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PROGRAMA: 0074 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 

                                                      

OBJETIVO: 

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

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

                                                      

JUSTIFICATIVA: 

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

                                                      EIXO 
ESTRATÉGICO: 

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

                                                                          
                                                     Análise do Status do Programa     
                                                                         
                                                     

Dotação Inicial 2021 (R$)  
Dotação 

Atualizada 
2021     (R$)  

Realizado 
2021       
(R$) 

% 
Execuçã

o  
Status do programa 

  
                                                     

39.775.080,00 
36.443.341,0

0 

7.959.773,2

8 
21,84 Em andamento 

 
  
 

                                                     Análise do Programa: Os valores orçamentários relativos ao Programa 0074 - Gestão e Manutenção da 
Defensoria Pública, foram distribuídos nas ações: 1010 - Implantar Sistemas de Informação e Gestão; 2019 - 
Equipar as unidades da Defensoria Pública; 2020 - Remuneração, Pagamento de Benefícios e Encargos Sociais 
dos Servidores da DPE-AP; 2021 - Manutenção da Gestão Administrativa da Defensoria Pública e 2022- 
Oportunizar Estágios para Estudantes e Residência para bacharéis. No quarto trimestre, foi executado 21,84%,  
tendo um aumento na execução se comparado ao trimestre anterior de 5,84%. O valor realizado representou R$ 
7.959.733,28 (sete milhões novecentos e cinquenta e nove mil setecentos e setenta e três reais e vinte e oito 
centavos), relativos a Dotação Orçamentária Atualizada - no valor de  R$ 36.443.341,00 (trinta e seis milhões 
quatrocentos e quarenta e três mil trezentos e quarenta e um reais).     

                                                     

      

  
 
 
 
 
 

        

    
                                                                         
                                                     



 
Quadro de Avaliação Física e Financeira das Ações      

                                                     

Ação 

Financeiro 
Produto / 
Unidade 

de Medida  

Meta Física   
                                                     

 Dotação 
Inicial (R$) 

 Dotação 
Atualizada 

(R$)  

Executado 
(R$)  

Execuçã
o %  

Programa
do 

Executa
do 

Execuçã
o % 

  

                                                     1010 - 
Implantar 

Sistemas de 
Informação e 

Gestão 

     

1.642.980,0

0  

        

150.000,00  

            

3.825,00  

              

2,55  

Unidades 

Implantada

s 

21  21 100,00 

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

implementação de recursos de tecnologia e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos 
informatizados e integrados para dar apoio a gestão e facilitar o acesso à informação, de forma rápida e confiável, 
aos membros e servidores, proporcionando um melhor atendimento à população hipossuficiente e vulnerável do 
Estado do Amapá. A dotação atualizada na referida ação é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo 
executado neste último trimestre o total de R$ 3.825,00 (três mil oitocentos e vinte e cinco reais), representado 
2,55% da execução financeira.  
Em relação a meta física programada, foram implantados sistema de protocolo, aquisição do certificado digital, além 
de  diversos software produzidos pela Coordenadoria de Tecnologia e Informação os quais podemos citar : Sistema 
de RH; Portal do Servidor; Integração do Solar com o Tucujuris e SEEU via MNI; Adição do Módulo de Guichê no 
sistema Solar; Remodelagem da Área do Servidor do Web site, Manutenção nas Máquinas Virtuais da DPEAP, 
configuração Física e Lógica do Servidor de Redes, Mudanças no módulo do Sistema de Protocolos e Sistemas 
Administrativos, Assinatura Múltipla, manutenção da função de downloads, desenvolvendo da área administrativa, 
implantação LDAP para manipular as solicitações de login e senha a ser utilizado login único, consolidação da rotina 
de backups para armazenamento constante de arquivo, desta forma, garantindo a continuidade dos serviços em 
situações críticas como ataques ransomwares, DdoS, gerenciamento do(e) STORAGE (repositório onde são 
centralizados os dados) dos sistemas administrativos e protocolos, que consiste no processo de atribuir capacidade 
de armazenamento dos nossos servidores, para liberar espaço na unidade, fechar lacunas de memória, reduzir 
tempos de recuperação e maximizar sua capacidade de armazenamento, Aquisição de modem para ações nos 
interiores com problemas de internet. Desta feita, atendendo o objetivo proposto pela ação no exercício de 2021. 

