente de trabalho 

limpo, seguro e em 

condições favoráveis de 

trabalho. 

Requerer contratação de serviços de 

manutenção das centrais de ar 

Chefe de 

Departamento e 

equipe de 

trabalho. 

Nas unidades 

da DPE 

Custo 

referente à 

contratação 

dos serviços. 

Aproximadam 

ente R$ 

300.00,00 

Requerer contratação de equipamentos e 

materiais de proteção individual 

Contratação 

anual 

Chefe de 

Departamento e 

equipe de 

trabalho. 

Assegurar saúde e 

segurança contra o 

Covid-19. 

Nas unidades 

da DPE-AP 

Custo 

referente à 

contratação 

dos serviços. 

Requer contratação de material de 

consumo (água, café, açúcar, gás) 

Contratação 

anual 

Chefe de 

Departamento e 

equipe de 

trabalho. 

   Custo 

referente à 

contratação 

dos serviços. 

Aproximadam 

ente R$ 

300.00,00 

 

Proponente: 

Chefe do Departamento de Serviços Gerais - Demétrio Brazão Monteiro 
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SUBSEÇÃO I – Art. 34 – Inciso IV – Departamento de Transportes. 
 

SETOR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 

ÓRGÃO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ 

GESTOR DO SETOR MÁRIO HILBERTO FREITAS FREIRE 

RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO DAS AÇÕES 

MÁRIO HILBERTO FREITAS FREIRE 

O QUE FAZER? QUANDO? QUEM? POR QUÊ? ONDE? COMO? QUANTO? EVIDÊNCIA DO 
RESULTADO 

1. Controle das Diárias/Aluguel 

dos carros 

Diário  

Chefe do 

Departamento de 

Transporte 

Para prestação de 

contas e controle do 

que está estipulado em 

contrato 

DT Através de 

planilhas e das 

Ordens de Serviços 

Sem ônus Ordem de serviço 

preenchida e viagem 

realizada; 

Pagamento de diária 

efetivado com relatório 

de viagem entregue. 

2. Controle das escalas dos 

servidores disponibilizados para 

dirigir os carros desta DPE 

Diário Chefe do 

Departamento de 

Transporte 

Controle/Organização DT Controle através de 

planilhas contendo 

a programação 

semanal e as 
escalas de plantão. 

Sem ônus  

Servidor disponível 

para atender demanda. 

3. Controle dos Plantões Semanal Chefe do 

Departamento de 

Transporte 

Organização/ Evitar a 

falta do servidor 

disponibilizado para 

dirigir os veículos aos 

fins de semana 

DT De acordo com as 

análises das 

demandas. 

 Servidor disponível 
para atender demanda. 

4. Controle dos Combustíveis Mensal Chefe do 

Departamento de 

Transporte 

 

Para prestação de 

contas e controle do 

que está estipulado em 

contrato 

DT Administrando 

corretamente o uso 

dos cartões com 

chip, que são 

disponibilizados 

para esta DPE. 

Sem ônus Controle de consumo 

para não extrapolar a 

aquisição contratual. 

5. Relatório Mensal Mensal Chefe do 
Departamento de 

Controle DT Organizando em 
pastas e planilhas 

Sem ônus  

Ter o controle das 
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  Transporte     atividades do 
departamento. 

6. Tramitação dos documentos de 

solicitação diária e dos relatórios 

de viagem, dos servidores que 

foram designados para conduzir 

os carros desta DPE 

Diário Chefe do 

Departamento de 

Transporte 

Controle/ Organização 

e Formalização das 

solicitações dentro do 

sistema de Protocolo 

DT Dentro do Sistema 

de Protocolo 

Sem ônus Ter os documentos 

formalizados dentro do 

Sistema de Protocolo 

da DPE-AP 

7. Administração e Controle da 

Carreta de Atendimento 

Itinerante desta DPE 

Conforme 

Demanda 

Chefe do 

Departamento de 

Transporte 

Controle/Organização e 

Fiscalização 

DT De acordo com as 

análises das 

demandas. 

Custos com 

deslocamento 

do veículo 

Carreta utilizada na 

ação – lista de 

atendimento, demanda 

dos serviços 
oferecidos. 

8. Contratação e Controle dos 

Alugueis dos Carros (passeio 

e Pick-up’s e vans) a 

disposição da DPE-AP 

Contratação 

Anual e 

Pagamento 

Mensal 

Chefe do 

Departamento de 

Transporte 

Para locomoção dos 

Servidores e 

Defensores Públicos 

que precisam sair do 

seu ambiente de 

Trabalho para atender 

as necessidades da 

DPE-AP 

Locadora de 

Veículos 

Nossa Frota 

Conforme 

Demanda/ 

Solicitações dos 

Servidores 

autorizados pelo 

Defensor Público 

Geral e do mesmo. 

R$ 298.784,16 
Valor Anual 

do Contrato 

Controle de uso dos 

veículos de acordo com 

a demanda. 

9. Contratação e Controle do 

Combustível e Diesel 

Contratação 

Anual e 

Pagamento 

Mensal 

Chefe do 

Departamento de 

Transporte 

Para o abastecimento 

dos veículos próprios, e 

dos veículos alugados 

pela Defensoria 

Pública do Estado do 

Amapá 

Postos 

Autorizados 

pela 

Empresa 

Administrad 

ora do 

Contrato 

(LinkCard) 

Conforme as 

demandas das 

solicitações de 

veículos. 

R$ 212.152,32 
Valor Anual 

do contrato 

Controle de uso do 

produto por registro de 

veículo. 

10. Contratação de Aquisição e 

Controle do Semi-reboque 

(Carreta de atendimento 

Itinerante da DPE-AP) 

Contratação 

de Aquisição 

Única 

Chefe do 

Departamento de 

Transporte 

Para a realização de 

Ações e Atendimentos 

Itinerantes 

Estado do 

Amapá 

Através de 

Convênio 

R$ 300.000,00 
Valor Anual 

do Contrato 

Contrato formalizado. 

Proponente: 

 
Chefe do Departamento de Transportes - Mário Hilberto Freitas Freire 
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SUBSEÇÃO I – Art. 34 – Inciso V – Secretaria-Geral e Protocolo - SGP 
 

SETOR Secretaria-Geral e Protocolo 

ÓRGÃO Defensoria Pública do Estado do Amapá 

GESTOR DO SETOR Aline Colares Moraes 

 

 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS 

AÇÕES 

Eliane Ribeiro Barbosa 

Aluísio Silva Dias 

Giuliano da Silva Picanço 

Kadu Deocleciano Almeida Ribeiro 

Maria do Socorro Santos de Oliveira 

O QUE FAZER? QUANDO? QUEM? POR QUE? ONDE? COMO? QUANTO? 
EVIDÊNCIA DO 

RESULTADO 

1. Arquivo De acordo com a 
demanda. 

Servidores da 
SGP 

Organização. 
SGP 

Através de pastas com as 
suas respectivas origens. 

 

Sem ônus. 
 

Pastas organizadas. 

 

 
 

2. Separação das comunicações processuais 

no sistema Tucujuris destinadas aos 

Defensores Públicos de todas as comarcas. 

 

 
Processo 

semanal. 

 

 
Servidores da 

SGP. 

Para evitar 

possíveis perdas 

de prazos 

processuais e 

para a 

organização do 
Defensor. 

 

 

SGP 

 

 

Enviar cada comunicação 

processual do sistema 

Tucujuris via e-mail para 
os defensores públicos. 

 

 

 

 

 
Sem ônus. 

 

 

 

 
Não ter problemas 

com perdas de prazos. 

 

 

 
3. Digitalização de documentos e processos 

da administração. 

 

 
De acordo com a 

demanda. 

 

 
Servidores da 

SGP. 

Para dar o 

suporte aos 

outros setores e 

celeridade com o 

serviço de 
digitalização. 

 

 

SGP 

 

 

 

 

 
Equipamentos de scanners. 

 

 

 

 

 
Sem ônus. 

 

 

 
Processos e 

documentos 

digitalizados. 

 

 

4. Receber e distribuir correspondências 

destinadas à DPE. 

 
 

Processo 

semanal. 

 

Há uma equipe 

apenas para o 

Protocolo 

(físico). 

 

Controle e 

organização de 

entrada de 

documentos. 

 
Protocolo (no 

térreo da 

instituição) 

 

Recebimento de 

documentos e cadastro de 

entrada em um “livro de 

protocolo”. 

 

 

 

 

Sem ônus. 

 

 

Correspondências 

distribuídas no setor 

correspondente. 

5. Atuar no sistema de protocolo 
administrativo. 

Processo 
semanal. 

Servidores da 
SGP. 

Formalizar toda 
entrada de 

SGP 
Através do e-mail 

institucional do Protocolo, 
 

Sem ônus. 
Processos iniciados e 

tramitados. 
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   documento no 
sistema. 

 recebendo, digitalizando e 

inserindo no sistema para 

tramitar ao setor 

correspondente, dando 

início a um processo 

administrativo. 

  

 

 

 

6. Abrir processos administrativos físicos. 

 

De acordo com a 

demanda. 

 

Servidores da 

SGP. 

Facilitar 

andamentos de 

processos que 

precisam 

tramitar de 

forma física. 

 

 
SGP 

 

Usando o número 

sequencial específico para 

processos físicos; termo de 

abertura assinado e 

montagem de capa. 

 

 

 

 

Sem ônus. 

 

 

 

Processos montados e 

distribuídos. 

Proponente: 

Chefe da Secretaria-Geral e Protocolo: Aline Colares Moraes 

Equipe: Eliane Ribeiro Barbosa 

Aluisio Silva Dias 

Giuliano da Silva Picanço 

Kadu Deocleciano Almeida Ribeiro 

Maria do Socorro Santos de Oliveira 

 

 

 
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO 

 

Art. 42. A Coordenadoria de Engenharia e Fiscalização é órgão auxiliar diretamente subordinado à Defensoria Pública-Geral, incumbido de coordenar, 

supervisionar e executar as atividades de engenharia, arquitetura, fiscalização e manutenção preventiva e corretiva no âmbito da Defensoria Pública do 

Estado do Amapá. 

 

Data da criação do plano: 

 

 
Data da revisão do plano: 

17/03/2022 Responsável: 

 

 
Responsável: 

Bianca Almeida Objetivo: Planejamento 

 
 

18/03/2022 

 

 

 
Bianca Almeida 

 

 

 
meta 

Reformar, Construir e Manter Todas as 

defensorias do Estado do Amapá. 

Defensorias 

 
 

O que? 

 
 

Como? 

 
 

Quem? 

Quando? 
 
 

Onde? 

 
 

Por que? 

 
 

Quanto? 

% 

Completo 

 
 

Hoje 

 
 

Situação Atual Início Fim 

Manutenção 
     

Manutenção dos 
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corretiva dos 

imoveis cedidos 

a defensoria nos 

Municipios 

Contratação 

deEmpresa 

Especializada 

(Contrato 

finalizado) 

Bianca 

Almeida 

 
 

15/01/20 

21 

 
 

15/01/2022 

Oiapoque, 

Calçoene, 

Amapa, 

imoveis, para obter o 

funcionamento da DPE 

nos municipios, com 

sede propria e alugada 

para atendera 

população com 
qualidade. 

 
 

R$ 912.270,51 

100% Entregue as 3 

sedes: 

Oiapoque, 

Calçoene e 

Amapá 

Entregue as 3 

sedes: 

Oiapoque, 

Calçoene e 

Amapá 

Construção 

modular de 

sedes nas 

comarcas do 

Estado do 

Amapá 

Contratação 

deEmpresa 

Especializada 

(Já Licitada e 

contratada) 

Bianca 

Almeida, 

Vanessa 

Paixão e 

Marcos 

Vinicius. 

 
 

17/12/20 

21 

 

 

 
18/04/2022 

 
 

Ferreira Gomes 

Construção das sedes, 

para que tenha 

qualidade no trabalho 

servidores emelhor 

atender os seus 

assistidos. 

 

 

 
R$ 900.852,79 

 
 

60% 

 

 

 
O.S entregue. 

Inicio dos 

Serviços em 10 

dias a conta do 

dia 17/12/2021 

 

 

 

 

Aditivo para 

construção de 

fossaa, muro e 
outros serviços. 

 

 

 
Construção 

modular de 

sedes nas 

comarcas do 

Estado do 

Amapá 

 

 

 

 
 

Contratação 

deEmpresa 

Especializada 

(Já Licitada e 

contratada) 

 

 

 
Bianca 

Almeida, 

Vanessa 

Paixão e 

Marcos 

Vinicius. 

 

 

 

 

 

 

 

25/11/2 
021 

 

 

 

 

 

 

 

25/11/2022 

 

 

 

 
 

Tartarugalzinho, 

PortoGrande, 

Pedra Branca, e 

Vitoria do Jari. 

 

 

 
Construção das sedes, 

para que tenha 

qualidade no trabalho 

servidores emelhor 

atender os seus 

assistidos. 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 4.532.375,66 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 
 

Alguns terrenos 

ficaram 

impossibilitado 

sde construir, 

por 

documentação 

ou terreno 

irregular. 

 
 

Alguns 

terrenosficaram 

impossibilitado 

sde construir, 

por 

documentação 

ou terreno 

irregular. 

Construção 

modular de 

sedes nas 

comarcas do 

Estado do 

Amapá 

Contratação 

deEmpresa 

Especializada 

(Já Licitada e 

contratada) 

Bianca 

Almeida, 

Vanessa 

Paixão e 

Marcos 

Vinicius. 

 
17/12/2 

021 

 
18/04/2022 

 

 
 

Tartarugalzinho. 

Construção das sedes, 

para que tenha 

qualidade no trabalho 

servidores emelhor 

atender os seus 

assistidos. 

 
R$ 910.178,13 

 
10% 

O.S entregue. 

Inicio dos 

Serviços em 10 

dias a conta do 

dia 17/12/2021 

Atrazo por 

faltade 

socumentação 

no terreno. 

Predios alugados 

paraa DPE 

Contratação 

deEmpresa 

Especializada 

(Já Licitada e 

contratada) 

 
Almeida, 

Vanessa 

Paixão e 

Marcos 

Vinicius. 

 
 

24/02/2 

022 

 

 

 

 
 

25/02/2024 

 

 

 
Laranjal do Jari. 

Para sediar a nova 

DPE no municipio de 

Laranjal, na qual não 

temos terreno e nem 

sede prorpia. 

 

 

 
R$ 12.400,00 

 

 

 
100% 

Contrat 

o 

assinad 

o 

 

 
Processo de 

Pagamento do 

1º mês. 

 
 

Alugar Predio 

em Santana 

Contratação 
 
 

Bianca 

Almeida e 

26/09/2 

020 

03/02/2021 Macapá Para receber os 

servidores da sede 

propria da DPE de 

R$ 10.000,00 50% Processo esta 

no setor 

administrativo 

Faltando os 

reparos do 

proprietário 
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  Michele 

Frazão 

   Santana, pois o predio 

proprio não tem 

capacidade para 

atendimento local. 

  para assinatura 

de contrato. 

ealavra dos 

bombeiros. 

