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COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO SETORIAL 
 

 

MONITORAMENTO TRIMESTRAL DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA –DPE/AP 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 050101 – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ 

                

 

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DE MONITORAMENTO - 1º TRIMESTRE/2022 

 

 (JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO) 

 

PROGRAMA: 0074 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 

OBJETIVO: Garantir o pagamento da remuneração dos defensores públicos de carreira, comissionados e demais 

servidores ativos, incluindo-se os respectivos encargos sociais, auxílios e outros benefícios de caráter 

indenizatório.  

 

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  2022   

(R$)  

Dotação Atualizada  

2022     (R$)  

Realizado 2022       

(R$) 

% Execução  Status do programa 

48.831.635,00 58.338.432,00      8.487.179,31  14,55 Em andamento 

Análise do Programa: Os valores orçamentários relativos ao Programa 0074 - Gestão e Manutenção da Defensoria Pública 

foram distribuídas nas ações: 

1010 - Governança de Tecnologia da Informação;  

2019 - Modernização e Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Amapá;  

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; e  

2022- Oportunizar Estágios para Estudantes e Residência para bacharéis. 

               No primeiro trimestre, foram executados 14,55% equivalente a R$ 8.487.179,31 (Oito milhões, quatrocentos e oitenta e sete 

mil, cento e setenta e nove reais e trinta e um centavos) relativos à Dotação Orçamentária Inicial - no valor de R$ 58.338.432,00 

(cinquenta e oito milhões, trezentos e trinta, quatrocentos e trinta e dois reais). As ações  que compõem este programa estão detalhadas 

nos quadros a seguir.  
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QUADRO DE AVALIAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES 

 

Ação Financeiro Produto / 

Unidade de 

Medida  

Meta Física 

Dotação 

Atualizada  

(R$)  

Executado    

(R$)  

Execuçã

o %  

Programad

o 

Executado Execução % 

1010 - 

Governança de 

Tecnologia da 

Informação 

                       

852.253,00  

       

2.550,00  

    

    0,30  

 

Unidades 
Implantadas 

 

21  

                  

21  

      

 100,00  

Análise da Ação: Dotar sistemas de informação e gestão com objetivo de propiciar os processos de gestão da Defensoria Pública, com 

implementação de recursos de tecnologia de informação e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e 

integrados para dar apoio à 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. Assegurando que os processos 

da organização estejam alinhados e que todos os processos de negócio como os de tecnologia da informação trabalhem conjuntamente. 

Destarte, manutenção hardware e software, contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e prevenida hardware, 

aquisição de componentes eletrônicos, treinamento e desenvolvimento da equipe de TI, evolução e manutenção do ciclo de vida de 

softwares, aquisição de equipamentos física e lógica. Ademais assegurando que o setor de tecnologia da informação seja o mais eficiente 

e eficaz possível entregando mais valores para os cidadãos hipossuficientes e vulneráveis, evitando eventuais riscos para o negócio e dá 

meios de minimizá-los, desempenhando assim uma medição e avaliação dos indicadores de desempenho, atingindo a eficiência nos 

serviços ofertados. 

No primeiro trimestre foi realizado um estudo pela Coordenadoria de Tecnologia e Informação com intuito de apurar às necessidades de 

implantar sistemas de informação e gestão nas dependências da Defensoria Pública do Estado e foram realizadas diversas reuniões com 

o Conselho Superior para alinhar os objetivos e metas a serem alcançadas. Nesse primeiro momento,  a execução financeira foi de 0,30% 

- referente a material de consumo, e outras aquisições estão em processo licitatório, que ocorrerão nos trimestres seguintes. Em relação à 

meta física programada, foram implantados diversos software produzidos pela Coordenadoria de Tecnologia e Informação os quais 

podemos citar: Sistema de Chamados Remodelagem (TI); Reestruturação e criação de módulos no Site da DPE-AP; Melhorias no 

Sistema de Protocolo Interno e Externo; Melhoria no Sistema de Plantão utilizado pelos membros, durante o atendimento ao usuário, por 

meio de Remodelagem; melhoria no Sistema de Eleição - em decorrência da realização da 1ª eleição de Defensor Público-Geral entre os 

membros de carreira, para a gestão da DPE/AP; implantação de índice de atendimento por núcleos da Defensoria;  Criação do ambiente 

de Sessão da Corregedoria Geral; criação da Sessão da Página Escola Superior para consolidação das ações e resultados atingidos pela 

equipe; Reformulação do Portal da Transparência, por solicitação da Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira; Criação de 

ambiente para postagem dos Atos Normativos emitidos pelo Defensor Público-Geral; Criação do ambiente da Sessão de Concursos 

Públicos; criação do Sistema de Atendimentos das Ações Carreta; Criação do Sistema de Controle Férias dos servidores; remodelagem 

do layout  da Área  Do Servidor para melhorar o acesso aos dados e informações; criação do ambiente Diário Eletrônico e Remodelagem 

do Web site para o registro das publicações; Treinamento dos servidores para melhor utilização dos Sistemas Internos da Defensoria; 

Instalação do Cabeamento estruturado para melhorar o acesso a rede e por conseguinte o desempenho dos sistemas de informação da 

defensoria, utilizados pelos servidores; Revisão de Termo de Referência para aquisição dos Serviços De Computação Em Nuvem.  Em 

relação a meta física, os sistemas de informação e gestão que foram desenvolvidos pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação 

atendem a DPE/AP na sede e núcleos regionais e especializados, correspondendo a 100% de abrangência dos serviços. Ressalta-se que a 

atuação  da equipe gerou 18 ações, dentre elas, melhorias em sistemas e criação de novos. 

 

Dados da ação em consonância com o PPA 2020 – 2023: 

Produto: Unidades de Sistemas Implantados 

Unidade de Medida: Unidade 

Meta Física: 21 – equivalente às unidades da DPE/AP atendidas pelos serviços realizados pela Coordenadoria de Tecnologia da 

Informação. 

 

                A Coordenadoria de Tecnologia da Informação também desenvolveu atividades de assessoria 

e assistência técnica relativa aos serviços complementares prestados aos servidores da equipe administrativa e ao 

corpo de membros da Defensoria Pública do Estado do Amapá, por meio do agendamento de chamados.  

                    A tabela abaixo apresenta os dados quantitativos, ao mesmo tempo, em que caracteriza os 

tipos de atendimentos realizados no primeiro trimestre, totalizando 979 chamados. 
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Tipos de chamados atendimentos pela equipo da T I. Quantidade dos serviços 

realizados 

HARDWARE - OUTROS 171 

SOFTWARE - OUTROS 152 

SOFTWARE - MCHAT 133 

HARDWARE - IMPRESSORA 117 

SOFTWARE - PROTOCOLO 97 

SOFTWARE - SOLAR 79 

HARDWARE - CONEXÃO COM INTERNET 61 

SOFTWARE - ADMINISTRATIVO 43 

SOFTWARE - CRIAÇÃO DE USUÁRIO NOS SISTEMAS 32 

SOFTWARE - AREA DO SERVIDOR 23 

HARDWARE - SCANNER 18 

HARDWARE - MONITOR 13 

SOFTWARE - WEBMAIL 12 

SOFTWARE - PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 9 

HARDWARE - GABINETE 6 

SOFTWARE - CERTIFICADO DIGITAL 4 

SOFTWARE - PLANTÃO DEFENSOR 3 

HARDWARE - MOUSE 2 

SOFTWARE - DESATIVAR SERVIDOR 2 

HARDWARE - TECLADO 1 

SOFTWARE - CONTRATOS E CONVÊNIOS 1 

Total de atendimentos dos Chamados 979 

                        Fonte: arquivo da CTI 

 

                           No gráfico abaixo, é possível visualizar o percentual da quantificação desses atendimentos bem 

como a evolução dos serviços, no período. 
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QUADRO DE AVALIAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES 

 

Ação Financeiro Produto / 

Unidade de 

Medida  

Meta Física 

Dotação 

Atualizada  

(R$)  

Executado    

(R$)  

Execução 

%  

Programado Executado Execução % 

2019 - Equipar 

as Unidades 

da Defensoria 

Pública do 

Estado 

          

1.488.369,00  

                      

-    

           -    Unidades 

Aparelhada

s 

21                         

-  

                     -    

Análise da Ação: Garantir à população um atendimento de qualidade, ágil e contínuo, com foco na reestruturação física, ampliação da 

acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de 

redução do tempo de espera e de avaliação do atendimento. 

No primeiro trimestre não ocorreu execução financeira e da Meta Física, visto que algumas licitações foram replanejadas em decorrência 

do alto valor do dólar (no período) que ficou abaixo do comercializado, principalmente os materiais de informática e os 

eletroeletrônicos, sendo necessário realinhar valores conforme cita o “ Alínea "d" do Inciso II do Artigo 65 da Lei nº 8.666“, desta forma  

a Defensoria Publica do Amapá opta por aditivar processos de contratação ou realizar novas licitações. Contudo, algumas aquisições 

foram feitas através de emendas parlamentares. Dentre elas, 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 refrente ao Convênio nº 

903849/2020 já foi executado em 17 % da sua  totalidade//. O Convênio nº 902176/2020 referente as aquisições para o reaparelhamento 

da DPE-AP, está em execução na Plataforma + Brasil, com o Pregão 032/2021 aprovado pelo Ministério da Justiça e na fase de 

chamamento das empresas para entrega de Nota de Empenho e assinatura de Contrato. 