  
                                                       

       
    

                                                     Quadro de Avaliação Física e Financeira das Ações      
                                                     

Ação 

Financeiro 
Produto / 
Unidade 

de Medida  

Meta Física 

                                                      
 Dotação 

Inicial (R$)   

 Dotação 
Atualizada 

(R$)  

Executad
o (R$)  

Execuçã
o %  

Programa
do 

Executa
do 

Execuçã
o % 

                                                      2019 - Equipar 

as Unidades da 

Defensoria 

Pública do 

Estado 

     

2.513.000,0

0  

      

2.935.361,00  

            

2.150,00  

              

0,07  

Unidades 

Equipadas 
21  

                

1  

                        

4,76  

                                                      Análise da Ação: Esta ação tem como objetivo equipar a Defensoria Pública (Sede e Núcleos Regionais) com a 

aquisição de veículos, móveis, equipamentos e instalações modernas, padronizadas e acessíveis, propiciando o 
aumento da qualidade do serviço prestado ao cidadão hipossuficiente e vulnerável, ao mesmo tempo em que se cria 
um ambiente organizacional mais agradável e motivador aos membros e servidores da Defensoria, reforçando a sua 
finalidade pública. 

No quarto trimestre a dotação atualizada foi de R$ 2.935.361,00 (dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil, 
trezentos e sessenta e um real), houve execução financeira no valor de R$ 2.150,00 (Dois mil cento e cinquenta 
reais) correspondente a 0.07% da dotação inicial. O processo referente as aquisições de material permanente 
através das  Emendas Federais do ajuste do Plano de Trabalho pelo Ministério da Justiça no valor de R$ 

                                                      



 
2.000.000,00 (dois milhões de reais) referente ao Convênio nº 903849/2020 está em execução na fase de 
recebimentos dos itens listados: Switche,  Cadeira tipo diretor, Centrais de Ar, Televisores, Notebooks, 
Microcomputadores,  Impressoras, Scanner de Mesa, Patch Panel, Bebedouro de Coluna, Microfones, Tela Retrátil, 
Estação de Trabalho, Sofá, Roteadores, Caixa de Som, Projeto Ful HD, entre outros. Quanto a meta física 
programada a execução de 4,76% em decorrência do material adquirido (medidor de distância a laser) ser 
específico para o setor de Engenharia e Arquitetura.  

                                                                
Quadro de Avaliação Física e Financeira das Ações  

                                                       

Ação 

Financeiro 
Produto / 

Unidade de 
Medida  

Meta Física 

                                                      
 Dotação 

Inicial (R$)   

 Dotação 
Atualizada 

(R$)  

Executado 
(R$)  

Execução 
%  

Programad
o 

Executa
do 

Execuç
ão % 

                                                      2020 - 

Remuneração, 

Pagamento de 

Benefícios e 

Encargos 

Sociais dos 

Servidores da 

DPE-AP 

   

28.770.000,

00  

    

24.558.700,

00  

     

7.063.214,63  

            

28,76  

Servidor 

Remunerado 
240  

             

206  

                       

85,83  

                                                      Análise da Ação: Esta ação tem como objetivo garantir o pagamento da remuneração mensal dos defensores 
públicos de carreira, comissionados e demais servidores ativos, incluindo-se os respectivos encargos sociais, 
auxílios e outros benefícios de caráter indenizatório. 
O valor atualizado desta ação é de R$ 24.558.700,00 (vinte e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil e 
setecentos reais).  
A execução neste último trimestre foi de R$ 7.063.214,53 (sete milhões, sessenta e três mil, duzentos e quatorze 
reais e cinquenta e três centavos), equivalente ao percentual de 28,76% do atualizado, com um aumento de 8,26% 
em relação ao terceiro trimestre.  
No que tange a meta física programada, foram pagos nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro, 
respectivamente 203, 207 e 208, representando uma média no trimestre de 206 servidores e membros remunerados 
da instituição, portanto, 85,83% de execução. 