Contratação 

de empresa 

especializada em 

execução de 

Projeto 

Arquitetonico 

para Reformara 

sede da 

 
Contratação 

deEmprese 

Especializada 

(Em 

contratação) 

 

 
 

Bianca 

Almeida e 

Vanessa 

Paixão 

 

 

 

 
 

10/12/2 

021 

 

 

 

 
 

10/05/2022 

 

 

 

 
 

Macapá 

Contratar empresa 

para a realização do 

projeto executivo, 

levando em 

consideração que a 

DPE não possui 

equipe tecnica o 

suficente para 

 

 

 

 
 

R$ 98.000,00 

 

 

 

 
 

50% 

 

 

 

processo de 

contratação 

. 

 

 
esta no controle 

interno para 

aprovação. 

Contratação de 

empresa 

especializada 

para serviçosde 

Reformar na 

sede da DPE 

 

 

 

 
 

Contratação 

 
Bianca 

Almeida, 

Vanessa 

Paixão e 

Marcos 

Vinicius. 

 

 

 

 
 

17/06/2 

022 

 

 

 

 
 

17/086/202 

2 

 

 

 

 
 

Macapá 

 

 
Contratar empresa para 

reformar a sededa 

DPE. 

 

 

 

 
 

R$ 4.000.000,00 

 

 

 

 
 

20% 

 

 
processo de 

contratação e 

estudos. 

 

 
coordenadoria 

de 

Engenharia e 

Fiscalização 

 

 
predio alugado 

paraa DPE 

 
Contratação 

deEmpresa 

Especializada 

(Já Licitada e 

contratada) 

 

 
 

Vanessa 

Paixão e 

Michele 

Frazão 

 

 

 

 
 

24/09/2 

021 

 

 

 

 
 

26/09/2025 

 

 

 

 
 

Macapá 

Predio alugado para 

compor a equipe da 

defensoria, que hoje 

não comporta todosos 

servidores e assistidos 

no prediosede. 

 

 

 

 
 

R$ 40.000,00 

 

 

 

 
 

100% 

 

 

 

Contrat 

o 

assinad 

o 

 

 
Processo de 

Pagamento do 

6º mês. 

 

Novo processo 

demanutenção 

predial para 

todos os 

nucleos 

regionais. 

 

 

 

 

 

Contratação 

 

 
 

Bianca 

Almeida, e 

Marcos 

Vinicius. 

 

 

 

 

 

17/03/2 

022 

 

 

 

 

 

17/07/2022 

Macapá, 

Oiapoque, 

Calçoene, 

Amapa, 

Tartarugalzinho, 

Mazagão, Vitoria 

do Jari, Laranjal 

do Jari, Ferreira 

Gomes, Porto 

Grande, Pedra 

Brancae Santana 

 

 

 

Manutençao dos 

predios novos da 

DPE. 

 

 

 

 

 

em estudos 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

em estudos 

 

 

 

 

 

em estudos 

OBS: A Divisão de Engenharia e Fiscalização não possui suas atribuiçoes na Lei que rege a DPE, logo solicito revisão da mesma. 
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Na coordenadoria de Divisão e Fiscalização, somente o Arquiteto Nivaldo Ferreira esta no cargo de Acessor tecnico nivel II, mas no momento esta afastado pois o mesmo é do grupo derisco. 

 

 

 

PROPONENTE: 

Bianca Almeida 

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO 

 

 

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Art. 38. À Coordenadoria de Tecnologia da Informação, órgão auxiliar vinculado diretamente ao Defensor Público-Geral. 

 
SETOR COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

ÓRGÃO DPE-AP 

GESTOR DO SETOR FRANCINALDO SANTOS DA SILVA 

RESPONSÁVEL PELA 

 
EXECUÇÃO DAS AÇÕES 

 
 

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
 

O QUE FAZER? 

 
 

QUANDO? 

 
 

QUEM? 

 
 

POR QUE? 

 
 

ONDE? 

 
 

COMO? 

 
 

QUANTO? 

EVIDÊNCIA 

 
DO 

RESULTADO 

Manutenção, reestruturação e criação de módulos do        

Site da DPE-AP:    
Para assegurar os 

 
Âmbito da 

 
Criação, formataçãoe 

 
Ação sem 

 
Informar de 

 Portal da Transparência,Portal Coordenadoria 

de TI-Cootec 

 Ouvidoria ; 

 Administração; 

 Modulo da administração do site e seus 

respectivos subsistemas. 

 Certame (Concursos Dpeap) 

 Ambiente da Corregedoria 

 Sub-módulos do site praresponsivo(front end) 

 Reformulação da SessãoTransparência 

 Modulo de Auditoria NosSistemas da DPEAP 

 Layout 2.0 área do servidor,aviso semanal 

 

 
 

Diário, Semanal, 

Mensal(processo 

contínuo) 

 

 
 

Coordenadoria de 

Tecnologiada 

Informação e 

Equipe do setor de 

TI. 

objetivos estratégicos da 

DPE-AP. 

 

 

 

 

Portal de entrada da 

Defensoria dostrabalhos 

internose externos. 

DPE/ AP, 

 
capitale 

interior. 

publicação de conteúdos, custo forma ampla,e 

com toda a 

transparência 

possível as ações 

da DPEAP. 
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 Versão 2.0 do Sistema de Atendimento do 
Assistido paraInclusão dos Núcleos 

 Inclusão  do link da Escola Superior para 

Plataforma Moodle 

 Capacitação dos Servidores daDPEAP, Sites e 

Sistemas 

       

Administração do banco de dados daDPE-AP: 

 
 Padronização do Banco dedados ; 

 Criação e manutenção do bancode dados; 

 Garantia da disponibilidade,integridade, 

autenticidade e persistência dedados; 

 Definição de métodos e restrição de acesso aos 

dados; 

 Definição de estratégias debackup dos dados. 

 Storage para Backups 

Ano de 2022 Coordenadoria de 

Tecnologia 

da 

Informação, e 

Equipe do setor de 

TI 

Para assegurar a saúde 

da infraestrutura 

 

lógica, bem como a 

segurança e a alta 

disponibilidade de 

acesso às bases de 

dados que alimentam os 

sistemas de informação 

da DPE-AP 

Âmbito da 

DPE-AP 

Adminsitração do banco de 

dados. 

Ação sem 

custo 

Sistemas de 

informação 

 

recuperar as 

informações 

devidas de forma 

segura erápida. 

Manutenção, reestruturação,garantia da segurança 

de acesso e suporte ao usuário dos seguintes sistemas 

de informação: 

 

 Solar – Solução de Atendimento de 

Referência; 

 Migrações de Sistemas Solarpara área de 

Segurança do 

Prodap; 

 

 SGPlan – Sistema de Gestão dePlantões dos 

Defensores Públicos; 

 SCC – Sistema de Controle deContratos; 

 Portal do Servidor; 

 Chamados TI – Sistema degestão de chamados 

e incidentes; 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 2022 

Coordenadoriade 

Tecnologiada 

Informação, e 

Equipe do setor de 

TI 

Para assegurar os 

objetivos estratégicos da 

DPE-AP, para dar 

suporte aos usuários dos 

sistemas, para garantir o 

devido ciclo de vida 

 

permitindo assim, 

 
a evolução das 

características e 

performances dos 

sistemas de informação. 

Âmbito da 

DPE-AP 

Manutenção, 

monitoramento do 

desempenho dos sistemas, 

suporte aos usuários no 

âmbito técnico relacionado 

ao sistema, definiçãodo 

início e fim do 

 

ciclo de vida para 

 
atualização e evolução dos 

sistemas de acordocom o 

feedback dos usuários. 

Ação sem 

custo 

 

Prodap; 

 

 
 

SGPlan – 

Sistema de 

Gestão de 

Plantões dos 

Defensores 

Públicos; 

 

SCC – 

Sistema de 

Controle de 

Contratos; 

Sistemas de 

informação que 

apóiam as 

atividades de 

membros e 

servidores 

funcionando de 

forma correta. 

 

     
Portal do 

Servidor; 

 

     
Chamados TI 

– Sistema de 
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      gestão de 

chamados e 

incidentes; 

 

Desenvolvimento de novos sistemas de informação 

para apoio das atividades dos membros e 

servidores: 

 Sistemas de Férias e Folgas dosMembros 
(Corregedoria); 

 Sistema de controle deatividades 

 Sistema de Atendimento AoAssistido- 
SATA; 

 Sistema de Patrimônio; 

 Sistema de Almoxarifado; 

 Sistema de Controle de Gestão 
Administrativa; 

 Sistema de Informação daEscola 
Superior , Moodle; 

 Sistema de Eleição 

Ano 2022 Coordenadoria de 

Tecnologia da 

Informação, e 

Equipe do setor 

de TI 

Para suprir as 

necessidades 

existentes 

relacionadas às 

atividades          dos 

membros e 

servidores da DPE- 

AP que ainda não 

foramsanadas. 

Âmbito 

daDPE- 

AP 

Ouvindo as 

necessidades dos 

setores e núcleosda 

DPE-AP a medida 

que surgem; 

Propondo uma solução 

adequadana forma de 

um sistema de 
informação; 

Ação 

sem 

custo 

Novos 

sistemasde 

informação 

que suprem as 

necessidades 

dos membros 

e servidores da 

DPE-AP. 

  Para desenvolveruma 
cultura 

 
Desenvolvendo o 

  

  
organizacional 

orientada a 
tecnologia da 

informação no 

âmbito da DPE-AP. 

 sistema de acordo com 

os padrões deprojetos e 

arquitetura de sistemas 

estabelecidos; 

Estabelecer as fases de 

desenvolvimento, teste, 

implantação em 

homologação eprodução 

  

Atendimento ao usuário: 

 Instalação e configuração deSistemas 
Operacional; 

 Instalação e configuração de 
impressoras; 

 Manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos; 

 Acesso remoto; 

 Cabeamentos de redes; 

 Configuração de Redes; 

 Compartilhamentos de dados narede; 

 Atendimento de Usuário emHommer officer; 

 Segurança fisica e lógica; 

 Treinamento aos Servidores    Uso de 

Diário, Semanal, 

Mensal 

(processo 

contínuo) 

Coordenadoriade 

Tecnologiada 

Informação, e 

Equipe do setor 

de TI 

Para suprir as 

necessidades 

existentes 

relacionadas às 

atividades dos 

membros e 

servidores da 

DPEAP, 

Âmbito 

daDPE- 

AP 

Criação de identidade 

visualespecífica para 

cada documento, 

mantendo um padrão 

entre eles. 

Ação 

sem 

custo 

Documentos 

internos e 

externos 

padronizados e 

de fácil 

identificação 

daorigem. 

Ferramentas e Equipamentos;        
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 Criação de Logins e Senhas; 

 Visitas Técnicas e execução de 
Serviços nas Comarcas do Interior eIapen; 

       

Atendimento de sistema de informação da DPE- 

AP, suporte aousuário: 
 

 Mchet (orientação aos usuários,cadastro de 

assessores e defensores, transferência de 
atendimento, localização de usuário, cadastro e 
mudança de departamento, relatório domchet e 
Treinamento); 

 E-mail Institucional (criação doe-mail, 

Alterar senha , mudanças de dados do 

usuário; 

 Gerenciamento do SistemaSolar,Criação 

de Usuários,Lotação de Usuários e 

Membros; 

 Plantão do Defensor,Cadastros, 

gerenciamento de Plantões; 

 Sistema Protocolos, cadastro de 

Usuários,Atualização de dados, 

Capacitação de Usuários,Manutenção do 

Sistema, 

 Sistema Administrativo, cadastro de 

Usuários,Atualização de dados, 

Capacitação de Usuários,Manutenção do 

Sistema, 

 Sistema de Chamados-Glpi, 

cadastro de Usuários,Atualização de dados, 

Capacitação de Usuários,Manutenção do 

Sistema, 

 Sistema de Eleição, cadastro de 

Usuários,Atualização de dados, Capacitação de 

Usuários,Manutenção do Sistema, 

Diário, Semanal, 

Mensal 

(processo 

contínuo) 

Coordenadoriade 

Tecnologiada 

Informação, e 

Equipe do setor 

de TI 

Para garantir umaboa 

imagem da instituição 

perante a imprensa e 

ter possibilidades de 

espaço da 

divulgações 

institucionais, 

quando 

necessário. 

Âmbito 

daDPE- 

AP e 

redaçõe 

sdos 

veículo 

s 

Gerando pautas de 

interesse e atendendo 

as solicitações da 

imprensa. 

Ação 

sem 

custo 

Defensoria 

Pública na 

mídia de 

forma 

espontânea e 

com uma 

imagem 

fortalecida. 
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Gerenciamento deinfraestrutura 
   

 

 Monitoramento de capacidade / 

planejamento 

 Armazenamento 

 Utilização da rede 

 Disponibilidade 

 Instalações (incluindo gerenciamento de 

infraestruturade data center) 

 Ativos físicos e virtuais 

 Operações de rede sem fio ecom fio 

 Hardware 

 Programas 

 Segurança (proteção contra 

malware / vírus) 

 Conectividade móvel 

 Atualizações de manutenção /serviço e 

servidores 

Diário, Semanal, 

Mensal e anual 

(processo 

contínuo) 

Coordenadoriade 

Tecnologiada 

Informação, e 

Equipe do setor 

de TI 

 

Para assegurar os 

objetivos 

estratégicos da DPE- 

AP. 

 

Portal de entrada da 

Defensoria dos 

trabalhos internose 

externos,. 

 

Âmbito 

daDPE- 

AP,capita 

le 

interior. 

 

Manutenção, 

monitoramento do 

desempenho dos 

sistemas, suporte aos 

usuários no âmbito 

técnico relacionado ao 

sistema e servidores, 

atualização e evolução 

dos sistemas de e 

servidores deacordo 

com ofeedback dos 

usuários. 

 

Ação 

sem 

custo 

 

Informar de 

forma 

ampla,ecom 

toda a 

transparência 

possível as 

ações da 

DPEAP. 

 

INFRAESTRUTIRA LÓGICA DAREDE 
   

 Instalação, configuração e 

Manutenção da Maquina Sistemas 

Open Source, 

 Configuração do Servidor deInternet 

(debian). 

 Configuração do Servidor deDNS 

(bild9). 

 Configuração do Servidor deDHCP 

(iscs). 

Configuração de Servidor de Arquivos 

(freeNass). 

 Configuração do Servidor de 

Impressoras (cups). 

Diário, Semanal, 

Mensal e anual 

(processo 

contínuo) 

Coordenadoriade 

Tecnologiada 

Informação, e 

Equipe do setor 

de TI 

DPE-AP. 

 

Política de 

segurança da 

Defensoria, 

garantir acesso 

seguros aos 

Usuários 

Âmbito 

daDPE- 

AP,capita 

le 

interior. 

Manutenção, 

monitoramento do 

desempenho dos 

sistemas, suporte aos 

usuários no âmbito 

técnico relacionado ao 

sistema e servidores, 

atualização e evolução 

dos sistemas de e 

servidores de acordo 

com o feedback dos 

usuários. B 

 

 
Ação 

sem 

custo 

Informar de 

forma 

ampla,ecom 

toda a 

transparência 

possível as 

ações da 

DPEAP. 
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 Configuração do Servidor dedomínio 

universion. 