 

Dados da ação em consonância com o PPA 2020 – 2023: 

Produto: Unidades Modernizadas 

Unidade de Medida: Unidade 

Meta Física: 21 – equivalente às unidades físicas da DPE/AP (SEDE e Núcleos Regionais) 

Ação Financeiro Produto / 

Unidade de 

Medida  

Meta Física 

Dotação 

Atualizada  

(R$)  

Executado    

(R$)  

Execução 

%  

Programado Executado Execução % 

2020 - 

Remuneração, 

Pagamento de 

Benefícios e 

Encargos Sociais 

dos Servidores da 

DPE-AP 

        

38.732.706,00  

      

8.242.063,81  

         

21,28  

Servidor 

Remunerado 

240  287 119,58 

Análise da Ação: Garantir à população um atendimento de qualidade, ágil e contínuo, com foco na reestruturação física, ampliação da 

acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de 

redução do tempo de espera e de avaliação do atendimento. 

O valor atualizado desta ação é de R$ 38.732.706,00 (trinta e oito milhões, setecentos e trinta e dois mi e setecentos e seis reais.)  

Neste trimestre foi executado o valor de R$ 8.242.063,81 (oito milhões, duzentos e quarenta e dois mil sessenta e três reais e oitenta e 

um centavos),  equivalente ao percentual de 21,28% do atualizado. No que tange a meta física programada, foram pagos nos meses de 

Janeiro, Fevereiro e Março, respectivamente 237, 311 e 314, representando no trimestre um total de 287 servidores e membros 

remunerados da instituição, portanto, 119,58% de execução. 

 

Dados da ação em consonância com o PPA 2020 – 2023: 

Produto: Servidores Remunerados 

Unidade de Medida: Pessoa 

Meta Física: 240 – equivalente aos defensores públicos de carreira, comissionados e demais servidores ativos. 
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Ação Financeiro Produto / 

Unidade de 

Medida  

Meta Física 

Dotação 

Atualizada  (R$)  

Executad

o    (R$)  

Execuçã

o %  

Programado Executad

o 

Execução % 

2021 - Gestão e 

Manutenção 

Administrativa da 

Defensoria Pública 

do Estado do Amapá 

        

15.987.854,00  

         

242.565,5

0  

        

1,52  

Unidade 

Mantida 

21  21 100,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Análise da Ação: Realizar o pagamento de despesas referentes à manutenção das atividades da defensoria pública, tais como: segurança 

ostensiva, locação de imóveis, limpeza e conservação, combustível, gás, passagens aéreas, energia elétrica, serviço de postagens, carteira 

funcional, manutenção de veículos, manutenção de aparelhos de ar condicionado, telefonia fixa e móvel, água tratada, serviços 

bancários, aquisição de materiais de consumo e expediente, material gráfico, serviços de comunicação, diárias de membros e servidores, 

obra, reforma e manutenção das unidades físicas, seguros e taxas, internet, sistemas de ti, contratação de empresa especializada na 

realização de certames seletivos e concursos públicos, entre outras.  

Destaca-se que no primeiro trimestre houve execução de R$ 242.565,50 (duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco 

reais e cinquenta centavos), representando um percentual de execução de 1,52%.  

Os valores executados, seguem assim distribuídos: 0,32% em  despesas com Diárias Civil; 0,10% com Material de Consumo 

(Combustível); 0,13% com Passagens e Despesas com Locomoção; 0,95% em Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica (Serviços 

Bancários, Energia Elétrica, Sistemas, Aluguel de Veículos, Cursos e Aluguel Predial); e 0,01% com Equipamentos e Material 

Permanente (Impressora Rotuladora). 

 Em relação à meta física programada, a execução foi de 100% do previsto, em decorrência do quantitativo de unidades físicas mantidas 

pela DPE/AP (Sede e Núcleos). Neste período foram formalizadas contratações tais como: Link de Internet, Aluguel de imóvel no 

Município de Laranjal do Jarí para funcionamento da Sede da Defensoria no município supracitado, Serviços Contínuos de Limpeza, 

Conservação, Higienização, Copeiragem e Jardinagem com Fornecimento de Materiais, Aquisição de Impressora Rotuladora e Fita, 

Certificação Digital, Aquisição de materiais de confecção/fornecimento de materiais gráficos (coletes, panfletos, bloco de anotações, 

prisma de mesa, placa acrílica), Serviços Técnicos de Engenharia (elaboração de projetos), Aquisição de solução em segurança da 

informação do tipo FIREWALL APPLIANCE, Fornecimento de Energia Elétrica e Água e Esgoto. 

Foram realizadas instalações do Cabeamento estruturado; implantação de racks, Patch Panel; Patchs cords, certificação da Rede.  Foram 

emitidas 3 (três) ordens de serviços com a empresa responsável pela Manuntenção Peventiva e Corretiva da DPE-AP, sendo 2 (duas) no 

prédio anexo alugado situado na Av. Raimundo Álvares da Costa e 1(uma) para o prédio Sede de Amapá e  Contratação de aluguel de 

imóvel em Laranjal do Jarí para  a sede do Núcleo da Defensoria. 

 

Dados da ação em consonância com o PPA 2020 – 2023: 

Produto: Unidades Mantidas 

Unidade de Medida: Unidade 

Meta Física: 21 – equivalente a manutenção das unidades físicas da DPE/AP (SEDE e Núcleos).                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Ação Financeiro Produto / 

Unidade 

de 

Medida  

Meta Física 

 Dotação 

Inicial  (R$)   

 Dotação 

Atualizada 

(R$)  

Executado    

(R$)  

Execuçã

o %  

Programado Executado Execução % 

2022 - 

Oportunizar 

Estágios para 

Estudantes e 

Residência para 

Bacharéis. 

     

1.227.250,00  

     

1.227.250,00  

                     

-    

0,00 Estagiári

o 

Contrata

do 

130 36,00 27,69 

Análise da Ação: 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.  

 No primeiro trimestre, o Departamento de Estágio e Residência Forense trabalhou com o Contrato nº 023/2021-DPE/AP vinculado ao 

Processo nº 2.00000.388/2020 – DPE/AP – que versa sobre a prestação de serviços, que celebraram entre si a Defensoria Pública do 

Estado do Amapá, como contratante a empresa Centro de Integração Empresa-Escola, assinado no dia 22 de outubro de 2021. No início 

de 2022, foram recebidos pelo Departamento, os alunos do curso de direito que foram aprovados no Edital 01/2021, publicado em 

18/01/2022, e os mesmos já iniciaram suas atividades na Defensoria Pública do Amapá – DPE/AP. 

Objetiva-se por meio do Contrato nº 023/2021-DPE/AP a contratação de 130 (centro e trinta) vagas de estágio, sendo 100 (cem) vagas 

para estudante de educação superior em Direito e 30 (trinta) vagas para estudantes de educação superior em outras áreas. Inicialmente 

foram apresentados 39 (trinta e nove) estagiários do curso de Direito, todos eles realizaram o preenchimento da Ficha de Cadastro, 

apresentando a cópia da Carteira de Identidade, cópia do CPF e cópia do seu Título de Eleitor, para composição da pasta funcional. Com 
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Termo de Compromisso emitido pelo CIEE, os estagiários foram encaminhados através de memorando, para respectivo supervisor do 

setor designado. Todos os estagiários contratados pela Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP estão comprovadamente 

matriculados a partir do 5º semestre e regularmente frequentando curso de Direito. O estágio terá validade de 06 (seis) meses, com 

duração máxima de 2 (dois) anos, cuja prorrogação, por igual período, ficará a critério do Defensor Público supervisor, como costa no 

Art. 4º em nossa Resolução nº 59/2021/CSDPEAP. 

Cada estagiário está sendo supervisionado e vinculado ao seu Defensor Público, que ficará  responsável por acompanhar o 

preenchimento da sua folha mensal de frequência do estagiário, assinando-a ao final de cada mês, segundo a Resolução nº 

59/2021/CSDPEAP. 

Foram contratados estagiários para atuação nos Núcleos Regionais de Vitória do Jarí, Porto Grande, Pedra Branca do Amapari, 

Mazagão, Laranjal do Jarí, Amapá, Ferreira Gomes, Calçoene, e para os núcleos especializados CÍVEL, FAMÍLIA, CRIMINAL, 

EXECUÇÃO PENAL, NAECA, CÍVEL SANTANA e CRIMINAL SANTANA. Os quantitativos de estagiários contratados serão 

atualizados nos trimestres posteriores. Em relação a meta física, foi  executado 27,69% do programado. O desempenho financeiro será 

apresentado nos meses seguintes, em decorrência da apresentação das notas fiscais emitidas pelo órgão contratado. 