                                                       
 

                                                       Quadro de Avaliação Física e Financeira das Ações  

                                                       

Ação 

Financeiro 
Produto / 

Unidade de 
Medida  

Meta Física 

                                                      
 Dotação 

Inicial (R$)  

 Dotação 
Atualizada 

(R$)  

Executado 
(R$)  

Execuçã
o %  

Programad
o 

Executa
do 

Execuç
ão % 

                                                      2021 - 

Manutenção da 

Gestão 

Administrativa 

da Defensoria 

Pública 

     

6.249.100,0

0  

      

8.624.980,0

0  

        

890.583,65  

 

10,33 

Unidade 

Mantida 
21 21 100,00 

                                                      Análise da Ação: Esta ação tem como objetivo assegurar a manutenção da gestão administrativa da Defensoria 

Pública do Estado do Amapá, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores, aquisição de materiais de 
consumo, pagamento de diárias a membros e servidores, concessão de suprimento de fundos, e ampliação e 

                                                      



 
reforma das unidades físicas. Com  Dotação Orçamentária atualizada, no valor de R$ 8.624.980,00 (oito milhões, 
seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta reais).  
Destaca-se que no quarto trimestre houve execução de R$ 890.583,65 (oitocentos e noventa mil, quinhentos e 
oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos), representando um percentual de execução de 10,33%.  
O valor executado seguem assim distribuídos: 0,15% em  despesas com Diárias Civil; 0,44% com Material de 
Consumo; 0,30% com Passagens e Despesas com Locomoção; 1,43%  com Locação de Mão de Obra; 7,98% em 
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica (Serviços Bancários, Energia Elétrica, Sistemas, Aluguel de Veículos, 
Água e Esgoto, Cursos, Manutenção Predial e de Centrais de Ar, Aluguel Predial e Certificação Digital); 0,01% em 
Obrigações Tributárias e Contributivas e 0,01% com Despesas de Exercícios Anteriores. Em relação à meta física 
programada, a execução foi de 100% do previsto, em decorrência do quantitativo de unidades físicas mantidas pela 
DPE/AP (Núcleos Regionais e Núcleos Especializados). Foi adquirido rede lógica para atender toda a Defensoria 
Pública do Estado do Amapá. Foram realizadas neste trimestre medições dos serviços referente a empresa de 
Manutenção dos Interiores e visitas de fiscalização em dois meses aos municípios de Amapá, Calçoene e Oiapoque, 
sendo concluída a manutenção no município de Amapá. Ocorreu também a segunda ordem de serviço de 
Manutenção do prédio que está alugado para esta Defensoria Pública em Macapá, pedido de rede lógica, fachada, 
pintura e outros. 
                                                                                                                                                                         
Ressaltamos a publicação do Ato Administrativo nº 36, de 01 de dezembro de 2021 que estabelece a segunda etapa 
da retomada gradual das atividades presenciais da Defensoria Pública do Estado do Amapá e dá outras 
providências.  
Ressaltamos a publicação do Ato Administrativo nº 35, de 07 de julho de 2021 que estabelece a retomada gradual 
das atividades presenciais da Defensoria Pública do Estado do Amapá e dá outras providências. 
 

 
Quadro de Avaliação Física e Financeira das Ações  

                                                       

Ação 

Financeiro 
Produto / 

Unidade de 
Medida  

Meta Física 

                                                      
 Dotação 

Inicial (R$)   

 Dotação 
Atualizada 

(R$)  

Executado 
(R$)  

Execuçã
o %  

Programa
do 

Executa
do 

Exec
ução 

% 
                                                      2022 - 

Oportunizar 

Estágios para 

Estudantes e 

Residência 

para Bacharéis 

        

600.000,00  

        

174.300,00  

                     

-    
0,00 

Estagiário 

Contratado 
100 0,00 0,00 

                                                      Análise da Ação: A referida ação tem como objetivo oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado no 

ambiente de trabalho da Defensoria Pública a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições 
de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho 
produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência. 
 A composição orçamentária da Ação 2022 é de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), sendo realizada alteração 
orçamentária, ficando com R$ 174.300,00 (cento e setenta e quatro mil e trezentos reais) de dotação atualizada. 
E a meta física prevista, conforme o PPA 2020˗2023, é de 100 (cem) estagiários. No entanto, em razão da pandemia 
da Covid-19 (desde março/2020) e aos inúmeros decretos estaduais e municipais de proteção, que afetaram a plena 
realização de atividades essenciais, tanto a composição orçamentária, quanto a meta física, não foram efetivadas. 
Mesmo diante da situação, a DPE continua realizando suas atividades, e em 22 de outubro de 2021 assinou o 
Contrato n° 023/2021 de prestação de serviços  com a empresa Centro de Integração  Empresa-Escola- CIEE, tendo 
como objeto de contratação a operacionalização,  o gerenciamento e a administração  do Programa de Estágio  da 
Defensoria Pública do Estado do Amapá. No mês  de dezembro de 2021 foram publicados os Editais n°s. 01/2021 e  
02/2021 de seleção pública de estagiários, processo  que se encontra em andamento. Assim, pelo motivo exposto, 
no quarto trimestre de 2021, houve a contratação da empresa e publicação de editais, para selecionar os  estagiários 
que prestarão serviços na Defensoria Pública do Estado no decorrer do ano de 2022 

                                                      

                                                               



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

 

 
 

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DE MONITORAMENTO DO 4º TRIMESTRE/2021 (outubro, novembro e dezembro). 