 Gerenciador de VMWare 

       

 

INFRAESTRUTURA FISICA DE REDE 
   

 Implantação da Rede Lógica 

 Instalação do Cabeamento 

estruturado,implantação de 

racks,Patch Panel,Patchs 

cords,certificação da 

Rede,Caminhos e 

Espaços,Equipamentos de 

Conectividade e Garantia darede, 

processo adesão 

de ata 

Coordenadoriade 

Tecnologiada 

Informação, e 

Equipe do setor 

de TI 

Cabeamento 

estruturado, 

obedecendo a normas 

e padrõesdo 

cabeamento 

estruturado, para 

atender âmbito da 

Defensoria Publica 

do Amapá. 

 
Manutenção, 

monitoramento do 

desempenho dos 

sistemas, suporte aos 

usuários no âmbito 

técnico relacionado ao 

sistema e servidores, 

atualização e evolução 

dos sistemas de e 

servidores de acordo 

com o feedback dos 

usuários. B 

 

 

 

R$ 

379.793,0 

0 

Transmissão 

de dados, 

áudios voz e 

vídeos com 

alta velocidade 

 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
   

 IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

DA DPEAP: 

 Implantação de Ferramentas de 

Gerenciamento de Rede; 

 Implantação do Firewall; 

 Políticas de senhas e Acesso, 

 Bloqueios de Sites indesejáveis, 

 Bloqueios de perfis de 

Usuários; 

 Criação do domínio da redeinterna 

da Dpeap(dpe.def); 

  Políticas de acesso aos emails 

Institucional; 

 Política de uso da internet; 

 Política identificação; 

 Política de uso de computadorese 

Diário, Semanal, 

Mensal e anual 

(processo 

contínuo) 

Coordenadoria de 

Tecnologia da 

Informação 

Implantação da 

política de segurança 

da Informação na 

Defensoria Publica do 

Amapá, que tem por 

objetivo possibilitar o 

gerenciamento da 

segurança em uma 

organização, 

estabelecendo regras e 

padrões para proteção 

da informação. A 

política possibilita 

mantera 

confidencialidade, 

garantir que a 

informação não seja 

alterada ou perdida e 

permitirque a 

informação esteja 

disponível 

quando for necessário. 

Âmbito 

daDPE- 

AP,capita 

le interior 

Gerenciamento de todos 

os dados da Defensoria 

Publicado Amapá, 

suporteaos usuários no 

âmbito técnico 

relacionado ao sistema e 

servidores, atualização e 

evolução dos sistemas 

de e servidores de 

acordo com o feedback 

dos usuários. B 

R$ 

466.750,0 

0 
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recursos tecnológicos; 

 Política de uso de dispositivosmóveis; 

 Política de BACKUP; 

 DAS RESPONSABILIDADES 
ESPECÍFICAS 

 Dos Colaboradores emGeral; 

 Dos Colaboradores emRegime de 
Exceção (Temporários); 

 Dos Gestores de Pessoase/ou Processos 

 Da Área de Tecnologia daInformação; 

  É um elemento 

essencial para o 

sucesso de um SGSI 

(Sistema deGestão de 

Segurança da 

Informação). 

    

 

SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃOEM 
NUVEM 

 
 

 Gerenciado de computação em nuvem, 

sob o modelo de cloud broker 

(integrador) de multi- nuvem, que inclui 

a concepção,projeto, provisionamento, 

configuração, migração, suporte, 

manutenção e gestão detopologias de 

serviços em dois ou mais provedores de 

nuvem pública 

Contrataç 

ãoanual 

Coordenadoriade 

Tecnologiada 

Informação, e 

Equipe do setor 

de TI 

   
R$ 

500.00, 

00 

mil reais 

 

PROPONENTE: 
Francinaldo Santos da Silva - Chefe da Coordenadoria de Tecnologia e Informação 

 

 
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

Art. 43. A Coordenadoria de Gestão de Pessoas é órgão auxiliar diretamente subordinado à Defensoria Pública-Geral, incumbido de exercer atividades 

relativas à gestão de pessoal, folha de pagamento, indenizações, restituições, consignações, auxílios, controle e registros contábeis. 

 
SETOR COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

ÓRGÃO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
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GESTOR DO SETOR MARCO AURÉLIO DA SILVA MAIA 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS AÇÕES COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

O QUE FAZER? QUANDO? QUEM? POR QUE? ONDE? COMO? QUANTO? RESULTADO 

1. Coordenar, organizar, promover e Executar o 

planejamento dos trabalhos desenvolvidos dentro da 

competência de cada cargo na estrutura da 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas 

Diário, 

Semanal, 

Mensal 

(processo 

contínuo) 

Coordenador e Chefia 

das 

Divisões/departamentoes 

e unidades. 

Para assegurar 

os objetivos 

estratégicos da 

DPE/AP, 

disponíveis no 

PPA, LOA e 

LDO, 

considerando 

suas atividades 

finalísticas, 

visão, missão e 

valores 

organizacionais. 

Coordenadoria de 

Gestão de 

Pessoas e suas 

unidades; 

Trabalho feito 

por etapas, com 

comunicação, 

orientação e 

supervisão, 

adotando 

metodologias e 

técnicas dentro 

da prática 

habitual, 

seguindo as 

normas 

vigentes; 

Ações sem 

custo financeiro. 

Apresentar formalmente aos 

Gestores as metas e 

resultados alcançados ao 

fim do período. 

2. Reunir todas as informações mensais dos 

servidores e membros que irão subsidiar a 

elaboração, execução da folha de pagamento, envio 

de remessas bancárias, emissão de relatórios, 

comparativos e evoluções da folha de pagamento. 

Diário, 

Semanal, 

Mensal 

(processo 

contínuo) 

Coordenador e Chefia 

das 

Divisões/departamentoes 

e unidades. 

Coordenadoria de 

Gestão de 

Pessoas e suas 

unidades; 

3. Realização dos cálculos de direitos trabalhistas 

pertinentes ao histórico funcional dos servidores de 

caráter indenizatório referentes aos desligamentos da 

sua atividade laboral. 

Diário, 

Semanal, 

Mensal 

(processo 

contínuo) 

Coordenador e Chefia 

das 

Divisões/departamentoes 

e unidades. 

Coordenadoria de 

Gestão de 

Pessoas e suas 

unidades; 

4. Acompanhar e controlar a margem consignável e 

auxílios permitidos para descontos facultativos dos 

vencimentos, subsídios, salário-base, proventos ou 

benefício percebido pelo consignante, acrescido de 

vantagens fixas e deduzidos os descontos legais; 

Diário, 

Semanal, 

Mensal 

(processo 

contínuo) 

Coordenador e Chefia 

das 

Divisões/departamentoes 

e unidades. 

Coordenadoria de 

Gestão de 

Pessoas e suas 

unidades; 
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5.Monitorar sistemas de integração entre folha de 

pagamento, validando as informações geradas; 

Elaborar e retificar a Relação Anual de Informações 

Sociais - Rais e Declaração de Imposto de Renda 

Retido na Fonte - DIRF; Executar Controle de Dados 

e estatísticas referente a folha de pagamento; Emitir e 

analisar relatórios gerenciais a partir das informações 

contidas nos Sistemas de RH; Elaborar e retificar o 

Sistema Empresas de Recolhimento do FGTS e 

informações a Previdência Social - SEFIP; Enviar os 

arquivos referente às obrigações Sociais relacionada 

a folha de pagamento. 

Diário 

Semanal, 

Mensal 

(processo 

contínuo) 

Coordenador e Chefia 

das 

Divisões/departamentoes 

e unidades. 

 Coordenadoria de 

Gestão de 

Pessoas e suas 

unidades; 

   

6. gestão de ingresso e movimentação de servidores 

no âmbito da gestão institucional; Realizar 

diagnósticos das necessidades de Capacitação e 

Treinamento e encaminhar ao coordenador para 

ajustes e validação das propostas; Realizar projetos e 

ações de Qualidade de Vida e atividades correlatas à 

gestão e avaliação de pessoas e competências; 

Validar as informações e relatórios atinentes à gestão 

de pessoas; Propor ações que visem o controle de 

entrada e saída de servidores e membros da 

sociedade no ambiente interno da Defensoria. 

Diário, 

Semanal, 

Mensal 

(processo 

contínuo) 

 Coordenadoria de 

Gestão de 

Pessoas e suas 

unidades; 

PROPONENTE: MARCO AURÉLIO DA SILVA MAIA 

 

 
COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

Art. 43-D. A Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira é órgão auxiliar subordinado à Defensoria Pública-Geral, incumbido de coordenar e 

executar todos os atos e procedimentos relativos gestão orçamentária e financeira no âmbito da Defensoria Pública. 
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SETOR COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

ÓRGÃO DPE/AP 

GESTOR DO SETOR CARMEM FABÍOLA PIMENTEL GÓES LEMOS 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 
DAS AÇÕES 

CARMEM FABÍOLA PIMENTEL GÓES LEMOS 

O QUE FAZER? QUANDO? QUEM? POR QUE? ONDE? COMO? QUANTO? EVIDÊNCIA DO 

RESULTADO 

Participar de reuniões que visem 

observar e fazer cumprir as diretrizes e 

normas técnicas inerentes ao aos 
setores da CGOF; 

Processo 

Contínuo. 

CGOF E EQUIPE 

TÉCNICA 

Para assegurar os 

objetivos estratégicos da 

DPE/AP disponíveis no 

PPA, LDO e LOA, Lei nº 

4.320/64, Lei 

Complementar no 101, de 

04 de maio de 2000. 

Os resultados da ação 

constituem respostas às 

questões legais, 

racionalizando a melhor 

aplicação dos recursos 

públicos. 

CGOF Por meio de reuniões integradas 

com os setoriais da CGOF. 

Gestão de Tempo e 

Investimento 

Humano. 

Melhorias nas rotinas de 

trabalho. 

Coordenar, em nível setorial, a 

elaboração das propostas de orçamento 

juntamente com a Coordenadoria de 

Planejamento Institucional, para 

subsidiar a elaboração do Plano 

PluriAnual-PPA, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - LDO e a Lei 

Orçamentária Anual - LOA ; 

Anual CGOF E 

EQUIPE 

TÉCNICA 

GABINETE 

COPLAN 

CGOF 

COPLAN 

E DEMAIS 

SETORES 

Trabalho estruturado em etapas, 

com comunicação anterior ao 

gabinete e aos setores; 

Metodologia expositiva e 

Interativa; 

Reuniões especificam para 

Coordenadoria; e 

Orientações, esclarecimentos de 

dúvidas e comunicação virtual e 

presencial. 

Ações sem custo 

financeiro, sendo 

necessária agenda 

antecipada e 

disponibilidade de 

tempo dos 

servidores e setores 

envolvidos. 

Entrega formal no GAB 

das informações 

coletadas. 

Acompanhar a aprovação e publicações 

relativas ao orçamento da Defensoria 

Pública; 

Diário, 

Semanal, 

Mensal 

(Processo 
Contínuo) 

CGOF CGOF Consulta no Diário Oficial do 

Estado e Site da SEPLAN e 

Sistema SiafeAP. 

Ações sem custo 

financeiro, Gestão 

de Tempo e 

Investimento 
Humano. 

Orçamento aprovado e 

publicado. 

Coordenar junto aos Departamentos de 

Gestão Orçamentária, Departamento 

Financeiro e Departamento de 

Contabilidade o desempenho das 

competências estabelecidas em lei, 

garantindo a execução do trabalho 

interno departamental para fortalecer a 

missão da Defensoria Pública do 

Estado do Amapá; 

Diário, 

Semanal, 

Mensal 

(Processo 

Contínuo) 

CGOF Para assegurar os 

objetivos estratégicos da 

DPE/AP disponíveis no 

PPA, LDO e LOA, Lei nO 

4.320/64, Lei 

Complementar no 101, de 

04 de maio de 2000. 

Os resultados da ação 

constituem respostas às 

questões legais, 

racionalizando a melhor 

aplicação dos recursos 

públicos. 

CGOF 

DCONT 

DF 

DGO 

Controle de Demandas de 

Processos e Relatórios Setoriais 

Ações sem custo 

financeiro, Gestão 

de Tempo e 

Investimento 

Humano 

Fortalecimento do 

Trabalho Interno 

Manter atualizado o Portal da 

Transparência Institucional com 

Diário, 

Semanal, 

CGOF Para assegurar o 

cumprimento da Lei nº 

 Relatórios emitidos DF, DGO E 

DCONT 

Relatórios Publicados no 

Portal da Transparência 
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 relatórios emitidos pelos 

Departamentos Orçamentário, 

Financeiro e Contábil; 

Mensal 

(Processo 

Contínuo) 

 12.527, de 18/11/2011. CGOF   da DPE  

Reunir com os Departamentos 

Hierarquicamente subordinados para 

avaliar os processos e fluxos diários de 

trabalho, sempre que necessário, 

gerando um registro das decisões e 

encaminhamentos; 

Processo 

Contínuo 

CGOF 

DF 

DCONT 

DGO 

 

Para alinhamento e 

avaliação dos processos e 

fluxos dos trabalhos. 

CGOF 

DCONT 

DF 

DGO 

Reuniões sempre que necessários 

com os departamentos ligados a 

CGOF 

Melhorias nas rotinas de 

trabalho 

Monitoramento da Execução 

Orçamentária e Financeira; 

Diário, 

Semanal, 

Mensal 

(Processo 
Contínuo) 

CGOF Para que haja o efetivo 

controle da execução 

orçamentária e financeira 

da Instituição 

CGOF Por meio de planilhas, com uso 

dos dados do Sistema SiafeAP 

Relatórios Elaborados 

Distribuição dos Processos Físicos e 

Eletrônicos para os setores ligados 

hierarquicamente a Coordenadoria; 

Diário, 

Semanal, 

Mensal 

(Processo 
Contínuo) 

CGOF Para que haja o efetivo 

controle da execução 

orçamentária, programas e 

ações da DPE. 

CGOF Sistemas Administrativo e 

Protoco; 

Análise de Processos físicos. 

Processos Distribuídos 

Atender às demandas dos órgãos de 

Controle Interno e Externo; 

Anual CGOF e EQUIPE 

TÉCNICA 
 

 

 

 

 

 

 

 
- 

CGOF e 

EQUIPE 

TÉCNICA 

Proceder de acordo com a 

característica da demanda 

Ações sem custo 

financeiro, Gestão 

de Tempo e 

Investimento 

Humano 

Demanda respondida 

Prestar assessoramento técnico às 

demais unidades da Instituição; 

Diário, 

Semanal, 

Mensal 

(Processo 

Contínuo, 

quando 
solicitado) 

CGOF e EQUIPE 

TÉCNICA 

CGOF e 

EQUIPE 

TÉCNICA 

Assessoramento prestado de 

acordo com a solicitação das 

unidades da DPE 

Assessoria Prestada  

Executar atividades correlatas que lhe 

forem atribuídas pelo DPG; 

Diário, 

Semanal, 

Mensal 

(Processo 

Contínuo) 

CGOF CGOF Proceder de acordo com a 

característica da demanda 

-  

Encaminhar as demandas setoriais e 

acompanhar as providências tomadas, 

observados os prazos estabelecidos. 

Diário, 

Semanal, 

Mensal 

(Processo 

Contínuo, 

quando 
solicitado) 

CGOF Procedimento relativo ao 

fluxo interno do trabalho. 