Dados da ação em consonância com o PPA 2020 – 2023: 

Produto:  Estagiário Contratado 

Unidade de Medida: Pessoa 

Meta Física: 130 estagiários contratados para atender a demanda da DPE/AP (SEDE e Núcleos).                       

 

 

 

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

OBJETIVO: 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. 

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 

 

Dot. Inicial  2022   

(R$)  

Dotação Atualizada  

2022     (R$)  

Realizado 2022        

(R$) 

% Execução * Status do programa 

3.677.440,00 4.153.843,00           16.954,50  0,41 Em andamento 

Análise do Programa: O programa Assistência Jurídica Integral e Gratuita aos Hipossuficientes e vulneráveis congregou, no exercício 

de 2022, as seguintes ações: 

 1011 - Implantar Núcleos de Atendimentos, e  

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

No primeiro trimestre a dotação atualizada foi de R$ 4.153.843,00 (Quatro milhões, cento e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta 

e três reais), com programações em várias naturezas de despesas. A execução do programa  representou um percentual de 0.41%, 

referente as aquisições realizadas.  

 

 

 

 



 

8 
 

QUADRO DE AVALIAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES 

 

Ação Financeiro Produto / 

Unidade de 

Medida  

Meta Física 

 Dotação 

Inicial  (R$)   

 Dotação 

Atualizada 

(R$)  

Executado    

(R$)  

Execução 

%  

Programado Executado Execução 

% 

1011 - 

Implantar 

Núcleos de 

Atendimentos 

        

600.000,00  

        

966.403,00  

          

16.954,50  

1,75 Núcleo 

Implantado 

3 3 100% 

Análise da Ação: Esta ação tem como objetivo ampliar e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, por meio da instalação de 

Núcleos Regionais e Especializados para atendimento. 

Nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março foram realizadas viagens para a fiscalização da obra do Núcleo da Defensoria que esta sendo construído no 

Município de Ferreira Gomes. A obra tem previsão para ser entregue no 2º  trimestre. Com a realização das visitas, foram solicitadas e pagas duas 
medições de serviço referente a esta obra. 

A ordem de serviço 05/2022 referente ao início das Obras do Núcleo de Tartarugalzinho, foi entregue em 14 de Fevereiro de 2022.  

As ordens de Serviço 02, 03 e 04/2022, foram cancelas no mês de Janeiro e as Obras dos Municípios de Vitoria do Jari, Pedra Branca e Porto Grande 

foram paralisadas para ajustar questões relativas ao local da obra. 
         

Dados da ação em consonância com o PPA 2020 – 2023: 

Produto: Núcleos Implantados 

Unidade de Medida: Unidade 

Meta Física: 3 (SEDE e/ou Núcleo da DPE/AP).                                                                                   
 

 

Ação Financeiro    Produto / 

Unidade de 

Medida  

Meta Física   

  Dotação 

Inicial  (R$)   

 Dotação 

Atualizada 

(R$)  

Executado    

(R$)  

Execuç

ão %  

 Programado Executad

o 

Execução % 

2023 - Defesa e 

Promoção dos 

Direitos dos 

Hipossuficientes 

e Vulneráveis. 

     
3.077.440,00  

     
3.187.440,00  

           
16.954,50  

0,53 Cidadão 
Atendido 

36.835 70.039 190,14 

 

Análise da Ação: Esta ação tem como objetivos 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.  

O número de cidadãos atendidos, com base nos relatórios encaminhados mensalmente pelos Defensores Públicos, foi de  70.039, representando um percentual de 190,14%  

da meta prevista para o trimestre. Os atendimentos presenciais foram retomados, seguindo alguns protolocos, em decorrência do cenário de pandemia. 

Nos quadros abaixo, seguem informações contidas nos relatórios de atendimentos mensais, referente ao período. 

 

ATENDIMENTO JANEIRO/2022 

DEFENSORIA (ATENDIMENTOS JURÍDICOS) 

NUDECIV 3.320 DPE / MACAPÁ 12.014 

NUDEFAM 5.412 NÚCLEO REGIONAL DE AMAPÁ 275 

NUDECRIM 1.583 NÚCLEO REGIONAL DE CALÇOENE 188 

NAECA 229 NÚCLEO REGIONAL DE FERREIRA GOMES 163 

NÚCLEO EXECUÇÃO PENAL 1.148 NÚCLEO REGIONAL DE LARANJAL DO JARÍ 775 

NÚCLEO EXPANSÃO ATEND. JURÍDICO 75 NÚCLEO REGIONAL DE MAZAGÃO 458 

NÚCLEO ESP. DE DEFE. E PROM. DOS DIR. DA 

MULHER 

84 NÚCLEO REGIONAL DE OIAPOQUE 355 

NÚCLEO ESP. DE DIREITOS HUMANOS E DIFUSOS 0 NÚCLEO REGIONAL DE PEDRA BRANCA 636 

CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 163 NÚCLEO REGIONAL DE PORTO GRANDE 234 

    NÚCLEO ESPECIALIZADO CÍVEL - SANTANA 939 

    NÚCLEO ESPECIALIZADO CRIMINAL - 

SANTANA 

943 

    NÚCLEO REGIONAL DE TARTARUGALZINHO 90 

    NÚCLEO REGIONAL DE VITÓRIA DO JARÍ 364 

  12.014 TOTAL 17.434 

 

 

ATENDIMENTO FEVEREIRO/2022 

DEFENSORIA (ATENDIMENTOS JURÍDICOS) 

NUDECIV 2.414 DPE / MACAPÁ 11.381 

NUDEFAM 4.330 NÚCLEO REGIONAL DE AMAPÁ 273 
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NUDECRIM 1.854 NÚCLEO REGIONAL DE CALÇOENE 66 

NAECA 499 NÚCLEO REGIONAL DE FERREIRA GOMES 174 

NÚCLEO EXECUÇÃO PENAL 1.873 NÚCLEO REGIONAL DE LARANJAL DO JARÍ 590 

NÚCLEO EXPANSÃO ATEND. JURÍDICO 181 NÚCLEO REGIONAL DE MAZAGÃO 558 

NÚCLEO ESP. DE DEFE. E PROM. DOS DIR. DA 

MULHER 

26 NÚCLEO REGIONAL DE OIAPOQUE 398 

NÚCLEO ESP. DE DIREITOS HUMANOS E DIFUSOS 0 NÚCLEO REGIONAL DE PEDRA BRANCA 762 

CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 204 NÚCLEO REGIONAL DE PORTO GRANDE 250 

    NÚCLEO ESPECIALIZADO CÍVEL - SANTANA 2.450 

    NÚCLEO ESPECIALIZADO CRIMINAL - 

SANTANA 

880 

    NÚCLEO REGIONAL DE TARTARUGALZINHO 170 

    NÚCLEO REGIONAL DE VITÓRIA DO JARÍ 468 

  11.381 TOTAL 18.420 

 

 

ATENDIMENTO MARÇO/2022 

DEFENSORIA (ATENDIMENTOS JURÍDICOS) 

NUDECIV 1.856 DPE / MACAPÁ 15.997 

NUDEFAM 9.082 NÚCLEO REGIONAL DE AMAPÁ 471 

NUDECRIM 2.271 NÚCLEO REGIONAL DE CALÇOENE 304 

NAECA 409 NÚCLEO REGIONAL DE FERREIRA GOMES 135 

NÚCLEO EXECUÇÃO PENAL 1.835 NÚCLEO REGIONAL DE LARANJAL DO JARÍ 833 

NÚCLEO EXPANSÃO ATEND. JURÍDICO 245 NÚCLEO REGIONAL DE MAZAGÃO 856 

NÚCLEO ESP. DE DEFE. E PROM. DOS DIR. DA 

MULHER 

0 NÚCLEO REGIONAL DE OIAPOQUE 9.719 

NÚCLEO ESP. DE DIREITOS HUMANOS E DIFUSOS 0 NÚCLEO REGIONAL DE PEDRA BRANCA 672 

CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 299 NÚCLEO REGIONAL DE PORTO GRANDE 445 

    NÚCLEO ESPECIALIZADO CÍVEL - SANTANA 2.924 

    NÚCLEO ESPECIALIZADO CRIMINAL - 

SANTANA 

871 

    NÚCLEO REGIONAL DE TARTARUGALZINHO 470 

    NÚCLEO REGIONAL DE VITÓRIA DO JARÍ 488 

  15.997 TOTAL 34.185 

 

Além dos atendimentos, alguns  Núcleos regionais e especializados, através de seus membros, participaram de eventos com pertinência temática institucional, 

em programas de rádio/televisão e de reuniões com a comunidade/grupos sociais para articulação positiva em prol da maior eficácia do serviço, tais como:  

NUDECIV: 

10/01 - Visita ao bairro Tucumã (rodovia norte/sul), para conversar com moradores; 

11/01 - Reunião com servidores do Estado para realização do evento do dia da visibilidade trans; 

13/01 - Reunião com o Secretário da SEDUH; 

17/01 -  Reunião com servidores do Estado e do Município para realização do evento do dia da visibilidade trans; 

25/01 - Gravação do Vídeo institucional para o dia da visibilidade trans. 