 

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

                                                     

OBJETIVO: 

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

                                                     PÚBLICO 
ALVO: 

Cidadãos hipossuficientes e grupos vulneráveis 

                                                     

JUSTIFICATIVA
: 

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

                                                     EIXO 
ESTRATÉGICO: 

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

                                                     

                                                               
Análise do Status do Programa 

 
                                                      

Dotação Inicial 2021 (R$) 
Dotação 

Atualizada 
2021     (R$) 

Realizado 
2021        
(R$) 

Execuçã
o%  

Status do programa 

                                                     
1.733.170,00 

6.499.909,0

0 
51.294,41 0,79 Em andamento 

                                                     

Análise do Programa: O programa Assistência Jurídica Integral e Gratuita aos Hipossuficientes e vulneráveis, foi 
distribuído no exercício de 2021 nas ações 1011 - Implantar Núcleos de Atendimentos e na ação 2023 -  Defesa e 
Promoção dos Direitos dos Hipossuficientes e Vulneráveis. No último trimestre de 2021 a dotação atualizada foi de 
R$ 6.499.909,00 (seis milhões quatrocentos e noventa e nove mil novecentos e nove reais), representando 0,79% 
de execução. 
No mês de outubro foi realizada uma suplementação orçamentária com o objetivo de ajuste do Plano de Trabalho 
com vistas a atender a Proposta de Pré-Convênio nº 917425/2021-Ministério da Defesa e a DPE, para a aquisição 
de um veículo especial que vai atender as demandas itinerantes da Defensoria Pública, promovendo por meio de 
suas ações, levando serviço jurídico de forma gratuita à população carente. E demais alterações com o objetivo de 
atender as demandas dos processos administrativos em trâmite na instituição. 

                                                     

                                                               
 
 
 

                                                      



 
 

Quadro de Avaliação Física e Financeira das Ações  
 

Ação 

Financeiro 
Produto / 
Unidade 

de Medida  

Meta Física 

                                                     
 Dotação 

Inicial (R$)   

 Dotação 
Atualizada 

(R$)  

Executad
o (R$)  

Execuçã
o %  

Programa
do 

Executad
o 

Execu
ção % 

                                                     1011 - Implantar 

Núcleos de 

Atendimentos 

        

998.000,00  

      

4.532.900,00  

                     

-    
0,00 

Núcleo 

Implantado 
3 0,00 0,00 

                                                     
Análise da Ação: Esta ação tem como objetivo ampliar e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria 

Pública, por meio de construções e aluguéis de novas sedes de núcleos de comarcas e/ou instalação de núcleos 
especializados de atendimento.                                                                        
Ocorreram estudos e planejamento para a construção de sedes da DPE/AP nos municípios de Vitória do Jarí, 
Tartarugalzinho, Porto Grande, Pedra Branca e Ferreira Gomes. Foi realizada a licitação para a construção das 
sedes acima supracitadas, empresa contratada e realizando estudos para aterramento dos terrenos. 

                                                      
 

Quadro de Avaliação Física e Financeira das Ações  
 

                                                      

Ação 

Financeiro Produto / 
Unidade 

de 
Medida  

Meta Física 

                                                      Dotação 
Inicial 
(R$)   

 Dotação 
Atualizada 

(R$)  

Executad
o (R$)  

Execuçã
o %  

Programa
do 

Executad
o 

Execuçã
o % 

                                                     2023 - Defesa e 

Promoção dos 

Direitos dos 

Hipossuficiente

s e Vulneráveis 

        

735.170,0

0  

      

1.967.009,00  

          