Setoriais 

envolvidos 

Produções de relatórios, 

acompanhando quais decisões 

deverão ser tomadas e, se os 

prazos foram devidamente 

respeitados 

Demandas atendidas 

SETOR DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTARIA  
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  DGO 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 
DAS AÇÕES 

KAREN DE NAZARE SANTOS FONSECA  

CGOF/DGO 

O QUE FAZER? QUANDO? QUEM? POR QUE? ONDE? COMO? QUANTO? EVIDÊNCIA 

DO 
RESULTADO 

RESULTADOS 

Elaborar a proposta de execução 

orçamentária, juntamente com a 

coordenadoria de gestão orçamentária e 

financeira e a coordenadoria de 

planejamento institucional para 

subsidiar a elaboração do Plano 

Plurianual - PPA, da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - LDO e da Lei 

Orçamentária Anual - LOA; 

Anual  

 

 

 

 
Coordenadoria e 

Equipe Técnica 

(Departamento e 

Divisão 

Orçamentária ). 

Para assegurar os 

objetivos estratégicos 

da DPE/AP, disponíveis 

no PPA, LOA e 

considerando suas 

atividades finalísticas, 

visão, missão e valores 

organizacionais. 

 
 

CGOF 

DGO 

DMCO 

Elaborar a proposta 

orçamentária anual da 

DPE/AP, atendendo aos 

princípios 

institucionais, as 

diretrizes estabelecidas 

no PPA de atuação e 

aos limites definidos na 

LDO. 

Ações sem custo 

financeiro, sendo 

necessária 

disponibilidade 

tempo dos 

servidores e 

setores 

envolvidos. 

Entrega formal 

ao gabinete das 

propostas de 

execução 

orçamentária 

relativas ao ano. 

 

 

 

 
Aplicação, execução 

e validação da 

proposta 

orçamentária anual 

da DPE/AP. 

Gerar informações gerenciais para 

subsidiar o processo decisório da 

instituição, juntamente com a 

coordenadoria de gestão orçamentária e 

financeira; 

Diário, 

semanal, 

mensal 

(processo 

continuo). 

 

CGOF 

DGO 

DMCO 

Controlar a execução 

orçamentária segundo 

as normas estabelecidas, 

inclusive os 

remanejamentos 

internos e créditos 

suplementares. 

Ações sem custo 

financeiro, sendo 

necessária 

disponibilidade 

tempo dos 

servidores e 

setores 

envolvidos. 

Manter os 

registros 

atualizados. 

 
 

Aplicação, execução 

e validação da 

gestão orçamentária 

dos processos. 

Análise de processos; servir como 

parâmetro com informações concretas 

para auxiliar a tomada de decisão, 

quanto a sua importância e urgência 

para a instituição. assegurando os 

objetivos estratégicos definindo 

prioridades (ordem para analise); 

definição de métodos (como será feita 

a coleta de dados); definir a equipe 

(estabeleça as pessoas que serão 

responsáveis pela análise e faça uma 

capacitação para treiná-los); identificar 

pontos de melhoria (verificar pontos 

que são gargalos, interação da equipe 
de trabalho). 

Diário, 

semanal, 

mensal 

(processo 

continuo). 

Coordenadoria e 

Equipe Técnica 

(Departamento e 

Divisão 

Orçamentária). 

Para assegurar os 

objetivos estratégicos 

da DPE/AP, disponíveis 

no PPA, LOA e 

considerando suas 

atividades finalísticas, 

visão, missão e valores 

organizacionais. 

CGOF 

DGO 

DMCO 

Listar e classificar quanto a 

sua importância e a 

urgência de realização. 

Ações sem custo 

financeiro, 

sendo necessária 

disponibilidade 

tempo dos 

servidores e 

setores 

envolvidos. 

Manter os 

registros 

atualizados. 

 

 

Elaboração de 

um manual de 

processos e 

rotinas, para o 

desempenho, 

alcance 

melhorias, e 

qualidade do 

fluxo 

processual. 
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Realizar dotação orçamentária para 

atender uma determinada programação 

de recursos previstos na loa, com vistas 

ao alcance dos objetivos e metas 

definidos na fase de programação, 

através do planejamento, execução, 
controle e avaliação. 

Diário, 

semanal, 

mensal 

(processo 

continuo). 

Coordenadoria e 

Equipe Técnica 

(Departamento e 

Divisão 

Orçamentária ). 

para garantir a 

programação das ações. 

CGOF 

DGO 

DMCO 

através do 

planejamento,execução, 

controle e avaliação. 

Por meio de 

dotação 

específica, 

prevista como 

despesa no 

orçamento. 

Confrontar o 

orçamento 

inicial e as suas 

alterações com 

a execução. 

Acompanhar 

os gastos do 

orçamento do 

começo ao 

fim. 

Realizar notas de empenho. Diário, 

semanal, 

mensal 

(processo 

continuo). 

Coordenadoria e 

Equipe Técnica 

(Departamento e 

Divisão 

Orçamentária) 

Para registrar as 

despesas orçamentárias 

realizadas, em seu 

primeiro estágio. 

CGOF 

DGO 

DMCO 

Através do modulo 

orçamentário, disponível no 

Siafe/AP. 

Ações sem custo 

financeiro, 

sendo necessário 

cadastro e 

liberação de 

acesso ao 

sistema de 

governo 

Siafe/AP. 

Empenho dos 

creditos 

orçamentários 

para uma 

determinada 

despesa. 

 

 

Registro da 

contratação 

do serviço. 

SETOR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 
DAS AÇÕES 

KÉDNA DA SILVA NASCIMENTO 

O QUE FAZER? QUANDO? QUEM? POR QUE? ONDE? COMO? QUANTO? RESULTADO 

Balanço Geral da Defensoria Pública 
do Estado do Amapá – Prestação de 

Contas. 

 

Anual 
Chefe do 

DCONT e 
Equipe. 

Para assegurar 

os objetivos da 

DPE/AP, bem 

como os 

dispositivos 

legais que 

norteiam a 

contabilidade 

pública, sendo: 

LDO/LOA/ Lei 

Nº 4.320/64, Lei 

Lei 

Complementar 

nº 101, de 4 de 

maio de 2000. 

RGF - 

encaminhado ao 

TCE/AP art. 4 

RN Nº 

124/2005. 

Manual 

Aplicado ao 

 

 

 

 

 

 

 
Departamento 

de 

Contabilidade 

 

 

Trabalho estruturado 

em etapas, com 

comunicação setoriais 

envolvidos em 

determinadas etapas; 

 

 

 

 

 
Ações sem 

custo financeiro, 

sendo necessária 

a 

disponibilidade 

de tempo dos 

servidores e 

setores 

envolvidos 

Entrega formal ao 

Gabinete dos Balanços e, 

Relatórios gerados 

durante e no final de 

cada exercício. 
Balanço do Fundo da Defensoria 
Pública do Estado do Amapá - 

Prestação de Contas. 

Anual Chefe do 

DCONT e 
Equipe. 

Relatório de Gestão Fiscal Quadrimestral Chefe de 

Divisão 
Relatórios 

Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária da DPE e do FEDPAP 
Bimestral Chefe de 

Divisão 
Relatórios 

 

Contabilizado no 

sistema Lançamentos de Receita da DPE e 

FEDPAP 

Diário Chefe da 

Unidade de 

Conciliação 

Bancária e 

Prestação de 

contas 

Análise de Balancetes Mensal Chefe do 

DCONT e 
Equipe. 

Análise setorial 

Alimentação no SICONFI do RGF Quadrimestral Chefe de Homologado 
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  Divisão 

Relatórios. 

setor Público e 

Manual de 

Demonstrativos 

Fiscais e 

Decretos de 
Encerramentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 

de 

Contabilidade 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ações sem 

custo financeiro, 

sendo necessária 

a 

disponibilidade 

de tempo dos 

servidores e 

setores 

envolvidos 

 

Demonstrativos de Receitas Mensal Chefe de 

Divisão 

Relatórios 

Análise de arrecadação 

Baixa de Diárias Mensal (Processo 

Contínuo) 

Chefe do 

DCONT 

Baixa 

decorrente Da 

Prestação de 
Conta 

Por meio do Sistema 

SiafeAP. 

Contabilizado no sistema 

Baixa de Estoque Mensal (Processo 

Contínuo) 

Chefe do 

DCONT 
Equipe. 

Baixa 
decorrente do 

consumo 

Por meio do Sistema 

SiafeAP. 

Contabilizado no sistema 

Envio de DCTF da DPE e do FEDPAP MENSAL Chefe do 

DCON 

Instrução 

Normativa RFB 

nº 2005, 
de 29/2021 

Programa DCTF e 

Receita NET 

Envio em tempestividade 

12. Monitoramento de Despesa Diário Chefe do 

DCONT e 
Equipe. 

Controle de 

verbas 

SiafeAP e extrato c/c Em implantação a função 

depreciação nos sistemas 

 

13. Depreciação de Bem Móveis 

 

Mensal (Processo 

Contínuo) 

 

Chefe do 

DCONT 
Equipe. 

 

Controle 

Patrimonial 

Por meio dos sistemas 

Siga Patrimônio e 

SiafeAP. 

 

14. Cancelamentos de Restos a Pagar 
 

Anual e Eventual 
 

Chefe do 

DCONT 

Termino de 

contrato ou 

saldo de RP 

inscrito 
estimado. 

Por meio do Sistema 

SiafeAP. 

Contabilizado no sistema 

 

15. Guia de Devolução 
 

Eventual 
Chefe da 

Unidade de 

Conciliação 

Bancária e 

Prestação de 
Contas 

Registro em 

virtude de 

devolução de 

pagamentos 

Por meio do Sistema 

SiafeAP. 

Contabilizado no sistema 

 

16. Encaminhar a Prestação de Contas 

do FEDPAP 

 

Anual 

 

Chefe do 

DCON 

Conforme 

disposto no 

art.171, dos 

incisos V e VI 

da Lei 

Comunicações 

Setoriais. 

Entrega formal ao 

Gabinete 
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   Complementar 

nº 121/2019 

    

 

17. Controle da Situação Fiscal dos 

CNPJ da DPE e do FEDPAP 

 

Mensal (Processo 

Contínuo) 

 

Chefe do 

DCONT 

 

Para manter as 

Unidades 

Adimplentes 

SEFAZ 

PMM 

RFB 

CAUC 

Consulta de verificação 

aos órgãos 

 

18. Liberação de Cotas, Nota de 

Evento, Nota de Sistema 

 

Diário 
Chefe do 

DCONT 
Equipe 

Para ajuste de 
saldos 

contábeis. 

Por meio do Sistema 

SiafeAP 

Contabilizado no sistema 

19. Conciliação Bancária das Contas 

da DPE e FEDPAP 

Diário e Mensal 

(Processo 

Contínuo) 

Chefe da 

Unidade de 

Conciliação 

Bancária e 

Prestação de 

contas 

Para 

monitoramento 

de saldo 

bancário. 

Por meio do Sistema 

SiafeAP e extrato c/c 

Contabilizado no sistema 

20. SEFIP do FUNDO  

Anual 

Chefe do 

DCONT 

Orientado na 

Lei nº 9.528/97 
Departamento 

de 

Contabilidade 

Por meio do Sistema 

GFIP 
Ações sem 

custo financeiro, 

sendo necessária 

a 

disponibilidade 

de tempo dos 

servidores e 

setores 

envolvidos 

Emissão de recibo de 

envio 

 

21. Prestação de Contas de Convênio 
 

Vigência de 

Convênio 

 

Chefe do 

DCONT 

Todo órgão que 

receber recursos 

públicos 

federais por 

meio de 

convênios, 

estará sujeito a 

prestar contas 

de sua boa e 

regular 

aplicação no 

prazo máximo 

de 60 (sessenta) 

dias contados do 

término da 
vigência. 

Por meio do Sistema 

Siconv 

Apresentar a prestação 

de cona em 

tempestividade 

SETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 

GESTOR DO SETOR MARCIONE AMORIM BENTO RIBEIRO 

O QUE FAZER? QUANDO? QUEM? POR QUE? ONDE? COMO? QUANTO? EVIDENCIA DO 
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       RESULTADO 

1. Execução de Pagamento no Sistema Diário, Semanal, Chefe do Para assegurar os DF Por meio de 

 
Sistemas — 

SiafeAP e 

 

Banco do 

Brasil; 

Trabalho 

estruturado em 

etapas com 

comunicação 

setoriais envolvidos 

em determinadas 

etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por meio de 

 
Sistemas — 

SiafeAP e 

 

Banco do 

Brasil; 

Sem custo para a 

DPE 

 

SiafeAP (Nota de Liquidação,   objetivos   

Programação   de    Desembolso    e Mensal (processo Departamento de estratégicos da   

Ordem Bancária); contínuo) 
Finanças e 

Equipe Técnica 

DPE/AP 

disponíveis no PPA, 

LOA e LDO, Lei 

nO 4.320/64, Lei 

 
Entrega formal dos 

pagamentos dos processos 

referentes à Folha de 
Pagamento, 

  DF Complementar no 

101, de 04 de maio 

 Fornecedores, Diárias, 

Restos a Pagar 
   

de 2000. 
 

 
Processados e Não 

processados; 

Relatórios de 

2. Controle e Gerenciamento de Folha 

de Pagamento; 

Mensal (processo 

contínuo) 

Chefe do 

 
Departamento de 

CGOF, DF 

 
CGP 

No ano de 2021 

obteve-se um 

custo com tarifas 

bancárias de RS 

12.885,80. 
 

Para o exercício 
de 

2022 foi 

estimado um 

valor de R$ 

 

20. 000,00 para 

a DPE. 

  Finanças e    

Despesas; 

  Equipe Técnica    

Relatórios de 
   

 
 

acompanhamento das 3. Controle e Gerenciamento de Diário (processo Chefe do CGOF, 

Pagamento de contínuo)  

Departamento de 

 DGO, DF, 

DCC 
Contas Bancárias 

Fornecedores do exercício;   

Finanças e 
   

  
Equipe Técnica 

   

4. Controle e Gerenciamento de Diário (processo Chefe do  CGOF, DGO, DF,  

Processos de Diárias; continuo)  

Departamento de 
 DC, GAB  

  
Finanças e 

   

  
Equipe Técnica 

   

5. Controle de Repasse do duodécimo; Diário, Mensal e Coordenação e  CGOF, DF e DC   

 Anual (incluindo     

 monitoramento Equipe Técnica    

 contínuo     
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6. Elaboração   e   Demonstrativo   de Mensal Coordenação e  CGOF, DF, DC Por meio de 

Sistema — SiafeAP, 

Trabalho 

estruturado em 

etapas com 

comunicação 

setoriais envolvidos 

em determinadas 

etapas. 