Visita institucional aos Gabinetes dos Parlamentares Federais em Brasília nos dias 14 e 15 de Fevereiro; 

Agenda no Ministério da Justiça, visando a liberação de recursos de convênio federal no dia 15 de fevereiro 

Participação de 58º reunião do CONDEGE em Salvador, nos dias 16 e 17 de Fevereiro. 

 

NUDEFAM: 

Evento Meu pai tem nome - 12 de março de 2022. 

Participação em programas de rádio/televisão com pertinência temática institucional: 

Entrevista Rádio Record - 08 de março, 

Entrevista TV Record - 08 de março, 

Entrevista programa Café com Notícia - 08 de março, 

Entrevista com o Jornalista João Frota - 10 de Março, 

Entrevista para a TV Amapá - 12 de março, 

Entrevista para o programa togas e becas 

Reuniões com a comunidade/grupos sociais para articulação positiva em prol da maior eficácia do serviço: 

Reunião com a procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores de Macapá, 

Reunião com a Secretária Estadual da Secretaria Extraordinária de Políticas para a Mulher. 

 

NUDECRIM: 

Uma inspeção ao IAPEN 

Reunião da Comissão Eleitoral para elaboração de regulamento, realizada no dia 12.01.2022 

Participação no 1º Seminário sobre o tema Refugiados, realizados no MPAP. 

 

NUPEN: 

Reunião com o Comitê Estadual de combate à tortura, no dia 24/01/2022; 

Participação em evento de comemoração de 01 ano do “Escritório Social”; 

 

NAECA: 

Visita ao CIP - 12/01/2022. 

Ressalte-se que o Defensor Público retornou das férias no dias 24/01/2022, apresentando, logo em seguida, sintomas da COVID-19, motivo pelo qual 

realizou teste na data de 26/01 (em razão da janela de testagem), cujo resultado foi positivo, tendo em vista ter outros Defensores do Núcleo de férias e com o pouco 

número de audiências na semana, o Defensor permaneceu em repouso, mas não requereu afastamento e praticou os atos já agendados, como a participação na reunião da 

Comissão do Concurso e as audiências, mas de resto manteve o   repouso, deixando para praticar os atos de manifestação, que não tinham prazo encerrando nesta data, 
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apenas na semana seguinte. 

 

Reunião da comissão do concurso público – 01/02 

• participação em curso de formação da def. Silvia Pittigliani – 

09/02 

• Reunião com diretor do Programa Amapá Jovem – 10/02 

• apresentação dos sistemas da DPE-AP para defensora empossada – 16/02 

• Reunião com a COPLAN – 18/02 

• Participação no encerramento do curso de libras da Escola Superior – 18/02 

Reunião com a Secretária Municipal de Educação - 15/03/2022. 

Entrevista a rádio equinócio - 31/03/2022 

 

NUDECIV SANTANA: 

Reunião com os administradores da casa do Idoso 

Reunião com a vice-prefeita de Santana para tratar do Projeto Defensores Comunitários 

 

N. R. DE OIAPOQUE: 

Debate na UNIFAP sobre violência doméstica (14/03/2022) 

 

N.R. DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI 

Reunião na casa do Idoso em Santana – Projeto Defensores Comunitários 

Reunião na Prefeitura de Santana – Projeto Defensores Comunitários 

Dados da ação em consonância com o PPA 2020 – 2023: 
Produto: Cidadão Atendido 

Unidade de Medida: Pessoa  

Meta Física: 147.340 pessoas atendidas/ano.                                                                                  
 

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

OBJETIVO: O FEDPAP tem como objetivo a qualificação profissional de membros e servidores da DPE-AP e a sociedade, 

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: SERVIODRES, MEMBROS E SOCIEDADE E UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAPÁ. 

JUSTIFICATIVA: Necessidade de aplicação dos recursos arrecadados pelo FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO AMAPÁ-FEDPAP, previsto na LEI COMPLEMENTAR Nº 121, DE 31/12/2019, tem por 

finalidade captar recursos para fazer face às despesas com: concepção, desenvolvimento, viabilização, execução 

de planos, programas e projetos de aprimoramento e reaparelhamento dos serviços afetos à instituição; 

implementação de tecnologias de controle de tramitação dos feitos judiciais e administrativos, com uso de 

informática, microfilmagem, reprografia e outros procedimentos tecnológicos; coparticipação com entidades 

científicas, educacionais e culturais, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, na promoção de eventos que 

tenham por fim o oferecimento de oportunidades à atualização, ao aperfeiçoamento e à especialização dos 

membros e servidores da defensoria pública; desenvolvimento de ações direcionadas ao aperfeiçoamento dos 

membros e servidores.  

EIXO 

ESTRATÉGICO: 

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

 

Análise do Status do Programa 

 

Dotação Inicial 2022   (R$)  Dotação 

Atualizada  

2022    (R$)  

Realizado 

2022      (R$) 

% 

Execução  

Status do programa 

566.750,00 1.926.766,00                      -    0,00 Em Andamento 

Análise do Programa: O programa Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amapá - FEDPAP, teve como 

dotação inicial o valor de R$ 566.750,00 (quinhentos e sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais), este valor foi inicialmente 

disponibilizado nas ações 2024 - Gestão e Reaparelhamento da DPE-AP - FEDPAP e Ação 2113 - Implantar Iniciativas de 

Capacitação e Educação em Direitos através da ESUDPE. 

No primeiro trimestre de 2022 não houve a execução do programa, uma vez que a Defensoria Pública estava em transição da gestão 

anterior para a atual. Além disso, os processos licitatórios que serão objeto da utilização dos créditos orçamentários previstos 

(contratação de material permanente, contratação de pessoas físicas especializadas para treinamento de capacitação de pessoal, etc) 

estão em fase de finalização, sendo que a administração pretende utilizar tais recursos no decorrer dos próximos meses. Ademais, não 

houve solicitação por parte da ESUDPE de recursos para o financiamento contratações e realização de eventos do referido órgão 
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auxiliar. 

 

Quadro de Avaliação Física e Financeira das Ações. 

 

Ação Financeiro Produto 

/ 

Unidade 

de 

Medida  

Meta Física 

 Dotação 

Inicial  (R$)   

 Dotação 

Atualizada 

(R$)  

Executado    

(R$)  

Execução 

%  

Programado Executado Execução 

% 

2024 - Gestão e 

Reaparelhamento 

da DPE/AP - 

FEDPAP 

                        

366.750,00  

 

1.266.750,00  

                     

-    

0,00 Unidade 

Equipada 

21 0,00 0,00 

Análise da Ação: esta ação tem como objetivo modernizar os processos de gestão da defensoria pública com implementação de 

recursos de tecnologia de informação e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e integrados para dar 

apoio à gestão e facilitar o acesso à informação, de forma eficaz, aos membros e servidores, proporcionando um melhor atendimento à 

população. Promover à reestruturação física e o reaparelhamento para as unidades da DPE-AP, garantindo a população um atendimento 

de qualidade, ágil e contínuo. Investir na capacitação dos membros e servidores da defensoria pública, por meio da participação em 

eventos, seminários, cursos e promover programas de formação continuada presencial e à distância, de forma a garantir a qualidade dos 

serviços prestados pela instituição; garantir a operacionalização e o aperfeiçoamento das atividades finalísticas e administrativas. 

   

No primeiro trimestre de 2022 não houve a execução do programa, pois a defensoria pública estava em transição administrativa da 

gestão anterior para a atual. Além disso, os processos licitatórios que serão objeto da utilização dos créditos orçamentários previstos 

(contratação de material permanente, contratação de pessoas físicas especializadas para treinamento de capacitação de pessoal, etc) 

estão sendo finalizados. Os créditos desta ação 2024, em especial aqueles direcionados a aquisição de material permanente, serão 

utilizados no decorrer dos próximos meses. 

 

Ação Financeiro Produto / 

Unidade 

de Medida  

Meta Física 

 Dotação 

Inicial  (R$)   

 Dotação 

Atualizada 

(R$)  

Executado    

(R$)  

Execução 

%  

Programado Executado Execução % 

2113 - 

Implantar 

Iniciativas de 

Capacitação e 

Educação em 

Direitos 

através da 

ESUDPE. 

                        

200.000,00  

     

660.016,00  

                     

-    

0,00 Pessoa 

Qualificada 

300 0,00 0,00 

Análise da Ação: esta ação tem como objetivo capacitar defensores públicos, através de eventos de discussão de teses e enunciados; 

realização de cursos, palestras e eventos de capacitação prática para o exercício das funções dos membros e servidores da instituição; 

participação obrigatória do órgão nos concursos públicos no âmbito da instituição; programa de educação em direitos perante a 

sociedade amapaense, com presença em escolas, CRAS, CREAS, CAPS e perante a sociedade civil organizada, trazendo a promoção 

dos direitos humanos e a cidadania através de cursos, qualificações, palestras; incentivo à capacitação de servidores e defensores 

públicos através de cursos de especialização, mestrado, doutorado; promoção do acesso à justiça perante a sociedade, levando os 

programas de educação em direitos para a população hipossuficiente; realização de convênios com instituições de ensino superior para 

fins de estágio e com secretarias municipais e estaduais para iniciação profissional de estudantes; implantação da biblioteca da Escola 

Superior da DPE/AP. 