51.249,41  
2,61 

Cidadão 

Atendido 
51.750 53629 103,63 

                                                     Análise da Ação: Análise da Ação: Esta ação tem como objetivos criar condições para promover a cidadania 
emancipatória do assistido, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional, por meio da 
orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos 
direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do Art. 5º 
da Constituição Federal.  
Quanto a questão orçamentária, o valor liquidado no quarto trimestre  foi de R$ 1.967.009,00 (Hum milhão, 
novecentos e sessenta e sete reais e nove centavos) representando 2,61 % do valor programado. O número de 
cidadãos atendidos, com base nos relatórios encaminhados nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro pelos 
Defensores Públicos, foi de 53.629, representando um percentual de 103,63%, atingindo a meta prevista para o 
trimestre. 
A partir das informações contidas nos relatórios de atendimentos mensais, segue a análise da ação 2023 referente 
às atividades realizadas no terceiro trimestre (Outubro a Dezembro). 
 
NUDECIV: O Núcleo Cível, através de seus Defensores Públicos, participou de eventos com pertinência temática 
institucional, com destaque para: 

Conversa sobre soluções para melhorar o tratamento do câncer de mama 
no Amapá – TJAP - 27/10/2021,  

controle de políticas publicas - FAMAP (A PEDIDO DA ESCOLA SUPERIOR), 
- 25 de Novembro; 

E, ainda, teve participação em programas de rádio/televisão com pertinência temática institucional, a saber:  
                                                     



 
 

 
 
NUDEFAM:O Núcleo da Família, através de seus Defensores Públicos, participou de eventos com pertinência 
temática institucional, com destaque para: 

- UNIFAP - Tema: Dosimetria da Pena. 
ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE 

OUTUBRO. 
 

com o Ministério Público do Estado do Amapá e o Tribunal de Justiça do Amapá, realizando círculo de conversa 
sobre o tema " Histórico e Conceito, princípios e valores da Justiça restaurativa", no dia 08/11 e da abertura 
representando a Defensoria Pública do Estado do Amapá, no dia 03/11. 

- 02 de Dezembro de 
2021. 
 
NUDECRIM: O Núcleo Criminal, através de seus Defensores Públicos, participou de eventos com pertinência 
temática institucional, com destaque para: 

o papel da defesa, realizado pela ESUDPE em parceria com a Estácio em 13/10/20 
stitucional:  

Bairro do Beirol no dia 11/12; 
 

públicos. 

Amapá, entre 22 a 26 de Novembro; 
 

Comissão de prevenção e repressão ao assédio moral e sexual do TJAP, ocorrido no dia 26/11. 
 

Eficácia do serviço: 
 
NUPEN: O Núcleo Penal, através de seus Defensores Públicos, participou de eventos com pertinência temática 
institucional, com destaque para: 

 
 com a Rede de Parceiros, a convite do Escritório Social - TJAP, no dia 19/11/2021. 

NAECA: O Núcleo da Criança e do Adolescente, através de seus Defensores Públicos, participou de eventos com 
pertinência temática institucional, com destaque para: 

 com o Prefeito de Macapá sobre CREAS e sistema socioeducativo-28/09/2021 
-AP para apresentação do instituto – 28/09/2021 

-AP na instituição – 17/09/2021 
missão de escolas superiores do CONDEGE 17/09/2021 

7ia katuácativo – 12/10/2021 
– 07/10/2021; 

tura – semana da defensoria pública na FAMAP– 11/10/2021 
– 01/10/2021 

– 
08/10/2021 

PMAP, prefeitura de Macapá e GEA sobre a implantação do NAI – 04/10/2021; 
– 19/10/2021; 

 
– 27/10/2021 

NÚCLEO DE EXPANSÃO: O Núcleo da Expansão, através de seus Defensores Públicos, participou de eventos 
com pertinência temática institucional, com destaque para: 

 



 
cleo da mulher entre as lideranças 

 
- Reunião com o Governador do Amapá sobre projeto para instalação do presídio privado. 
- 16 dias de ativismo: O Amapá pelo fim da Violência contra Mulheres e Meninas. 
- Reunião com NUBIA, psicóloga da Secretaria da Mulher. 