  

 

Entrega formal dos 

pagamentos dos processos 

referentes à Folha de 

Pagamento, 

Fornecedores, Diárias, 

Restos a Pagar 

 
Processados e Não 

processados; 

Relatórios de 

 
Despesas; 

 
Relatórios de 

acompanhamento das 

 

Contas Bancárias 

Despesas;  

(processo 
 

Equipe Técnica 
 

 contínuo)   

7. Controle de Fornecedores de restos a Anual Coordenação e DF, DC 

pagar processados e não (processo   

processados; continuo Equipe Técnica  

8. Controle de Folha de Pagamento de Anual (incluindo Coordenação e DF, DC 

restos a pagar processados e não monitoramento   

processados; continuo) Equipe Técnica  

9. Monitoramento das Contas Correntes Diário, Semanal, Coordenação e DF, DC Por meio de 

 
Sistema do 

Banco do Brasil. 

da DPE e  

Mensal (processo 
 

Equipe Técnica 
 

FEDPAP continuo)   

10. Executar atividades correlatas que 

lhe forem atribuídas pelo DPG; 

Diário, Semanal, 

 
Mensal (processo 

Coordenação e 

 
Equipe Técnica 

DF Trabalho executado 

quando solicitado 

pelo 

 contínuo)   
DPG 

PROPONENTE: 

Carmem Fabíola Pimentel Góes Lemos - 
Coordenadora de Gestão Orçamentária e 
Financeira - DPE/AP 

 
 

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO SETORIAL 

Art. 35. A Coordenadoria de Planejamento Setorial, órgão subordinado diretamente ao Defensor Público- Geral. 
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SETOR COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO SETORIAL - COPLAN 

ÓRGÃO DPE/AP 

GESTOR DO SETOR GEOVANA PATRÍCIA PIMENTEL CABRAL 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS AÇÕES COPLAN 

O QUE FAZER? QUANDO? QUEM? POR QUE? ONDE? COMO? QUANTO? EVIDÊNCIA DO 
RESULTADO 

1. Coordenar e consolidar o planejamento, a elaboração da proposta 

orçamentária, juntamente com os setoriais;acompanhar a execução 

orçamentária; Incentivar o desenvolvimento de competências e 

habilidades das pessoas e da modernização da gestão, no âmbito da 

instituição; 

 

Diário, Semanal, 

Mensal (processo 

contínuo) 

Coordenação e 

Equipe Técnica 

COPLAN 

 

 

 

 

 
Para assegurar os 

objetivos 

estratégicos da 

DPE/AP, 

disponíveis no PPA, 

LOA e LDO, 

considerando suas 

atividades 

finalísticas, visão, 

missão e valores 

organizacionais. 

 

 

 

 
COPLAN 

SETORIAIS 

DPE 

 

 

 

 

 

 
Trabalho 

estruturado em 

etapas, com 

comunicação 

anterior ao 

gabinete e aos 

setoriais; 

 

Metodologia 

expositiva e 

interativa; 

Reuniões 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ações sem custo 

financeiro, sendo 

necessária 

agenda 

antecipada e 

disponibilidade 

de tempo dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega formal ao 

Gabinete dos 

planejamentos, 

Relatórios, propostas de 

2. Desenvolver e coordenador as atividades de modernização 

administrativa juntamente com os setoresinternos da DPE; 

 

Diário, Semanal, 

Mensal (processo 

contínuo) 

Coordenação e 

Equipe Técnica 

COPLAN 

3. Incentivar o desenvolvimento de competências e habilidades das 

pessoas e da modernização da gestão, no âmbito da instituição; 

 

Diário, Semanal, 

Mensal (processo 
contínuo) 

Coordenação e 

Equipe Técnica 

COPLAN 

4. Coordenar a elaboração de Programas, projetos eatividades 

da Defensoria, bem como acompanhar, 
controlar e avaliar a execução das mesmas. 

Diário, Semanal, 
Mensal 
(processo contínuo) 

Coordenação e 

Equipe Técnica e 
Servidores 

 

5. Observar e fazer cumprir as diretrizes e normastécnicas 

estabelecidas pelo Conselho Superior, bem 
como o assessoramento ao DPG; 

 

Semestral (incluindo 

monitoramento 
contínuo) 

 

Coordenação e 

Equipe Técnica e 
Servidores 

COPLAN 

SETORIAIS 

DPE 

6. Desenvolver programas, coordenar projetos e equipes 

na implementação de metodologias, técnicas e 

Diário, Semanal, 

Mensal (processo 

Coordenação e 

Equipe Técnica 

COPLAN 

ESETORIAI 
S 

ferramentas no aperfeiçoamento dos processos, disseminando os 

conceitos de gestão por resultados ea aplicação de tecnologias 

inovadoras necessárias à 

eficácia da gestão; 

contínuo) COPLAN  DPE específicas para 

cada 

coordenadoria; 
 

Orientações, 

esclarecimentosde 

dúvidas e 

comunicação 

virtual e 

presencial. 

servidores esetores 

envolvidos. 

ações, sugestões decursos 

e capacitações e outras 

produçõesrelativas a 

cada ação deste plano. 

7. Prestar assessoramento técnico às demais unidades dainstituição na 

elaboração e na execução dos planos 

relatórios trimestrais e anuais; 

Diário, Semanal, 

Mensal (processo 

contínuo) 

Coordenação e 

Equipe Técnica 

COPLAN 

 

COPLAN 

8.  Coletar, tratar e fornecer ao Defensor Público-Geral, às informações 

necessárias à composição das estatísticas estaduais; 

Trimestral, anual 

(incluindo 

monitoramento 

contínuo) 

Coordenação e 

Equipe Técnica 

COPLAN 

 

COPLAN 
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9. Executar atividades correlatas que lhe forematribuídas 

pelo DPG; 

iário, Semanal, 

Mensal (processo 

contínuo) 

Coordenação e 

Equipe Técnica 

COPLAN 

  

COPLAN 

   

10. Propor estratégias e procedimentos necessários àotimização dos 

recursos públicos utilizados pela instituição, para o cumprimento de 

sua missão e melhoria dos serviços prestados; 

 

Diário, Semanal, 

Mensal (processo 

contínuo) 

 

Coordenação e 

Equipe Técnica 

COPLAN 

 

COPLAN 

SETORIAIS 

DPE 

11.Coordenador os desdobramentos da Cadeia de Valor Institucional, 

bem como do Planejamento Estratégico Institucional, para a elaboração 

do Regimento Internoda DPE/AP, bem como o caderno de gestão, 

cartilha de produtos e serviços, indicadores de desempenho 

institucional; 

 

Diário, Semanal, 

Mensal (processo 

contínuo) 

 

Coordenação e 

Equipe Técnica 

COPLAN 

Para assegurar os 

objetivos 

estratégicos da 

DPE/AP, 

disponíveis no PPA, 

LOA e LDO, 

considerando suas 

atividades 

finalísticas, visão, 

missão e valores 

organizacionais. 

 

COPLAN 

SETORIAIS 

DPE 

12.Auxiliar os setores a produção de conteúdo relativo às 

competências e atribuições no âmbito institucional. 

Diário, Semanal, 

Mensal (processo 

contínuo) 

Coordenação e 

Equipe Técnica 

COPLAN 

COPLAN 

SETORIAIS 

DPE 

13.Outras atividades correlatas a pedido da Gestão 

Institucional. 

Diário, Semanal, 

Mensal (processo 

contínuo) 

Coordenação e 

Equipe Técnica 

COPLAN 

COPLAN 

SETORIAIS 

DPE 

PROPONENTE: 

Geovana Patrícia Pimentel Cabral 

COORDENADORIA DWE PLANEJAMENTO SETORIAL - COPLAN 
 

 
COORDENADORIA DE ATENDIMENTO 

Art. 36 Coordenadoria de Atendimento, Art. 36-A incisos I, II, Art. 37 § único 
 

 
SETOR COORDENADORIA DE ATENDIMENTO 

ÓRGÃO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ 

GESTOR DO SETOR INGRID VALÉRIA TEIXEIRA 
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RESPONSÁVEL 

PELA EXECUÇÃO 

DAS AÇÕES 

 
 

INGRID VALÉRIA TEIXEIRA E EQUIPE. 

O QUE FAZER? QUANDO? QUEM? POR QUE? ONDE? COMO? QUANTO? EVIDÊNCIA DO 

RESULTADO 

 
 

Cartilha Cidadã 

 
 

Segundo 

Semestre 

Coordenadoria 

de 

Atendimento, 

Coordenadoria de 

Comunicação 

Para levar à população 

 
produtos e serviços da 

defensoria. 

Defensoria 

Pública 

Mediante levantamento de 

informações como        critérios e 

procedimentos para atendimento, bem 

como, descrever os produtos e services 

ofertados pela instituição. 

R$ 700,00. Cartilha finalizada e 

impressa. 

 

 

 
 

Acolhimento: Espera 

Educativa 

 
 

Diário 

 
 

Coordenadoriade 

Atendimento 

 
 

Realizar acolhimento 

educativo 

Defensoria 

Pública/Salão 

de Recepção - 

Acolhimento 

Enquanto aguardam atendimento, assistem 

vídeos institucionais sobre direitos sociais, 

políticas públicas, serviços ofertados pelo 

município para o cidadão, etc. 

Levantamento de 

custos 

Atendimento e 

encaminhamento do 

cidadão 

Corrente daAlegria 12/10/2022 Coordenadoria de 

Atendimento 

Levar alegria às crianças 

carentes 

Entidades 

beneficentes 

e/ou 

comunidade 

Propiciando momentos de lazer e diversão 

para crianças de baixa renda. 

R$ 1.000,00 

 
(Buscar empresas 

parceiras 

Garantir um dia de lazer 

para as crianças que não 

temoportunidade e 

condições financeiras 

Catálogo de Recursos 

Sociais de Macapá 

(RedeSocial de 

Apoio) 

Segundo 

semestre 

Coordenadoria de 

Atendimento 

Conhecer a Rede Social 

de Apoio 

Defensoria 

Pública 

Realizar uma pesquisa de órgãos e 

entidades,para de forma articulada realizar 

encaminhamentos e/ou requisitar serviços e 

fazer a impressão do documento 

Levantamentode 

custos 

Catálogo finalizado 

Natal de Resgate 18/12/2022 Defensoria 

Pública 

Resgatar o sentindo do 

Natal, além disso, 

proporcionar às famílias 

mais necessitadas umnatal 

mais digno e alegre com 

alimento à mesa. 

Bairros 

periféricos 

Com arrecadação de alimentos ou dinheiro 

para cestas de natal, ofertados por 

servidoresdesta defensoria. 

Levantamento 

de custos 

A promoção da cidadania 

consiste em um conjunto de 

estratégias focadas na 

melhoria da qualidade de 

vida dos indivíduos e 

coletividade. 

PROPONENTE: INGRID VALÉRIA TEIXEIRA 
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COORDENADORIA DE CONTRATAÇÃO 

 

Art. 43-B. A Coordenadoria de Contratação é órgão auxiliar subordinado à Defensoria Pública-Geral, incumbido de coordenar e executar todos os atos e 

procedimentos relativos às licitações e contratos no âmbito da Defensoria Pública, observadas as normas federais e estaduais próprias, sem prejuízo de 

outras atribuições fixadas em lei específica. 

 
SETOR COORDENADORIA DE CONTRATAÇÃO 

ÓRGÃO DPE-AP 

GESTOR DO SETOR MÔNICA PRISCILA LIMA PIRES 

RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO DAS AÇÕES 

MÔNICA PRISCILA LIMA PIRES, ROGERIO LEITE MORESCO, FABRICIO BRUNO SOUZA BARATA, LAURA NOELY DO CARMO RODRIGUES MACEDO, 

ALACI PEREIRA SACRAMENTO JUNIOR, FRANCIKELLY PONTES MESQUITA; CYNTHIA NATALIE DA COSTA FERREIRA, FRANCIKELLY PONTES 

MESQUITA, ALACI PEREIRA SACRAMENTO JÚNIOR 

O QUE FAZER? QUANDO? QUEM? POR QUE? ONDE? COMO? QUANTO? EVIDÊNCIA DO 

RESULTADO 

RESULTADOS 

ESTUDO TÉCNICO 

PRELIMINAR 

Requisição do setor 

demandante e/ou 

requisição do DPG 

ROGÉRIO 

LEITE 

MORESCO, 

FABRICIO 

BRUNO 

SOUZA 

BARATA, 

MÔNICA 

PRISCILA 

LIMA PIRES 

2ª ato após o 

planejamento 

da contratação 

da fase interna 

do processo 

licitatório 

Departamento de 

Compras / 

Departamento de 

Contratação 

Será usado um 

modelo padrão, de 

acordo com a 

natureza, se for 

aquisição é um 

modelo de ETP, 

se for consumo é 

outro, material 

permanente e 

materiais de 

Tecnologia da 

Informação todos 

tem seus modelos 

definidos de 

acordo com suas 

peculiaridades; 

R$ 0,00 Objetivo identificar e 

analisar os cenários para 

o atendimento da 

demanda que consta no 

Documento de 

Oficialização da 

Demanda, bem como 

demonstrar a 

viabilidade técnica e 

econômica das soluções 

identificadas, 

fornecendo as 

informações necessárias 

para subsidiar o 

respectivo processo 

licitatório; 

Se é viável o 

prosseguimento da 

contratação ou não. 
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TERMO DE REFERÊNCIA Requisição do setor 

demandante e/ou 

requisição do DPG 

ROGÉRIO 

LEITE 

MORESCO, 

FABRICIO 

BRUNO 

SOUZA 

BARATA, 

MÔNICA 

PRISCILA 

LIMA PIRES 

3² ato após o 

planejamento 

da contratação 

da fase interna 

do processo 

licitatório 

Departamento de 

Compras / 

Departamento de 

Contratação 

Será observado os 

requisitos ETP e 

sua característica 

técnica do objeto; 

R$ 0,00 Deve conter os 

elementos necessários e 

suficientes, com nível 

de precisão adequado, 

para caracterizar o 

objeto da licitação (1).; 

Um termo de 

referência mal 

elaborado pode levar 

a contratações 

direcionadas ou que 

não atendem a 

necessidade do órgão; 

JUSTIFICATIVA DE 

MODALIDADE 

Ato desempenhado 

por qualquer 

membro do setor 

ROGÉRIO 

LEITE 

MORESCO, 

FABRICIO 

BRUNO 

SOUZA 

BARATA, 

MÔNICA 

PRISCILA 

LIMA PIRES, 

 

FRANCIKELL 

Y PONTES 

MESQUITA, 

ALACI 

PEREIRA 

SACRAMENT 

O JÚNIOR 

4ª ato 

realizado pela 

coordenadoria 

de 

contratação, 

justificando a 

modalidade 

que será 

utilizada, de 

acordo com 

objeto, forma 

de 

contratação, 

valor global 

do objeto 

Departamento de 

Compras / 

Departamento de 

Contratação 

Será realizado de 

acordo com a lei 

8.666/93, as 

modalidades que 

regem os 

processos, 

também será 

usado quando for 

necessário a 

legislação 10.520, 

10.024, 3182 

R$ 0,00 Base para 

fundamentação jurídica 

da Assessória Jurídica, 

instrumento auxiliar 

para realização do 

parecer jurídico, 

importante na fase 

interna da licitação 

Classificação da 

Licitação 

MINUTA DE CONTRATO E 

CONTRATO 

Ato desempenhado 

apenas pelo 

Departamento de 

Contrato e 

Convênios 

LAURA 

NOELY DO 

CARMO 

RODRIGUES 

MACEDO e 

CYNTHIA 

NATALIE DA 

COSTA 

FERREIRA 

5ª ato 

realizado após 

a dotação 

orçamentária, 

em cima dos 

requisitos do 

Termo de 

Referência ou 

Projeto 

Básico, 

Departamento de 

Contrato e 

Convênios 

Será realizado de 

acordo com a lei 

8.666/93, 10.520 

e 10.024 

R$ 0,00 Base para realização do 

contrato entre a 

contratante e a empresa 

contratada. 