No primeiro trimestre de 2022 não houve a execução do programa, uma vez que a defensoria pública estava em transição da gestão 

anterior para a atual, não tendo a escola superior elaborado, até então, nenhum programa que necessitasse da utilização dos recursos 

advindos do fundo especial da defensoria pública do Estado do Amapá, o que será feito nos próximos trimestres, com o lançamento do 

calendário de eventos da ESUDPE. 
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COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – CGOF 

No primeiro trimestre do exercício de 2022 a Coordenadoria procedeu com as tramitações e ações 

demonstradas no gráfico a seguir: 

 

Também, conforme previsto no Plano de Ação/2022, esta Coordenadoria realizou outras 

atividades: 

 Elaboração junto aos setores relativos à sua composição o Plano de Ação para o referido 

exercício; 

 Manteve atualizado o Portal da Transparência Institucional com relatórios emitidos pelos 

Departamentos Orçamentário, Financeiro e Contábil; 

 Realizou o monitoramento da Execução Orçamentária e Financeira no trimestre;  

 Coordenou 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; 

 

 Procedeu com a distribuição dos processos físicos e eletrônicos conforme demonstrativo 

no item abaixo. 

Com o planejamento anual que foi proposto pela Coordenadoria de Gestão Orçamentária e 

Financeira, juntamente com seus departamentos apresentaremos o relatório de monitoramento trimestral 

das ações realizadas durante o primeiro trimestre do exercício de 2022.     
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TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS BANCO DE DADOS TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS CONSELHO SUPERIOR 
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS CGP TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS CGA 
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS PARA GAB TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS PARA CC 
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS PARA DCONT TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS PARA CACI 
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS PARA DGO TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS PARA DF 
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS PARA DCC REUNIÕES/EVENTOS/OFICINAS 
RESPOSTAS A MEMORANDOS E OFÍCIOS NOTAS DE EMPENHOS REALIZADAS 
MEMORANDOS EXPEDIDOS 
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ATIVIDADES/AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

Atividade/Ação : DIÁRIA CIVIL  = ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E 

FINANCEIRO 

Quantidade :  ( 38 ) DISPONIBILIDADES ORÇAMENTÁRIAS  

 

Atividade/Ação :  DIÁRIA CIVIL = EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO  

Quantidade :  ( 38 ) NOTAS DE EMPENHOS 

OBS : Os Empenhos são emitidos através do Sistema SIAFE/AP_ https://siplag.ap.gov.br/SiafeAP 

 

Atividade/Ação : PROCESSOS ADMINISTRATIVOS  =  ESTIMATIVA DE IMPACTO 

ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

Quantidade :   ( 07 ) DISPONIBILIDADES ORÇAMENTÁRIAS. 

 

Atividade/Ação :  PROCESSOS ADMINISTRATIVOS  = EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO   

Quantidade : ( 07 ) NOTAS DE EMPENHOS. 

OBS : Os Empenhos são emitidos através do Sistema SIAFE/AP _ https://siplag.ap.gov.br/SiafeAP 

 

Atividade/Ação :  NOTA DE CRÉDITO  =  Alteração de QDD por Nota de Crédito, conforme  

Processo Administrativo n° 2022.02.10.211-23 no valor de R$ 400,00. 

Quantidade :   ( 01 ) Nota de Crédito 2022NC00002. 

 

Atividade/Ação :  DIÁRIAS CIVIL  = ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E 

FINANCEIRO. 

Quantidade :  ( 68 ) DISPONIBILIDADES ORÇAMENTÁRIAS. 

Atividade/Ação :  DIÁRIAS CIVIL  =  EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO. 

Quantidade :  ( 68 ) NOTAS DE EMPENHO. 

OBS : Os Empenhos são emitidos através do Sistema SIAFE/AP _ https://siplag.ap.gov.br/SiafeAP 

 

Atividade/Ação : PROCESSOS ADMINISTRATIVOS =  ESTIMATIVA DE IMPACTO 

ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. 

Quantidade :  ( 09 ) DISPONIBILIDADES ORÇAMENTÁRIAS. 

 

Atividade/Ação : PROCESSOS ADMINISTRATIVOS =  EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO.  

Quantidade :  ( 09 ) NOTAS DE EMPENHOS. 

OBS : Os Empenhos são emitidos através do Sistema SIAFE/AP _ https://siplag.ap.gov.br/SiafeAP 

 

Atividade/Ação :  NOTA DE CRÉDITO =  Alteração de QDD por Nota de Crédito, conforme Processo 

Administrativo n° 3.00000.085/2022 no valor de R$ 56.950,00. 

Quantidade :  ( 01 ) Nota de Crédito 2022NC00004. 

OBS : A Nota Credito e emitida através do Sistema SIAFE/AP _ https://siplag.ap.gov.br/SiafeAP 

Conforme demonstrativo acima, houve o adequado estabelecimento do fluxo administrativo 

para o atendimento das ações, por meio da aplicação, execução e validação da gestão orçamentária dos 

processos, referente aos meses de fevereiro e março de 2022, realizados através da estimativa de 

impacto orçamentário e financeiro e nota de empenho para despesas com diárias e processos 

administrativos, bem como as alterações orçamentárias. 

Realização e efetivação da demanda mensal, em conformidade ao estabelecido no Plano de 

Ação Setorial 2022. 
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE-DPE/AP 

O Departamento de Contabilidade da Defensória Pública do Estado, subordinado á 

Coordenadoria Gestão Orçamentária e Financeira compete, coordenar, administrar a execução contábil, 

planejar, organizar, gerenciar atos e fatos, monitorar e realizar as atividades de contabilidade da 

Defensoria Pública do Estado, visando assegurar que todos os relatórios e registros sejam feitos de 

acordo com os princípios e normas contábeis da contabilidade pública e legislação relativas à gestão de 

execução contábil vigente. 

- Memorandos Expedidos: 20 

- Processos Tramitados (Protocolo) Departamento de Contabilidade diversos: 134 

- Processos Tramitados (Administrativo) Departamento de Contabilidade diversos: 01 

- Processos Expedidos (Protocolo) Departamento de Contabilidade diversos: 20 

- Despachos Diversos: 112 

- Nota Patrimonial Diárias: 98 

- Nota Patrimonial Diversas: 10 

- Guia de Devolução: 08 

- Guia de Recolhimento: 46 

- Nota de Aplicação e Resgate: 102 

- Nota de Sistema: 10 

- Liberação de Cotas: DPE, FEDPAP e CONVÊNIO 

- Envio de DCTF da DPE e do FEDPAP: Mensal 

- Controle da Situação Fiscal dos CNPJ da DPE e FEDPAP: Mensal 

Divisão de Elaboração de Relatórios 

A Divisão de Elaboração de Relatórios:  

- Elaboração dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária do Fundo Especial da 

Defensoria Pública do Estado/FEDPAP (RREO 1º Bimestre 2022) e divulgação no portal da Defensoria 

do Estado do Amapá; 

 https://ap.def.br/storage/transparencias/contabilidade/fedpap/RREO_1_Bim_Jan-

Fev2022_FEDPAP.pdf 

- Elaboração do Detalhamento da Despesa por Elemento e Credor FEDPAP-050301 de 

Janeiro a Março 2022;  

divulgação no portal da Defensoria do Estado do Amapá;  

https://ap.def.br/storage/transparencias/contabilidade/fedpap/11_abril_Detalhamento_da_De

spesa_por_Elemento_Credor_FEDPAP-050301_2022.pdf  

- Elaboração do Detalhamento da Despesa por Natureza FEDPAP-050301 de Janeiro a 

Março de 2022; divulgação no portal da Defensoria do Estado do Amapá;  

https://ap.def.br/storage/transparencias/contabilidade/fedpap/11_abri_Detalhamento_da_De

spesa_por_Natureza_FEDPAP-050301-2022.pdf 

 - Elaboração da Execução Orçamentária e Financeira por Programa e Ação FEDPAP-

050301 de Janeiro a Março de 2022, divulgação no portal da Defensoria do Estado do Amapá;  

https://ap.def.br/storage/transparencias/contabilidade/fedpap/11_qbr_Execucao_Orcamentar

ia_e_Financeira_por_Programa_e_aco_FEDPAP-050301-2022.pdf 

- Elaboração dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária da Defensória Pública 

do Estado/DPE (RREO 1º Bimestre 2022) divulgação no portal da Defensoria do Estado do Amapá;  
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https://ap.def.br/storage/transparencias/contabilidade/dpe/RREO-