NÚCLEO DA MULHER: O Núcleo da Mulher, através de seus Defensores Públicos, participou de eventos com 
pertinência temática institucional, com destaque para: 

- Participação no mutirão do Macapaba; 
- 16 dias de ativismo: O Amapá pelo fim da Violência contra Mulheres e Meninas; 
- Reunião com NUBIA, psicóloga da Secretaria da Mulher; 

NUDECIV SANTANA: O Núcleo Cível de Santana, através de seus Defensores Públicos, participou de eventos 

com pertinência temática institucional, com destaque para: 
- Mutirão de atendimento no Município de Itaubal do Piririm 

 
12 e 

 
 

- 04/12/2021; 
- 11/12/2021; 

N R OIAPOQUE: O Núcleo Regional de Oiapoque, através de seus Defensores Públicos, participou de eventos 
com pertinência temática institucional, com destaque para: 

 
N R VITÓRIA D JARI: O Núcleo Regional de Vitória do Jarí, através de seus Defensores Públicos, participou de 

eventos com pertinência temática institucional, com destaque para: 
- TCE na Comunidade: Orientação, Controle Social e Transparência - Portaria 1057/2021. 

  



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

 

 
 

  DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DE MONITORAMENTO DO 4º TRIMESTRE/2021 (outubro/novembro e dezembro). 

 

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

                                                     

OBJETIVO: 

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

                                                     PÚBLICO 
ALVO: 

Membros e servidores da Defensoria Pública 

                                                     

JUSTIFICATIVA
: 

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

                                                     EIXO 
ESTRATÉGICO: 

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

                                                      
Análise do Status do Programa 

 
                                                      

Dotação Inicial 2021 (R$) 
Dotação 

Atualizada 
2021 (R$) 

Realizado 
2021      
(R$) 

% 
Execução 

Status do programa 

                                                     

482.500,00 

1.098.486,0

0 - 0,00 Em andamento 

                                                     Análise do Programa: O programa Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amapá - 

FUNDEPAP, teve como dotação inicial o valor de R$ 482.500,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil e quinhentos 
reais), este valor foi inicialmente disponibilizado em seis naturezas de despesas, 339033 (Passagens e Despesas 
com Locomoção), 339036 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física), 339039 (Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica), 339092 (Despesas de Exercícios Anteriores) e 449052 (Equipamentos e Material Permanente). 
Em 24/11/2021 o FUNDEPAP  recebeu  suplementação de dotação orçamentária oriunda de superávit financeiro 
referente o exercício de 2020 liberado conforme solicitação do Ofício Nº 193/2021- GAB - DPE - AP, nas seguintes 
fontes:  225 na natureza de despesa 449052 (Equipamentos e Material Permanente) no valor de R$ 391.852,00 
(trezentos e noventa e um mil oitocentos e cinquenta e dois reais)  e  240, natureza de despesa 449052 
(Equipamentos e Material Permanente) no valor de R$ 224.134,00 (duzentos e vinte e quatro mil e cento e trinta e 
quatro reais), que ao final do trimestre a  dotação atualizada no valor total de R$ 1.098.486,00 (um milhão noventa e 
oito mil novecentos e oitenta e seis reais). 

                                                       



 
 

Quadro de Avaliação Física e Financeira das Ações  
                                                      

Ação 

Financeiro 
Produto / 
Unidade 

de Medida  

Meta Física 
                                                     

 Dotação 
Inicial (R$)  

 Dotação 
Atualizada 

(R$)  

Executado 
(R$)  

Execuç
ão %  

Programa
do 

Executa
do 

Execuçã
o % 

                                                     2024 - Gestão e 

Reaparelhamen

to da DPE-AP - 

FUNDEPAP 

        

482.500,00  

      

1.098.486,0

0  

                     

-    
0,00 

Unidade 

Equipada 
21 0,00 0,00 

                                                     Análise da Ação: Esta ação tem com finco o reaparelhamento da Sede e Núcleos Regionais da Defensoria Pública 

propiciando o aumento da qualidade do serviço prestado ao cidadão, ao mesmo tempo em que se cria um ambiente 

organizacional mais agradável e motivador para os membros e servidores da Defensoria Pública. Oferecimento de 

cursos de pós-graduação (especialização, MBA e mestrado), cursos de informática, cursos da área jurídica e 

treinamentos em geral aos membros e servidores da Defensoria Pública; realização de palestras; participação em 

encontros, seminários, simpósios, fóruns e outros eventos de interesse da Instituição; realização de visitas técnicas 

à outras instituições; aquisição de acervo bibliográfico e livros didáticos. Realizar o pagamento de despesas 

referentes à manutenção e ampliação de contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo, 

pagamento de diárias a membros e servidores, passagens aéreas, concessão de suprimentos de fundos, ampliação 

e reforma das unidades físicas.  Não houve execução da ação no quarto trimestre. 

                                                      