Contrato 
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   quando for 

necessário 

     

MINUTA DE EDITAL E 

EDITAL e PORTARIA DA 

COORDENADORIA DE 

CONTRATAÇÃO 

Ato desempenhado 

pelo Departamento 

de Contratação e 

pela Coordenadoria 

do Setor 

MÔNICA 

PRISCILA 

LIMA PIRES, 

FABRICIO 

BRUNO 

SOUZA 

BARATA 

6ª ato 

realizado após 

a minuta do 

contrato; 

Departamento de 

Contratação 

Será realizado de 

acordo com a lei 

8.666/93, 10.520 

e 10.024 e 

portaria do órgão 

R$ 0,00 Instrumento 

Convocatório do 

processo licitatório 

Edital 

PUBLICAÇÃO, AVISO DE 

LICITAÇÃO 

Ato desempenhado 

pelo Departamento 

de Contratação e 

pela Coordenadoria 

do Setor 

MÔNICA 

PRISCILA 

LIMA PIRES, 

FABRICIO 

BRUNO 

SOUZA 

BARATA 

7ª ato da fase 

interna da 

licitação 

Departamento de 

Contratação 

Será realizado a 

publicação do 

aviso de licitação 

no diário da 

DPE/AP, Diário 

do Estado (DOU) 

e nos casos de 

licitação federal 

no diário da união 

(imprensa 

nacional) 

R$ 0,00 Publicação do ato Legalidade da 

Licitação 

CADASTRO DA LICITAÇÃO 

VIA SISTEMA 

(COMPRAS.GOV), 

Ato desempenhado 

pelo Departamento 

de Contratação e 

pela Coordenadoria 

do Setor 

MÔNICA 

PRISCILA 

LIMA PIRES, 

FABRICIO 

BRUNO 

SOUZA 

BARATA 

1ª ato da fase 

externa da 

licitação 

Departamento de 

Contratação 

Será realizado o 

cadastramento da 

licitação no 

sistema 

ComprasGovs, 

será realizado o 

preenchimento 

das condições do 

processo 

licitatório os itens 

e anexos do 

Termo de 

Referência, Edital 

e todos os 

instrumentos 

necessários, será 

realizado os 

R$ 0,00 Cadastramento da 

Licitação, 

cadastramento e 

publicação dos avisos 

de licitação 

Data da Licitação 
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     avisos no sistema 

sobre a data e 

hora da licitação; 

   

FASE DE LANCE Ato desempenhado 

pelo Departamento 

de Contratação e 

pela Coordenadoria 

do Setor 

MÔNICA 

PRISCILA 

LIMA PIRES, 

FABRICIO 

BRUNO 

SOUZA 

BARATA 

2ª ato da fase 

externa da 

licitação 

Departamento de 

Contratação 

Será aberta a 

sessão 10 m, as 

empresas com os 

melhores lances, 

são encaminhadas 

para uma outra 

sessão de lances 

por 2 minutos 

cada empresa dará 

seu lance; 

R$ 0,00 Irá gerar a ordem de 

classificação 

Ordem de 

Classificação 

HABILITAÇÃO Ato desempenhado 

pelo Departamento 

de Contratação e 

pela Coordenadoria 

do Setor 

MÔNICA 

PRISCILA 

LIMA PIRES, 

FABRICIO 

BRUNO 

SOUZA 

BARATA 

3ª ato da fase 

externa da 

licitação 

Departamento de 

Contratação 

Será realizada a 

análise da 

documentação da 

empresa; 

R$ 0,00 Análise da 

documentação 

Habilitação ou 

desclassificação 

JULGAMENTO DA 

PROPOSTA 

Ato desempenhado 

pelo Departamento 

de Contratação e 

pela Coordenadoria 

do Setor 

MÔNICA 

PRISCILA 

LIMA PIRES, 

FABRICIO 

BRUNO 

SOUZA 

BARATA 

4ª ato da fase 

externa da 

licitação 

Departamento de 

Contratação 

Será verificado 

junto com a 

habilitação a 

proposta está de 

acordo com a fase 

de lance e dentro 

do valor estimado, 

podendo nos 

casos se realizado 

a negociação; 

R$ 0,00 Análise da proposta Habilitação, 

desclassificação e 

negociação 

FASE DE RECURSO Ato desempenhado 

pelo Departamento 

de Contratação e 

pela Coordenadoria 

do Setor 

MÔNICA 

PRISCILA 

LIMA PIRES, 

FABRICIO 

BRUNO 

SOUZA 

5ª ato da fase 

externa da 

licitação 

Departamento de 

Contratação 

Será aberto o 

prazo para 

recurso, as 

empresas poderão 

abrir a intenção, 

tendo o prazo de 

R$ 0,00 Intenção de recurso, 

prazo para 

apresentação, prazo 

para contrarrazões e 

prazo para autoridade 

Provimento do 

Recurso ou 

Indeferimento 
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  BARATA   30m, conforme 

edital, prazo 

apresentação 

manifestação 3 

dias para 

contrarrazões 3 

dias e 5 dias para 

autoridade 

competente 

decidir. 

 competente decidir.  

ADJUDICAÇÃO Ato desempenhado 

pelo Departamento 

de Contratação e 

pela Coordenadoria 

do Setor 

MÔNICA 

PRISCILA 

LIMA PIRES, 

FABRICIO 

BRUNO 

SOUZA 

BARATA 

6ª ato da fase 

externa da 

licitação 

Departamento de 

Contratação 

Será Adjudicado a 

Empresa. 

R$ 0,00 Após a análise de todas 

as fases, será realizada a 

adjudicação. 

Escolha da Empresa 

Vencedora 

ELABORAÇÃO MINUTAS 

DE CONTRATO 

Ato desempenhado 

pelo Departamento 

de Contratação 

Ato 

desempenhado 

LAURA 

NOELY DO 

CARMO 

RODRIGUES 

MACEDO e 

CYNTHIA 

NATALIE DA 

COSTA 

FERREIRA 

Ato realizado 

na fase 

interna, após 

dotação 

orçamentária 

Departamento de 

Contrato e 

Convênios 

Será elaborado a 

Minuta 

R$ 0,00 Minuta de Contrato, 

antes da elaboração 

definitiva 

Contrato Elaborado 

ELABORAÇÃO TERMOS 

ADITIVOS 

Ato desempenhado 

pelo Departamento 

de Contratação 

Ato 

desempenhado 

LAURA 

NOELY DO 

CARMO 

RODRIGUES 

MACEDO e 

CYNTHIA 

NATALIE DA 

Ato realizado 

com intuito de 

aditivar um 

contrato 

vigente, 

primeiro 

notifica a 

empresa, após 

aceite, 

Departamento de 

Contrato e 

Convênios 

Será instaurado 

um novo processo 

administrativo, 

com os 

documentos de 

instrução. 

R$ 0,00 Processo 

Administrativo de 

Termo de Aditivo 

Termo Aditivo 
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  COSTA 

FERREIRA 

encaminhar 

para o DPG 

analisar sobre 

a necessidade 

do aditivo. 

     

ELABORAÇÃO PLANILHA 

DE CÁLCULO 

Ato desempenhado 

pelo Departamento 

de Contratação 

Ato 

desempenhado 

ROGÉRIO 

LEITE 

MORESCO 

Ato realizado 

na fase 

interna, junto 

com o Termo 

de Referência 

Departamento de 

Compras 

Será realizado a 

pesquisa de 

mercado 

R$ 0,00 Memória de Cálculo Preço Estimado da 

Licitação 

MANTER ATUALIZADO O 

SIAFE E O SISTEMA DE 

CONTROLE DE 

CONTRATOS SCC INTERNO 

DA INSTITUIÇÃO 

Ato desempenhado 

pelo Departamento 

de Contratação 

Ato 

desempenhado 

LAURA 

NOELY DO 

CARMO 

RODRIGUES 

MACEDO e 

CYNTHIA 

NATALIE DA 

COSTA 

FERREIRA 

Inserção de 

contrato e 

convênios 

para empenho. 

Departamento de 

Contrato e 

Convênios 

Será alimentado o 

sistema SIAFE 

com os Contrato e 

Convênios para 

Empenho. 

R$ 0,00 Cadastro no Sistema Cadastro dos 

Contratos e 

Convênios 

FORNECER PARA O FISCAL 

DE CONTRATOS E 

CONVÊNIO, CÓPIAS DE 

CONTRATOS, CONVÊNIOS, 

ANEXO, TERMO ADITIVIO 

E PUBLICAÇÕES 

Ato desempenhado 

pelo Departamento 

de Contratação 

Ato 

desempenhado 

LAURA 

NOELY DO 

CARMO 

RODRIGUES 

MACEDO e 

CYNTHIA 

NATALIE DA 

COSTA 

FERREIRA 

Ato realizado 

após 

assinatura do 

contrato; 

Departamento de 

Contrato e 

Convênios 

Será fornecido ao 

Fiscal do 

Contrato, todos os 

documentos 

pertinentes para 

auxiliar o fiscal na 

elaboração de seu 

relatório, com 

cópias de 

contratos, 

convênios, anexo, 

publicação. 

R$ 0,00 Relatório Relatório de 

Fiscalização do 

contrato, com a 

juntada da nota fiscal 

certificada e certidões 

atualizadas. 

FAZER AS PUBLICAÇÕES 

DOS CONVENIOS NO 

DIARIO ELETRÔNICO NA 

Ato desempenhado 

pelo Departamento 

Ato 

desempenhado 

LAURA 

Ato realizado 

pelo 

Departamento de 

Contrato e 

Será realizada a 

publicação nos 

diários da 

R$ 0,00 Publicação Transparência dos 

Atos 
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DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO AMAPÁ E 

DIÁRIO OFICIAL DO 

ESTADO DO AMAPÁ 

de Contratação NOELY DO 

CARMO 

RODRIGUES 

MACEDO e 

FRANCIKELL 

Y PONTES 

MESQUITA 

departamento Convênios Instituição e do 

Estado, quando 

necessário na 

Imprensa 

Nacional 

   

VISÃO GLOBAL DO 

PROCESSO: GERENCIA, 

ORGANIZA E 

ADMINISTRAR 

Ato desempenhado 

pelo Departamento 

de Contratação 

Ato 

desempenhado 

LAURA 

NOELY DO 

CARMO 

RODRIGUES 

MACEDO e 

CYNTHIA 

NATALIE DA 

COSTA 

FERREIRA 

Ato realizado 

pelo 

departamento 

Departamento de 

Contrato e 

Convênios 

Será realizado a 

organização geral 

dos contratos, 

organizando e 

arquivando os 

atos, e administrar 

eventuais 

andamento 

processuais 

R$ 0,00 Gestão Gestão de Contratos 

Suspensão pagamentos (se 

autorizado); faz gestão das 

garantias; rescinde contrato; 

instaura o contraditório e a 

ampla defesa; elabora 

adiatamentos ao contrato; 

solicita parecer do fiscal e do 

jurídico; analisa relatório do 

fiscal; elabora relatório de 

avaliação contratual; mantém 

comunicação com contratada; 

responde pela publicidade; 

emite documentos legais; 

responde pela guarda de 

documentos 

Ato desempenhado 

pelo Departamento 

de Contratação 

Ato 

desempenhado 

LAURA 

NOELY DO 

CARMO 

RODRIGUES 

MACEDO e 

CYNTHIA 

NATALIE DA 

COSTA 

FERREIRA 

Ato realizado 

pelo 

departamento 

Departamento de 

Contrato e 

Convênios 

Ato exclusivo do 

departamento 

R$ 0,00 Gestão de Contrato Realizar a gestão do 

contrato, durante a 

execução 

PROPONENTE: 
MÔNICA PRISCILA DE LIMA PIRES 

COORDENADORA DE CONTRATAÇÃO 
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ESCOLA SUPERIOR 

Art. 48. A Escola Superior será dirigida por Defensor Público nomeado pelo Defensor Público-Geral, 
 

 
SETOR ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 

ÓRGÃO DPE-AP 

GESTOR DO SETOR ROBERTO COUTINHO FILHO 

RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO DAS AÇÕES 

COORDENADOR TÉCNICO DA ESCOLA SUPERIOR 

O QUE FAZER? QUANDO? QUEM? POR QUE? ONDE? COMO? QUANTO? EVIDÊNCIA DO 

RESULTADO 

Promoção Capacitação, 

aperfeiçoamento e atualização 

profissional corpo técnico e dos 

membros da DPE/AP: 

 

Curso de apropriação e 

aprimoramento no Sistema Solaris. 

20.04.2022 ESUDPE em 
parceria com a 

Coordenação de 

Tecnologia da 

Informação da DPE- 

AP. 

Conscientizar estagiários, 

membros e servidores sobre 

a importância da ferramenta 

Solaris para coleta de 

dados, assim como garantir 

aptidão destes para o uso da 
ferramenta. 

Âmbito da DPE-AP, 

capital e interior. 

Por meio da ferramenta 

ZOOM. 

Ação sem custo 

financeiro 

Será confeccionado 

relatório para 

evidenciar a ação, 

assim como os 

pontos positivos e 

negativos da 
atividade. 

Aplicação de Questionários de 

necessidades de formação dos 

núcleos especializados, 

coordenadorias e Defensores 

Públicos. 

28.03.2022 até 
30.04.2022 

Coordenação 

Técnica da Escola 

Superior da 

Defensoria Pública 

do Estado do Amapá 

(ESUDPE) 

Com o objetivo de levantar 

as demandas de formação 

de cada setor que 

participam ativamente na 

execução de atividades 

primárias da Defensoria 

Pública. 

Âmbito da DPE-AP, 

capital e interior. 

Por meio da ferramenta 

google forms, com 

compartilhamento nos emails 

institucionais e nos grupos 

das redes sociais internas. 

Ação sem custo 

financeiro. 

Será realizado 

relatório para 

demonstrar a 

consolidação dos 

dados obtidos para 

direcionamento de 

outras ações. 

Banco de Talentos da Escola 

Superior da Defensoria Pública do 

Estado do Amapá 

A definir Coordenação 

Técnica da Escola 

Superior da 

Defensoria Pública 

do Estado do Amapá 
(ESUDPE) 

Objetivo: ter previamente a 

relação de servidores, 

membros e docentes 

externos, que desejam 

cooperar com as atividades 
educativas executadas pela 

Inicialmente no 

âmbito da DPE-AP. 

Posteriormente 

oferta externa. 

Será confeccionado os editais 

pela Coordenação Técnica da 

Escola Superior. 

Será remetido para revisão do 
setor de comunicação e 

posteriormente publicado no 

Ação sem custo 

financeiro. 

O banco será 

publicado dos 

docentes 

selecionados no 

portal da 
Defensoria Pública. 
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   ESUDPE.  portal pelo setor de TI.   

Projeto: A arte da Língua 

Portuguesa. 

A definir Escola Superior da 

Defensoria Pública 

do Estado do Amapá 

(ESUDPE) 

Objetivo é aprimorar 

técnicas de redação dos 

membros, servidores, 

estagiários e assessores 

jurídicos quanto a norma 

culta e formas de produção 

de textos. 