1_Bim_Jan_Fev2022_DPE.pdf 

- Analise do manual de demonstrativos fiscais aplicado à união, estado, distrito federal e 

municípios/MDF 12ª edição e mapeamento das planilhas RREO e RGF da lei de responsabilidade 

fiscal/LRF; 

- Analise dos balancetes mensalmente, que deram suporte à criação de demonstrativos de 

receita e despesa para o portal de transparência da Defensória Pública do Estado SIAFE/AP;  

- Analise dos demonstrativos de receita e despesa para o portal de transparência da 

Defensória Pública do Estado SIAFE/AP; 

- Monitoramento dos atos e fatos das despesas executadas SIAFE/AP; 

 

UNIDADE DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

- Conciliação bancária conta FEDPAP 8141-8; 

- Conciliação bancária conta DPE 8021-7; 

- Conciliação bancária conta CONVÊNIO 8279-1; 

- Conciliação bancária conta CONVÊNIO 8280-5; 

- Conciliação bancária conta CONVÊNIO 8392-5; 

- Conciliação dos registros de restos a pagar processados e não processados; 

- Execução dos registros e lançamentos contábeis; 

- Procedimento do controle da situação fiscal da Defensoria Pública do Estado e do Fundo 

Especial da Defensoria Pública do Estado; 

-Análise contábil e verificação da regularidade da prestação de contas de adiantamentos e 

convênios; 

- Analise da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos e providencias 

baixa no sistema de execução financeira e orçamentária; 

- Contabilização da receita das unidades organizacionais integrantes da estrutura da 

Defensoria Pública; 

- Acompanhamento de transferência de duodécimo por destinação de fontes de recurso; 

- Analise das contas de convênio no prazo para apresentação das prestações de contas será 

de até 60 (sessenta) dias após o encerramento da vigência ou a conclusão da execução do objeto, o que 

ocorrer primeiro;  

DEPARTAMENTO FINANCEIRO 

 Acompanhamento e liberação da cota financeira dos repasses de duodécimos no 

SIAFEAP foram realizados 12 (doze) no trimestre. 

 SEGUE LINK DA PUBLICAÇÃO NO SITE DA DPE-AP: 

 Doudécimo da DPE Jan 2022: 

 https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/financeiro/duodecimo_jan_2022.pdf 

 Doudécimo da DPE Fev 2022: 

 https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/financeiro/duodecimo_fev_2022.pdf 

 Doudécimo da DPE Mar 2022: 

 https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/financeiro/12_marc_Doudecimo_da_D

PE_Mar_2022.pdf 
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Acompanhamento e liberação da conta financeira de convênios federais no siafe-ap, execução 

de liquidação, pagamento e obtv no sistema plataformaisbrasil, bem como análise e execução, nota de 

liquidação, programa de desembolso, regularização da ordem bancária no sistema SIAFE. 

 Análise e execução, nota de liquidação, programa de desembolso, ordem bancária, envio ao 

banco através do SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

FINANCEIRA DO ESTADO DO AMAPÁ - SIAFE,  liberação de remessas e OBN-ORDEM 

BANCÁRIA através do sistema bancário dos seguintes pagamentos: 

SEGUE LINK DA PUBLICAÇÃO NO SITE DA DPE-AP: 

Fornecedores: 

https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/financeiro/Detalhamento_da_Despesa_por_Elemento

_e_Credor_DPE%20050101_JANEIRO_A_MAR%C3%87O_2022.pdf 

Restos apagar: 

https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/financeiro/Restos_Pagar_Processados_Nao_Processa

dos_DPE-%20050101JANEIROMARcO_2022.pdf 

Diárias DPE Jan 2022: 

https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/financeiro/planilha_diaria_01_2022.pdf 

Diárias DPE Fev 2022: 

https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/financeiro/planilha_diaria_02_2022.pdf 

  Diárias DPE Mar 2022: 

https://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/financeiro/planilha_diaria_03_2022.pdf 

 Análise e execução, nota de liquidação, programa de desembolso, ordem bancária, envio 

ao banco através do sistema integrado de planejamento e administração financeira do estado do AMAPÁ - 

SIAFE, e liberação de remessas e obn-ordem bancária através do sistema bancário da folha de pagamento 

mensal, foram executados 4 folhas no trimestre sendo que 1 foi folha suplementar executada no mês de 

fevereiro de 2022. 

 Monitoramento das contas correntes da DPE-AP e FEDPAP diariamente 

 Análise e execução, nota de liquidação, programa de desembolso, regularização da ordem 

bancária, refrente as tarifas bancárias debitadas da conta mensalmente da DPE-AP. 

 Arquivar processos gerais das despesas no trimestre no sistema de protocolo 180 (cento e 

oitenta) processos e no sistema administrativo 47 (quarenta e sete) processos;  

 Alimentação de planilha demonstrativo do duodécimo e pagamentos de despesas 

compartilhada no drive com o defensor público auxiliar. 

 Desempenhar outras atividades compatíveis com suas atribuições. 

 Memorandos expedidos 7 no trimestre. 

 

COORDENADORIA DE ATENDIMENTO – CAM 

Dentre as atribuições do serviço social na DPE, elencam-se algumas, conforme 

especificadas: atendimento sociojurídico, acolhimento dos assistidos, orientação social, 

encaminhamento à rede social de apoio, triagem de casos, avaliação social, visita domiciliar, e etc. 

Este relatório contém descrição dos serviços realizados ao longo do primeiro trimestre de 

2022, informando as principais atividades desenvolvidas. 
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MCHAT 35,05% 

 

 

 

                PRESENCIAL 

68,95% 

QUADRO DE ATIVIDADES 

1. ATENDIMENTOS iNICIAIS 

 

A T I V I D A D E S 

M E S E S 

JAN FEV MAR TOTAL 

ATENDIMENTO MCHAT 163 204 299 666 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 460 359 660 1.479 

ENCAMINHAMENTO JURÍDICO 403 351 614 1.368 

ORIENTAÇÃO SOCIAL 57 12 46 115 

INFORMAÇÃO 53 09 46 108 

TOTAL GERAL 1.136 935 1.665 3.736 

 

A Coordenadoria de Atendimento-CAT realizou seus serviços, conforme o Ato Normativo 

nº 37, de 21 de janeiro de 2022, o qual estabelece restrições à segunda etapa do retorno gradual das 

atividades presenciais da Defensoria Pública do Estado do Amapá. 

Os atendimentos presenciais realizados no início de ano continuaram sendo somente os 

casos excepcionais com os assistidos considerados hipossuficientes digitais, haja vista que o 

atendimento ao público ocorria apenas mediante prévio agendamento realizado pelo mchat, tal 

procedimento se dava dessa forma devido à necessidade do combate à propagação do Coronavírus, 

principalmente para evitar a aglomeração de pessoas. 

De acordo com o Ato Normativo nº 37, medidas de prevenção e segurança continuaram 

sendo adotadas, inclusive para o exercício de atividades presenciais. A Coordenadoria de atendimento 

continuou com a incumbência de medir a temperatura de todos que adentrassem na Defensoria Pública, 

sendo vedado o acesso de quem apresentasse temperatura corporal superior a 37,5° ou que apresentasse 

sintomas gripais. 

ATENDIMENTOS: 

 

Gráfico 1. Atendimentos Fonte: CAT (2022) 
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NUDECRIM 

8,26% 

NUPEN 

6,29% 

NAECA 

2,19% 

NUDECIV 

20,43% NUDEFAM 

62,43% 

O gráfico de pizza acima representa os atendimentos ao público no 1º trimestre de 2022 

feito pela Coordenadoria de Atendimento, na forma presencial e na forma virtual pelo Mchat. Na forma 

presencial houve 1.479 atendimentos e o mchat alcançou o número de 666 atendimentos. Portanto, 

foram atendidas 2.145 pessoas. 

Os dados demonstram que 68,95% dos atendimentos ocorreram na sede da DPE/AP, isto é, 

de modo presencial, sendo portanto, a forma mais utilizada pela população, enquanto 35,05% dos 

atendimentos foi pela plataforma de atendimento mchat, ou seja, virtual. 

Assim, verifica-se que não obstante, o atendimento ao público ocorrer apenas mediante 

prévio agendamento realizado pelo mchat, o atendimento pelo setor social na modalidade presencial 

ocorreu em sua maioria, em razão da vinda de pessoas à sede da defensoria, as quais se encontravam em 

estado de vulnerabilidade social, e por serem hipossuficientes digital, que necessitavam de assistência 

jurídica. 

Ressalte-se que o atendimento ao público seria mantido por meio eletrônico, via whatsapp 

conforme o Ato Normativo nº 37 de 21.01.22. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

ENCAMINHAMENTO JURÍDICO 

NÚCLEO 

ESPECIALIZADO 

M E S E S  

 

TOTAL 
JAN FEV MAR 

NUDEFAM 221 226 407 854 

NUDECIV 99 74 112 285 

NUDECRIM 45 25 43 113 

NUPEN 28 21 37 86 

NAECA 10 05 15 30 

TOTAL 403 351 614 1.368 

 

 

 Gráfico 2. Núcleos Especializados Fonte: CAT (2022) 

 



 

19 
 

O gráfico de pizza, conforme se observa acima, representa o total de atendimento 

presencial realizado pela CAT durante o primeiro trimestre de 2022, com os respectivos 

encaminhamentos jurídicos aos núcleos especializados da DPE/AP. 

Os atendimentos presenciais alcançaram um total de 1.368 encaminhamentos jurídicos 

aos núcleos especializados, dos quais 864 foram para o Núcleo Especializado da Família-

NUDEFAM, atingindo o equivalente a 62,43% dos encaminhamentos, significando que a maior 

demanda dos assistidos que buscam assistência jurídica na Defensoria Pública é da área de família. 

Na sequência, para o Núcleo Especializado Cível-NUDECIV houve 20,43% dos 

encaminhamentos jurídicos, Núcleo Especializado Criminal-NUDECRIM 8,26%, Núcleo 

Especializado Penal-NUPEN 6,29%, e Núcleo Especializado da Criança e do Adolescente-NAECA 

2,19%. 

ATENDIMENTO  MCHAT 
 

TIPO DE 

PROCEDIMENTO 

M E S E S  

 

TOTAL 
JAN FEV MAR 

LGBTQIA+ 01 05 07 13 

ENCAMINHAMENTO 

SOCIAL 

77 90 105 272 

NÃO SEI MEU 

NÚCLEO/DÚVIDAS 

85 109 187 381 

TOTAL 163 204 299 666 

 
O atendimento no mchat que é realizado pela equipe da CAT compreende demandas 

da população LGBTQIA+, e a intervenção com as pessoas que se encontram aguardando 

atendimento por estarem com dúvidas quanto ao núcleo especializado que atenderá sua demanda 

jurídica, bem como os encaminhamentos sociais dirigidos à coordenadoria. 

ATENDIMENTO QUANTO AO TIPO DE DEFICIÊNCIA 

 

 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

MESES  

 
TOTAL 

JAN FEV MAR 

DEFICIÊNCIA FÍSICA 03 - 01 04 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA - 01 01 02 

DEFICIÊNCIA VISUAL 02 - - 02 

DEFICIÊNCIA MENTAL 04 03 - 07 

TOTAL 09 04 02 15 

 

ENCAMINHAMENTO SOCIAL 
 

 

ENCAMINHAMENTO SOCIAL 

MESES  

 

TOTAL 
JAN FEV MAR 

CRAS  01  01 

CAPS - 01 - 01 

SEMAS - 01 - 01 

SIMS - 01 - 01 

CASA DO BOLSA - 01 - 01 

CASA DO BOLSA - - 01 01 

MATERNIDADE MÃE LUZIA - - 01 01 

CREAS - - 01 01 

TOTAL - 05 03 08 
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PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO 
ASSUNTO MESES  

TOTAL JAN FEV MAR 

Reunião para tratar do Evento em alusão ao 

orgulho LGBTQIA+ 

01 - - 01 

Reunião on-line sobre LGBTQIA + 01 -  01 

Reunião com para tratar sobre solicitações de 

diárias 

01 01  02 

Reunião sobre cerimonial da posse 

do novo DPG 

01 01  02 

Reunião sobre as medidas de restrições 

de combate à propagação 

do novo coronavírus 

 

01 

 

- 

  

01 

Reunião sobre sistema Mchat para inclusão do 

item “Não sei o Núcleo” 

 

01 

 

- 

  

01 

Reunião para tratar da oficina para construção 

interna do Regimento 

Interno 

 

- 

 

01 

 

- 

 

01 

Reunião de alinhamento referente à 

inauguração da sede da DPE no 

município de Amapá 

 

- 

 

01 

 

- 

 

01 

Reunião para tratar sobre Treinamento de 

acolhimento LGBTQIA + 

 

- 

 

01 

 

- 

 

01 

Reunião no Museo Sacaca sobre evento do 

condege 

 

- 

 

01 

 

- 

 

01 

Reunião com prefeito do município de Oiapoque 

sobre inauguração da sede regional da DPE 

 

- 

 

01 

 

- 

 

01 

Reunião com prefeito do município de Calçoene 

sobre inauguração da 

sede regional da DPE 

 

- 

 

01 

 

- 

 

01 

Reunião para tratar do CONDEGE  

- 

 

- 

 

01 

 

01 

Reunião sobre Oficina de Desdobramento da 

Cadeia de Valor e do Planejamento Estratégico 

Institucional 

 

- 

 

- 

 

01 

 

01 

Reunião com equipe de servidores sobre

 planejamento estratégico 

(atribuições para regimento interno aplicação da 

ferramenta SWOT) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

01 

 

 

01 

Reunião com a diretora da Escola Valkíria Lima  

- 

 

- 

 

01 

 

01 

TOTAL 06 08 04 18 

 

ESTUDO SOCIAL 

NÚMERO DO PROCEDIMENTO ORIGEM 

Memorando nº 01/2022 Núcleo Especializado Cível - FEV 

Processo nº 2022.04.08.4458-15 CIOSP-PACOVAL - ABR 

TOTAL: 02 

 

VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PARA SUBSIDIAR ESTUDOS SOCIAIS 

Foram realizadas 03 visitas nos dias 02.02; 17.02; 20.02. 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 
EVENTOS/CAPACITAÇÃO M E S E S 

JAN FEV MAR TOTAL 

Workshop de Relatório de Gestão 01 - - 01 
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Projeto: Meu Pai tem Nome - - 01 01 

Inauguração da sede regional da DPE – município de 

Calçoene 
 

- 

 

- 

 

01 

 

01 

Inauguração da   sede   regional   da   DPE   – 
município de Calçoene 

 
- 

 
- 

 
01 

 
01 

Inauguração da   sede   regional   da   DPE   – 
município do Amapá 

 
- 

 
- 

 
01 

 
01 

Seminário: A Proteção da Pessoa refugiada no Brasil  
- 

 
- 

 
01 

 
01 

Reunião ordinária do Conselho Nacional dos Defensores 

Públicos-Gerais-CONDEGE 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
01 

 

 
01 

Posse do novo DPG/DPE-AP - - 01 01 

TOTAL 01 - 07 08 

 

ASSESSORAMENTO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRAS: 

 

 

ATIVIDADES 

M E S E S  

TOTAL JA

N 

FE

V 

MA

R 

Ministração do Curso Básico de 

Libras no Judiciário 
- 01 - 01 

Atendimento e acompanhamento 
de 
assistido na DPE 

- 01 - 01 

Atendimento e   
acompanhamento 
em libras de assistido na DPU 

- 01 - 01 

Acompanhamento
 dura
nte inauguração da sede regional 
de 
Oiapoque 

- - 01 01 

Atendimento e acompanhamento 

de assistido na DPE 
- - 01 01 

 

TOTAL 
- 03 02 05 

 

A Coordenadoria de atendimento – CAT, que tem como competência assessorar os 

Defensores Públicos na área relacionada à sua atribuição realizou diversos serviços, os quais foram 

realizados pela equipe de profissionais da área de serviço social. 

Dentre os objetivos alcançados pela equipe técnica, destacam-se: humanização do 

atendimento, atendimento de qualidade, encaminhamento do usuário cidadão para outros serviços, bem 

como para outras políticas sociais e acolhimentos de assistido realizando atendimentos sociais. 

No primeiro trimestre de 2022 a continuidade de medidas de combate à propagação do 

novo Coronavírus permitiu o atendimento do público, seja de modo virtual, e em alguns casos de forma 

excepcional, o atendimento presencial. Tal medida foi decisiva para que a população que procura os 

serviços da instituição tivesse a efetivação dos direitos e da cidadania. 

Muitos desafios precisam ser enfrentados, mas a CAT a cada dia busca atuar de modo que 

seus objetivos sejam alcançados, no sentido de construir respostas às necessidades do usuário cidadão 

para além da ação jurídica com reflexo na melhoria de sua qualidade de vida. 
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CORREGEDORIA -GERAL 

A Corregedoria- Geral atuou nas atividades judiciais e extrajudiciais, com um atendimento 

que visa a prevenção de  irregularidades bem como apuração de eventual infração disciplinar, com o 

objetivo de melhorar o desempenho de suas atividades quanto a defesa e garantir o direito a cidadania.  

Os servidores estiveram à disposição dos assistidos a fim de dinamizar os serviços 

prestados nas Comarcas do interior do Estado, na Defensoria Pública de Macapá atendendo nos Núcleos 

de Família, Criminal, Cível, Execução Penal e Criança e Adolescente. 

A Corregedoria-Geral teve com função típica, nos termos do art. 20 da Lei Complementar 

Estadual nº 121/2019, exercer o controle e fiscalização da atividade funcional e da conduta dos 

membros e dos servidores da instituição, realizando anualmente, e presencialmente, a correição, 

objetivando verificar a qualidade, eficiência e alcance das atividades e serviços prestados pela 

instituição, bem como o efetivo atendimento das demandas que lhe são apresentadas.  

a) Correição: Por meio da correição, é possível identificar eventuais falhas na 

atuação da Defensoria Pública, e, em sendo constatadas, buscar a solução para que todos os serviços 

sejam prestados a contento aos assistidos, oferecida e exercida por meio dos Defensores Públicos em 

atuação no Estado. Pode ocorrer de duas formas: Ordinária e Extraordinária. 