O evento será 

realizado por vídeo 

conferência pela 

plataforma Zoom. 

Serão desenvolvidas cinco 

oficinas sobre os seguintes 

temas: 
 

- Oficina Discursos 

argumentativos (mês de maio 

de 2022). 

Ação com custo 

financeiro. 

Convidado 

externo. 

Será confeccionado 

relatório para 

evidenciar a ação, 

assim como os 

pontos positivos e 

negativos da 

atividade. 

     
- Oficina de estudo sobre 

textos jurídicos, a luz da 

língua portuguesa (mês de 

junho de 2022) 

  

     
- Oficina de Visual Law, 

aplicado a peças jurídicas. 

  

     
- Oficina da Lógica do 

Razoável como arte da 

Interpretação Jurídica 

  

     
- Oficina de aplicação da 

língua portuguesa para 

elaboração de relatórios 

técnicos, memorandos e 
ofícios. 

  

Oficina: Dominando o Sistema 24.06.2022 Escola Superior da Objetivo: garantir a O evento será O evento terá por Ação sem custo Será confeccionado 

Integrado de planejamento e  Defensoria Pública apropriação dos membros, realizado metodologia o formato de financeiro. relatório para 
Administração Financeira do Estado  do Estado do Amapá coordenadores e presencialmente no oficina, visando garantir a  evidenciar a ação, 

do Amapá  (ESUDPE) tentará serventuários da Defensoria auditório da DPE- inteiração dos cursando com a  assim como os 
  firmar parceria com Pública sobre a utilização AP. plataforma digital sanando  pontos positivos e 
  a Escola de do referido sistema que é  dúvidas sobre o aspecto  negativos da 
  Administração utilização para  operacional.  atividade. 
  Pública do Estado gerenciamento,  Pretende-se que o evento dure   

  do Amapá planejamento orçamentário,  aproximadamente 1horas.   

   financeiro, contábil e     

   patrimonial, a fim de     

   garantir uma prestação de     

   contas da DPE nos moldes     

   desejados pelo TCE.     

1º Congresso dos Defensores A definir – Escola Superior da Objetivos: - Local a definir data O evento será realizado em Ação com custos Será confeccionado 
Públicos do Estado do Amapá. Dependerá da Defensoria Pública Promover a integração dos com Dr. Roberto três dias, com uma Palestra com convidados relatório para 

 agenda dos do Estado do Amapá Defensores Públicos Coutinho. Magna de Abertura e externos evidenciar a ação, 
 palestrantes (ESUDPE) Amapaense com Defensores  Encerramento. (passagens, assim como os 
 convidados.  Públicos de outros Estados.  Com a constituição de cinco hospedagens, pontos positivos e 
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- Organizar encontro anual 

dos Defensores Públicos 

para a definição de teses 

institucionais, que 

constituirão parâmetros para 

a atuação dos membros, 

para atender as atribuições 

da Escola prevista no art. 

49, da Lei Complementar nº 

0121/2019-GEA. 

 grupos de pesquisas definidos 

por temas afetos aos campos 

do Direito Criminal, Civil, 

Família, Infância e Execução 

Penal. 

Cada grupo elegerá um 

representante para defender as 

teses selecionadas para 

posterior aprovação do 

colegiado de Defensores. 

Poderá Defensores de outros 

grupos realizarem 

contrapropostas ou adequação 

nas teses apresentadas. 

Todos os trabalhos serão 

acompanhados e presididos 

por um Defensor Público de 

outro Estado para exercer o 

papel de mediador dos 

debates. 

Uma fez aprovada as teses 

caberá ao grupo de pesquisa 

apresentar a fundamentação 

fática, jurídica e sugestão de 

operacionalização para 

embasamento de futuras 

ações e conhecimento da 

sociedade. 

Devendo todas as teses 

aprovadas no Congresso 

serem publicadas no Diário 

Oficial e no Portal da Escola 

Superior. 

O Congresso se encerrará 

com um Coffe Break para 

integração dos Defensores. 

transporte e 

alimentação), 

organização, 

decoração e 

impressão das 

Súmulas 

Aprovadas para 

disponibilização 

dos núcleos e 

dos usuários. 

negativos da 

atividade. 
 

E será criado 

boletim 

informativo ou 

revista eletrônica. 

Promoção de Cursos de Difusão e 

Conscientização do Direitos 

Humanos, da Cidadania e do 

Ordenamento Jurídico em prol da 
Comunidade. 

 

Projeto: Defensoria Pública em prol 

delas. 

07.05.2022 Escola Superior 

da Defensoria 

Pública do Estado 
do Amapá 

- Prestar orientação 

jurídica de acesso aos 

serviços e áreas de 
atuação da Defensória 

O evento ocorrerá 

no Colégio Estadual 

Lauro Chaves, no 
Bairro do Muca. 

Pretende-se que a prestação de 

orientação jurídica e outros 

serviços, em favor dos usuários 
e colaboradores do Colégio 

Ação com custo 

financeiro para 

impressão das 
Cartilhas. 

Será confeccionado 

relatório para 

evidenciar a ação, 
assim como os 
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  (ESUDPE) em 

parceria com a 

Estácio Amapá e 

Macapá. 

Pública do Estado do 

Amapá a comunidade ao 

arredor do Colégio 

Estadual Prof. Lauro de 

Carvalho Chaves, 

localizada no bairro 

Muca, na Av. Tembés, nº 

300. 
 

- Divulgação de cartilha 

educativa da Defensoria 

Pública, referente aos 

temas: Pensão 

Alimentícia, Combate de 

Violência contra a 

Mulher e Direitos das 

Mulheres. Com stands 

com acadêmicos e 

estagiários esclarecendo 

temas relacionados a 

cartilha. 

 

- Oferta de serviços 

multidisciplinares em 

parcerias com 

Instituições de Ensino 

Superior. 

- Promoção dos valores e 

princípios da Defensoria 

Pública do Estado do 

Amapá. 

 Estadual Prof. Lauro de 

Carvalho Chaves, localizada no 

bairro Muca, na Av. Tembés, nº 

300. 

Para tanto, a presente atividade 

de extensão e responsabilidade 

civil será executada da seguinte 

maneira: 

1º) A Coordenação da ESUDPE 

realizará contato, por via de 

ofício, direcionado ao Diretor 

do Colégio Estadual Lauro de 

Carvalho Chaves para verificar 

a viabilidade da execução do 

projeto, espaço e a data em que 

poderá ser realizado a ação 

social em comento; 

2º) De igual forma, será 

oficiado a Instituições Estácio 

Amapá e Macapá, visto que já 

existe convênio celebrado, para 

consultar a possibilidade da 

participação dos Cursos e 

respectivamente de seus 

laboratórios/núcleos para 

prestação de atividades voltadas 

para a área da saúde, educação, 

administração financeira e 

jurídica. 

3º) A Direção e a Coordenação 

da ESUDPE consultarão os 

Núcleo de Família e Sucessões 

e de Defesa e Promoção dos 

Direitos das Mulheres, ambos 

de Macapá, para confecção de 

cartilha educativa. 

4º) Uma vez, elaboradas as 

cartilhas será encaminhado ao 

setor de comunicação para 

revisão do texto e 

consequentemente solicitado ao 

setor de tecnologia da 

informação da DPE, para 

publicização do material no 

portal da DPE-AP. 

 pontos positivos e 

negativos da 

atividade. 
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     5º) De igual forma, a ESUDPE 

requisitará a Coordenadoria de 

Contratação para viabilizar a 

impressão de 200 (duzentas) 

cartilhas, a fim de ser 

disponibilizada para a ação e 

para os núcleos de Defensores 

supramencionados. 

6º) A Direção e a Coordenação 

da ESUDPE solicitarão a 

Coordenadoria Geral de 

Administração tendas, 

microfones, datashow, mesa de 

som, e caixa de som, além de 

colaboradores administrativos 

de apoio para auxiliarem na 

montagem de stands para 

atendimento das Coordenações 

de Cursos da Estácio Macapá e 

Amapá, para equalizarem o som 

e suporte do setor de transporte 

para estes colaboradores, 

estagiários e defensores, a fim 

de participarem da ação social. 

7º) Uma vez, autorizado a 

realização do evento pela 

Direção do Colégio Estadual 

objeto da ação social. 

Inicialmente, planeja-se a 

execução da ação em questão 

para data do dia 02.04.2022, às 

09:00h até 12:30h. 

8º) Além do stands com a 

participação das IES será 

realizado a cargo da ESUDPE, 

com o apoio dos Defensores 

Públicos e convidados serão 

realizados quadro painéis de 

trinta minutos. 

9º) A ESUDPE emitirá 

certificado para os 

colaboradores da DPE-AP, que 

participarem da ação social. Por 

outro lado, as Instituições de 
Ensino Superior envolvidas 
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     emitirão os certificados dos 

Coordenadores, Docentes, e 

Alunos envolvidos. 

10°) Será solicitado ao setor de 

comunicação a disponibilização 

de um colaborador para registro 

da atividade, com objetivo de 

publicização do evento no site. 

  

Defensoria + perto: Por um Amapá 

inclusivo - Autismo. 

10.05.2022 Escola Superior 

da Defensoria 

Pública do Estado 

do Amapá em 

parceria com a 

Faculdade Estácio 

Amapá. 

O evento acadêmico tem 

o objetivo de 

conscientizar a 

comunidade acadêmica 

sobre as barreiras sociais 

enfrentadas pelos 

autistas para sua inclusão 

na sociedade, assim 

como esclarecer os 

direitos reconhecidos na 

legislação pátria e local, 

bem como as Obrigações 

do Estado Brasileiro para 

com estes cidadãos. 

É papel da Defensoria 

Pública promover ações 

que mitiguem problemas 

sociais e incentivem o 

exercício da cidadania. 

A definir. A ESUDPE realizará 

interlocução com a Faculdade 

Estácio Amapá, para a 

disponibilização do auditório da 

IES. 

A proposta metodológica é um 

espaço participativo, onde será 

desenvolvido através de uma 

mesa redonda, com três 

palestrantes discorrendo sobre a 

temática e o professor 

organizador coordenando. Ao 

final haverá debate com a 

plenária e as considerações 

finais da palestrante. 

Para tanto a Escola Superior da 

Defensoria Pública acionará um 

membro da carreira para falar 

sobre o acesso à justiça, papel 

institucional, assim como 

direitos consolidados na 

jurisprudência em prol dos 

autistas. 

De igual sorte, foi oportunizado 

local de fala ao discente do 

Curso de Direito: Renivaldo 

Costa, que é professor, 

jornalista, escritor, já atuou 

como secretário parlamentar na 

Assembleia Legislativa, 

Câmara dos Deputados e 

Senado Federal. Atuou também 

como professor do Atendimento 

Educacional Especializado na 

rede estadual de ensino e é pai 

de um filho autista grau I, bem 
como ao Sr. Joab Costa de 

Ação sem custo 

financeiro. 

Será confeccionado 

relatório para 

evidenciar a ação, 

assim como os 

pontos positivos e 

negativos da 

atividade. 
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     Moares, professor da rede 

pública estadual, músico e 

produtor cultural. Pai de uma 

filha autista grau II, engajou-se 

na luta pela garantia ao 

tratamento digno a esse público, 

especialmente na rede pública 

de saúde, ambos são autores do 

livro publicado pela Câmara 

dos Deputados, em titulado 

“Leis e Direitos de Pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista: 
a experiência do Amapá”. 

  

Defensoria + perto: Direito 

Fundamental à Defesa Criminal: A 

Defensoria Pública como 

Instrumento de Acesso à Justiça 

Penal. 

09.06.2022 Escola Superior 

da Defensoria 

Pública do Estado 

do Amapá 

(ESUDPE) 

Objetivo: Proporcionar 

aos acadêmicos da 

Faculdade Estácio 

Macapá, uma visão sobre 

a missão e valores da 

Defensoria Pública, em 

especial como via de 

acesso fundamental a 

Justiça Penal. 

Assim como, oportunizar 

o senso crítico e 

humanizado sobre os 

direitos fundamentais 

afetos aos acusados, a 

luz da Carta Magna de 
1988. 

Auditório da 

Estácio Macapá. 

A ESUDPE fará interlocução 

com a gestão da Faculdade 

Estácio Macapá, a fim de obter 

acesso ao auditório e ao espaço 

institucional para divulgação 
 

O evento ocorrerá no formato 

de seminário com a participação 

de um membro da carreira, 

preferencialmente ligado ao 

Núcleo Especializado Criminal 

ou de Execução Penal de 

Macapá/AP. 

Ação sem custo. Será confeccionado 

relatório para 

evidenciar a ação, 

assim como os 

pontos positivos e 

negativos da 

atividade. 

Defensoria + perto: Defesa e 

garantia dos Direitos Humanos das 

Crianças e Adolescentes. 

30.06.2022 Escola Superior 

da Defensoria 

Pública do Estado 

do Amapá 

(ESUDPE) 

Objetivo: Promover o 

conhecimento sobre os 

Direitos e garantias das 

Crianças e Adolescentes 

adotados pelo Estado 

Brasileiro, quer seja em 

razão da Convenção 

sobre os Direitos da 

Criança que foi adotada 

pela Assembleia Geral 

da ONU em 20 de 

novembro de 1989. 

Entrou em vigor em 2 de 

setembro de 1990, ou, 

quer seja pelo próprio 
Estatuto da Criança e 

Escola Estadual 

Ester Virgulino, 

Bairro São Lázaro. 

A ESUDPE realizará 

interlocução com a Escola 

Estadual Ester Virgulino, para a 

disponibilização espaço para 

realização do evento. 

A proposta metodológica é um 

espaço participativo, onde será 

desenvolvido através de uma 

mesa redonda, com pedagogos 

e Defensores Públicos debate 

elucidativo sobre a temática. 

Ao final haverá debate com a 

plenária (os alunos) e as 

considerações finais dos 

participantes. 
Para tanto a Escola Superior da 

Ação com custo 

financeiro apenas 

para confecção de 

flyer ou cartilhas. 

Será confeccionado 

relatório para 

evidenciar a ação, 

assim como os 

pontos positivos e 

negativos da 

atividade. 
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   Adolescente. 

. 

 Defensoria Pública, acionará 

um membro da carreira, 

preferencialmente integrante do 

Núcleo Especializado de 

Atendimento à Criança e 

Adolescente de Macapá/AP, 

para falar sobre as políticas 

públicas do Estado Brasileiro 

em prol das crianças e 

adolescentes, assim como o 

papel institucional da 

Defensoria Pública e ações 

realizado pela DPE-AP, em prol 

dos infantes. 

  

Defensoria + perto: As garantias 

fundamentais das pessoas idosas. 

Defensoria Pública como 

instrumento de cidadania. 

26.07.2022 Escola Superior 

da Defensoria 

Pública do Estado 

do Amapá 

(ESUDPE) 

Objetivo é aproveitar a 

data do dia da vovó para 

promover 

conscientização dos 

direitos inerentes a 

pessoa idosa, assim 

como as medidas 

protetivas e obrigações 

dos familiares e do 

Estado para com o idoso. 

Pretende-se realizar 

na Casa Abrigo São 

José. 

Trata-se de palestra educativa 

cujo público-alvo serão pessoas 

idosas. 

A ESUDPE firmará 

interlocução junto a Secretaria 

de Inclusão e Mobilização 

Social para a realização do 

evento. 

Pretende-se que ocorra a 

realização de uma apresentação 

musical com músicas regionais. 

Três painéis, que abordarão os 

seguintes temas: 

1. Direitos 

personalíssimo dos 

idosos. 

 

2. Medidas protetivas e 

acautelatórias em 

favor dos idosos. 

 

3. O dever 

constitucional da 

família para com o 

idoso. 

 

Para tanto a Escola Superior da 

Defensoria Pública, acionará 

um membro da carreira, 

Ação com custo 

financeiro apenas 

para confecção de 

flyer ou cartilhas. 

Será confeccionado 

relatório para 

evidenciar a ação, 

assim como os 

pontos positivos e 

negativos da 

atividade. 



135 

 

 

 
 

     preferencialmente integrante do 
Núcleo Especializado de 

Família e Cível de Macapá/AP. 

  

Defensoria + perto: Prevenção e 

combate a alienação parental. 

Defensoria na luta dos Direitos 

democráticos dos pais. 

11.08.2022 e 

12.08.2022 

Escola Superior 

da Defensoria 

Pública do Estado 

do Amapá 

(ESUDPE) 

O projeto se 

desenvolverá no mês de 

agosto, por ser 

reconhecidamente o mês 

dos pais. 

Tem por finalidade 

conscientizar dos 

Direitos e Obrigações 

inerentes aos genitores 

para com seus filhos, 

assim como a 

necessidade da 

preservação dos laços 

afetivos dos pais para 

com os filhos. 

Faculdade de 

Macapá e na Escola 

Estadual Wilson 

Malcher, localizada 

no Bairro das 

Pedrinhas. 

Assim como no 

âmbito da DPE-AP, 

capital e interiores. 

Trata-se de palestras educativas 

que serão ofertadas na 

Faculdade de Macapá e na 

Escola Estadual Wilson 

Malcher, Cidade de Macapá, no 

Bairro das Pedrinhas. 

Ocorrerá evento simultâneo nas 

sedes da DPE-AP. 

A ESUDPE fará a interlocução 

com a Faculdade e Escola 

supramencionada, bem como o 

contato com os membros da 

DPE-AP, a fim de que estes 

sejam o palestrante do evento 

que ocorrerá no formato de 
Seminário. 

Ação sem custo 

financeiro 

Será confeccionado 

relatório para 

evidenciar a ação, 

assim como os 

pontos positivos e 

negativos da 

atividade. 

Defensoria + perto: Por um Amapá 

inclusivo – Deficiência Física. 

22.09.2022 e 

23.09.2022. 

Escola Superior 

da Defensoria 

Pública do Estado 

do Amapá 

(ESUDPE) 

O projeto se 

desenvolverá no mês de 

setembro, por ser 

reconhecidamente o mês 

da luta pelo 

reconhecimento dos 

direitos da pessoa com 

deficiência. 

 

O objetivo é assegurar o 

acesso da sociedade das 

informações das políticas 

públicas locais e 

nacionais de inclusão da 

pessoa com deficiência. 

 

Assim como difundir o 

papel constitucional da 

Defensoria como agente 

protetor dos deficientes. 

 

Por fim, promover 

capacitação dos 

colaboradores para 

atendimento dos 
deficientes na Defensoria 

Escolas Estaduais, 

Municipais, 

Instituições de 

Nível Superior a ser 

definido pela 

Direção da 

ESUDPE. 

Assim como no 

âmbito da DPE-AP, 

capital e interiores. 

Trata-se de palestras educativas 

que serão ofertadas em uma 

Escola Estadual ou Municipal, 

na Cidade de Macapá, no Bairro 

Central eleita pela Direção da 

ESUDPE. 

Assim como em uma Escola 

Estadual 

Municipais e Instituições de 

Ensino Superior elegíveis pela 

Direção da ESUDPE. 

Ação com custo. 

Para confecção de 

cartilhas. 

Elaboração de 

vídeos educativos 

setor de 

comunicação. 

Participação de um 

Defensor Público 

dos Núcleos Cível 

de Macapá e 

Santana. 

Será confeccionado 

relatório para 

evidenciar a ação, 

assim como os 

pontos positivos e 

negativos da 

atividade. 
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   Pública.     

Projeto: Defensor Comunitário Verificar se 

executaremos – 

Pode ser 

executado no 

mês de outubro. 

Escola Superior 

da Defensoria 

Pública do Estado 

do Amapá 

(ESUDPE) em 

parceria com o 

SEBRAE/AP. 

O objetivo deste projeto 

é fortalecer a cultura de 

direitos humanos e 

garantir uma formação 

cidadã, com 

conhecimento de temas 

centrais para mitigação 

de conflitos sociais. 

O presente projeto, 

ainda, tem por intenção 

provocar reflexões 

críticas sobre a realidade 

social na qual os sujeitos 

estão inseridos, 

despertando seu 

sentimento de pertença, 

consciência política e 

motivando seu 

engajamento. 
 

Além de preparar essa 

comunidade para 

empreender para sair do 

Estado de 

vulnerabilidade. 

A definir. O projeto será desenvolvido 

com as seguintes etapas: 

1ª Etapa: Mapeamento de 

servidores e colaboradores da 

DPE-AP, que possam atuar no 

projeto como professores 

orientadores nos módulos de 

formação jurídica e de 

empreendedorismo. 

2ª Etapa: 
Elaboração pela Coordenação 

Técnica da ESUDPE de Edital 

para formação de banco de 

cadastro de professores 

orientadores voluntários. 
 

3ª Etapa: Em caso de ausência 

de inscritos na segunda etapa ou 

de baixa adesão de candidatos 

para ministrar os conteúdos de 

formação previsto no projeto. 

Será realizado edital para oferta 

de bolsa a terceiros para 

orientação e ensino dos 

conteúdos previsto no eixo de 

formação. 

4ª Etapa: A ESUDPE 

promoverá uma palestra 

informativa de técnicas 

pedagógicas a serem executadas 

nos cursos de formação dos 

defensores comunitários. 

 

5ª Etapa: Será proposto termo 

de Cooperação Técnica com 

grupo de pesquisa, 

preferencialmente da UNIFAP, 

para o acompanhamento da 

execução das atividades, para 

definição de indicadores com 

consolidação do dados dos 

resultados práticos da ação na 
comunidade eleita. 

A presente ação terá 

custo para 

elaboração de 

cartilha e de 

manuais 

explicativos para 

atuação dos 

Defensores 

Comunitários. 

 

Assim como para 

contração se 

necessário de 

professores 

orientadores para 

confecção de 

material apostilado, 

vídeo e para 

ministra palestras 

temáticas prevista 

no curso de 

formação. 

Será confeccionado 

relatório para 

evidenciar a ação, 

assim como os 

pontos positivos e 

negativos da 

atividade. 
 

Além de pesquisas 

com coletas de 

dados dos impactos 

da ação na 

comunidade eleita 

para participar do 

projeto. 
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6º Etapa: Aplicação dos cursos 

formativos, que ocorrerão em 

três modulo, sendo os dois 

primeiros eixos com conteúdo 

afetos a área das ciências 

jurídicas e de resolução de 

conflitos. Por sua vez, o terceiro 

eixo será para promover uma 

visão empreendedora da 

comunidade. 

 

7ª Etapa: Acompanhamento por 

meio dos Núcleos da 

Defensoria junto aos 

Defensores Comunitários. 

  

Defensoria + perto: Aspectos 

relevantes da Lei nº 14.230/2021 

(LIA) e o alcance quanto a 

legitimidade ou não de proposição 

de ação pela Defensoria Pública. 

13.10.2022 Escola Superior 

da Defensoria 

Pública do Estado 

do Amapá 

Objetivo: discutir e 

conscientizar os 

acadêmicos do Centro de 

Ensino Superior do 

Amapá (CEAP), quanto 

as principais alterações 

promovidas pela Lei nº 

14.230/2021, assim com 

seus reflexos sobre a 

atuação da Defensoria 
Pública. 

Auditório do Centro 

de Ensino Superior 

do Amapá. 

A ESUDPE fará a interlocução 

com o CEAP, a fim de propor a 

execução do projeto proposto 

no espaço físico da IES. 

O referido evento ocorrerá no 

formato de seminário com a 

participação de um membro da 

DPE-AP. 

A presente ação não 

terá custo. 

Será confeccionado 

relatório para 

evidenciar a ação, 

assim como os 

pontos positivos e 

negativos da 

atividade. 

Defensoria + perto: Reflexão sobre 

abusos e arbitrariedades realizado 

pelo Estado Brasileiro contra os 

Povos Afrodescendentes. Relevância 

das atividades da Defensoria Pública 

para mitigação da discriminação 

racial. 

Dia 21.11.2022, 

22.11.2022, 

23.11.2022 e 

24.11.2022 

Escola Superior 

da Defensoria 

Pública do Estado 

do Amapá 

Tem por finalidade 

difundir e debater sobre 

o racismos estrutural e a 

desigualdade social no 

país. 

Com reflexão no passado 

e nas conquistas 

alcançadas pelo provo 

afrodescendente, assim 

como ressaltar a 

importância da 

Defensoria Pública como 

instrumento de cidadania 

para o provo 

afrodescendente. 

Auditório da 

Faculdade Brasil 

Norte, Faculdade 

Estácio Amapá, 

Colégio Escola 

Estadual Irineu da 

Gama Paes (Bairro 

Congos) e Escola 

Estadual José 

Bonifácio (Cúriau) 

A ESUDPE fará a interlocução 

com as Instituições de Ensino 

Superior e Escolas Estaduais, a 

fim de propor a execução do 

projeto proposto no espaço 

físico da Instituições de Ensino. 

O referido evento ocorrerá no 

formato de seminário com a 

participação de um membro da 

DPE-AP. 

A presente ação não 

terá custo. 

Será confeccionado 

relatório para 

evidenciar a ação, 

assim como os 

pontos positivos e 

negativos da 

atividade. 

Participar na criação e 
desenvolvimento do portal da 

Escola Superior da Defensória 

20.04.2022 até 
01.12.2022 

Escola Superior 
da Defensoria 

Pública do Estado 

Objetivo é dar 
transparência dos 

projetos executados no 

Nas dependências 
da sede da capital 

da DPE-AP. 

Pretende-se realizar reuniões 
com o departamento de 

Tecnologia de Informação para 

Ação sem custo. Será confeccionado 
relatório para 

evidenciar a ação, 
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Pública.  do A apá em 

parceria com a 

Coordenação de 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação. 

âmbito da Escola 

Superior, assim como ser 

um canal aberto para 

informação da 

comunidade. 

 definição de layouts, abas, pops 

e conteúdos que serão 

alimentados na plataforma. 

 

Consolidar dados acerca de 

decisões e atividades dos 

núcleos como: cartilhas, 

manuais, criação de boletim 

informativo e outros para dar 

publicidades das atividades da 
DPE-AP. 

 assim como os 

pontos positivos e 

negativos da 

atividade. 
 

Assim como 

coletado feedback 

dos usuário e 

membros da DPE- 

AP para melhorias 
na plataforma. 

Promoção de Curso de Formação de 

Defensores Públicos 

A definir de 

acordo com a 

convocação de 

novos 

Defensores. 

Escola Superior 

da Defensoria 

Pública do Estado 

do Amapá 

(ESUDPE) 

Objetivo: 

Concretizar as 

atribuições firmadas pela 

Lei Complementar nº 

0121/2019-GEA para 

garantir a Escola 

Superior, assim como 

efetivar treinamento 

especifico para 

desempenho dos novos 

Defensores para as 

funções institucionais. 

Assim como ofertar 

carga horária teórica e 

prática, conforme 

descrito na Resolução 

32/2020. 

Nas dependências 

da sede da capital 

da DPE-AP. 

A Escola Superior realizará 

planejamento e todo o 

acompanhamento do processo 

de formação dos novos 

Defensores Públicos. 

Definindo os preceptores para 

acompanhamento das atividades 

práticas de formação dos 

Defensores, assim como a 

programação do Curso Teórico 

com a seleção dos 

professores/orientadores. 

 

No curso de Formação os novos 

Defensores terão oportunidade 

de conhecer todos os 

departamentos, núcleos, 

coordenações e demais setores 

administrativos da DPE-AP. 

 

Finalizando o Curso com um 

Coffe Break 

A atividade terá 

custo eventualmente 

para contratação de 

algum professor 

orientador ou por 

vezes para 

promoção do Coffe 

Break. 

Será emitido o 

certificado com a 

carga horária do 

curso, bem 

constando a 

aprovação ou não 

do Curso de 

Formação. 

Por fim, será 

confeccionado 

relatório para 

evidenciar a ação, 

assim como os 

pontos positivos e 

negativos da 

atividade. 

Celebração de Convênios e Termos 

de Cooperação Técnicas com 

entidades da Administração Direta e 

Indireta, Paraestatais, Instituições de 

Ensino Superior ou demais 

Organizações da Sociedade Civil. 

Dependerá das 

necessidades 

para execução 

dos projetos 

planejados pela 

Escola Superior. 

Escola Superior 

da Defensoria 

Pública do Estado 

do Amapá 

(ESUDPE) 

Objetivo: 
Concretizar as 

disposições previstas no 

art. 2º, inciso XIII, c/c 

art. 5º, inciso VII da 

Resolução nº 

25/2020/CSDPEAP 

Nas dependências 

da sede da capital 

da DPE-AP. 

A Escola Superior por meio da 

Direção e da Coordenação 

Técnica irão realizar visitas e 

interlocução com entidades da 

Administração Direta e Indireta, 

Paraestatais, Instituições de 

Ensino Superior e outras 

Organizações da Sociedade 

Civil. 
 

De acordo, com a necessidade 

Atividade sem custo 

financeiro. 

Todos os 

Convênios e 

Termos de 

Cooperação 

celebrados serão 

contabilizados e 

apresentados a 

Gestão 

Administrativa da 

DPE-AP. 
Além, de constar 
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     da Escola Superior e das 

entidades parceiras serão 

realizados convênios e termos 

de cooperação técnica com o 

apoio do Setor de Convênio da 

DPE-AP. 

 informações 

inerentes as 

atividades e termos 

técnicos no 

relatório setorial 

que será encaminho 
a COPLAN. 

Realização do 2º Concurso de 

Defensores Públicos do Estado do 

Amapá 

A ser definido. Comissão do 

Concurso da 

Defensoria 

Pública. 

Objetivo: viabilizar o 

ingresso de Novos 

Defensores Públicos, a 

fim de preenchimento de 

cargos vagos e de 

atender as necessidades 

da DPE-AP. 

Nas dependências 

da sede da capital 

da DPE-AP 

Participação da deliberação 

Comissão Organização do 

Concurso Público para ingresso 

na carreira de membro da DPE- 

AP. 

Auxiliando na criação de atos 

jurídicos e regulamentações 

atinentes ao certame. 

Atividade sem 

custo. 

Relatórios das 

atividades da 

Direção da 

ESUDPE quanto a 

sua atuação na 

Comissão do 

Concurso. 

 

Proponente: 
ROBERTO COUTINHO FILHO 

Defensor Público 

Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública do Amapá 