 A correição ordinária é o procedimento de verificação ampla que ocorre anualmente. Já a 

correição extraordinária ocorre eventualmente, por determinação do Defensor Público Geral – DPG ou 

de ofício do Corregedor-Geral, após conhecimento de eventual irregularidade.  

A Correição Ordinária da DPE/AP irá ocorrer em conformidade com o Edital de Correição 

Ordinária Nº 001/2022, podendo ser consultado através do link: 

“https://www.ap.def.br/storage/corregedoria/pdforiginal/1946184115625d71fd86ab.pdf”.  

Segue abaixo quadro com as datas que a correição irá ocorrer em cada núcleo da DPE.  

  

NÚCLEO DPE/AP DATA 

Núcleo de Família de Macapá 23/05 à 25/05/2022 

Núcleo Cível de Macapá 30/05 à 01/06/2022 

Núcleo da Infância de Macapá 06/06 à 08/06/2022 

Núcleo Criminal de Macapá 13/06 à 15/06/2022 

Núcleo da Execução Penal de Macapá 20/06 à 22/06/2022 

Núcleo de Apoio e Expansão 27/06 à 28/06/2022 

Núcleo Cível de Santana 04/07 à 06/07/2022 

Núcleo Criminal de Santana 11/07 à 13/07/2022 

Mazagão 19/07/2022 

Porto Grande 27/07/2022 

Ferreira Gomes 02/08/2022 

Tartarugalzinho 09/08/2022 

Pedra Branca 16/08/2022 

Amapá 23/08/2022 

Calçoene 30/08/2022 

Laranjal e Vitória do Jari 20/09 à 22/09/2022 

Oiapoque 27/09 à 28/09/2022 
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b) Procedimento de averiguação prévia: Nos termos do Regulamento interno da 

Corregedoria- Geral da DPE/AP, o procedimento de averiguação prévia, de caráter meramente 

informativo, será deflagrado antes de sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar - PAD com o 

objetivo de oportunizar ao membro ou servidor de se manifestar acerca de irregularidade que lhe tenha 

sido atribuída. 

No primeiro trimestre do ano de 2022, foram instaurados e processados 05 procedimentos 

de averiguação prévia nesta Corregedoria-Geral. 

c) Sindicância: A sindicância é processo investigativo, preparatório, destinado a 

apurar fatos que podem caracterizar infração disciplinar atribuída a membro ou servidor da defensoria 

pública, podendo ou não resultar em abertura de Processo Administrativo Disciplinar. 

No primeiro trimestre do ano de 2022, não houveram sindicâncias instauradas e 

processadas nesta Corregedoria-Geral. 

d) Processo Administrativo Disciplinar – PAD: O PAD é procedimento de natureza 

sancionatória, destinado a apurar a responsabilidade de membro ou servidor da DPE, por infração 

disciplinar, em que é assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

No primeiro trimestre do ano de 2022, não houveram Processos Administrativos 

Disciplinares instaurados e processados nesta Corregedoria-Geral. 

e) Peticionamento Integrado: Em continuidade as ações da Corregedoria seguem o 

quantitativo de peticionamentos que foram realizados através do peticionamento integrado entre a 

DPE/AP e as Defensorias de outros Estados. 

Quantitativos de preticionamentos integrados recebidos por defensoria no primeiro 

Trimestre de 2022. 

N ESTADO QUANTIDADE 

01 Defensoria Amazonas 0 

02 Defensoria Ceará 0 

03 Defensoria Distrito Federal 01 

04 Defensoria Espirito Santo 0 

05 Defensoria Goiás 0 

06 Defensoria Maranhão 01 

07 Defensoria Minas Gerais 0 

08 Defensoria Mato Grosso 0 

09 Defensoria Mato Grosso do Sul 0 

10 Defensoria Piauí 0 

11 Defensoria Paraná 0 

12 Defensoria Paraíba  0 

13 Defensoria Pará 09 

14 Defensoria Rio Grande do Norte 0 

15 Defensoria Rio Grande do Sul 0 

16 Defensoria Rio Janeiro 0 

17 Defensoria Rondônia 01 

18 Defensoria Roraima 0 

19 Defensoria São Paulo 01 

20 Defensoria Santa Catarina 0 

21 Defensoria Tocantins 0 

TOTAL 13 
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Quantitativos de peticionamentos integrados enviados pela DPE/AP no primeiro Trimestre 

de 2022. 

N ESTADO QUANTIDADE 

01 Defensoria Amapá 15 

No quadro abaixo, constam  os quantitativos de peticionamentos ocorridos no primeiro 

trimestre de 2022. 

Quantitativos de peticionamentos : 

Mês Quantidade 

Janeiro 12 

Fevereiro 08 

Março 08 

Total 28 

No link abaixo é possível discorrer sobre o Regulamento Interno da Corregedoria Geral da Defensoria 

Pública do Estado do Amapá. 

https://defensoria.ap.def.br/storage/corregedoria/Regulamento_interno_da_Corregedoria_Defensoria_A

mapa.pdf 

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO 

ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, JORNALISMO E 

PUBLICIDADE 

 

No primeiro trimestre de 2022, a Coordenadoria de Comunicação da DPE-AP produziu 51 

releases que foram publicados no site oficial da instituição, sendo uma média mensal de 17 textos. 

Nas redes sociais (Facebook e Instagram), foram realizados 74 posts (média mensal de 24,6 

publicações), que podem ser classificados como notícias institucionais, campanhas de conscientização e 

educação em direitos. 
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Segue o detalhamento das campanhas realizadas pela Coordenadoria de Comunicação, 

Jornalismo e Publicidade: 

JANEIRO 

Dia da Liberdade de Cultos 

Educação em direitos - Vacinação de crianças e adolescentes Educação em 

direitos - Violência obstétrica 

Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa 

Dia Internacional em Memória às Vitimas do Holocausto Educação em 

Direitos - TAG 5 curiosidades 

Dia da Visibilidade Trans 
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FEVEREIRO 

Aniversário de Macapá 

Campanha Nacional à favor da prerrogativa do Direito de Requisição das Defensorias Públicas 

Dia Mundial da Justiça Social Educação em 

direitos - Saúde 

90 anos da Conquista do Voto Feminino 

 

MARÇO 

Campanha nacional Meu Pai Tem Nome Dia do 

Procurador do Estado do Amapá Dia Internacional da 

Luta da Mulher CONDEGE no Meio do Mundo 

Posse do primeiro DPG de carreira 

 

O maior desafio da Corrdenadoria de Comunicação no primeiro trimestre de 2022 foi a 

criação, em tempo record, do Layout da carreta da DPE-AP. Esse também é o maior orgulho. 

Solicitado no dia 20 de janeiro e aprovado pelo então DPG, Diogo Grunho, 5 dias depois, em 25 de 

janeiro, a unidade móvel traz ilustrações que representam a identidade amapaense e chama a atenção 

da população, assim, fortalecendo a imagem da Defensoria Pública e a conectando com o povo. 

 

 
 

 

A produção de peças gráficas neste primeiro trimestre foram concentradas nos principais 

eventos do período, que foram CONDEGE no Meio do Mundo, evento nacional que reuniu em 

Macapá todos os defensores públicos-gerais do país, e a Posse do novo Defensor Público-Geral. 

Utilizamos contratos ativos, ligados ao processo Nº 2.00000.145/2021 em que consta atas de registro 

de preço para confeção e fornecimento de material gráfico e serigráfico. Esta Coordenadoria, além 

de criar os layouts, fez fiscalização dos serviços. 
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BACKDROP PARA ENTREVISTAS 

 
 

 BACKDROP DE AMBIENTAÇÃO DO CONDEGE 

 
 

 

 

 



 

28 
 

BACKDROP DE AMBIENTAÇÃO DA POSSE 

 
 

PLACAS DE HOMENAGENS 

 
 

 

A Coordenadoria de Comunicação também atuou de forma ativa no planejamento e execução 

desses eventos, que podem ser considerados um sucesso. 
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No primeiro trimestre também ocorreu a inauguração de três sedes da Defensoria Pública no 

interior: Oiapoque, Amapá e Calçoene, respectivamente. Para esses eventos, esta Coordenadoria 

também atuou no planejamento, execução e cobertura. 

 

 

COORDENADORIA DE CONTRATAÇÃO 

A Coordenadoria de Contratação é um setor estratégico que compõe a Defensoria Pública 

do Estado do Amapá, é por meio dela que a instituição consegue adquirir bens e serviços com 

finalidade de melhoria no atendimento aos assistidos. A Defensoria Pública do Estado do Amapá é um 

órgão essencial a justiça, é através de suas atividades que consegue erradicar a desigualdade que atinge 

diversos grupos sociais. 

A Coordenadoria de Contratação em sua estrutura tenha o seguinte fluxo atribuída:  
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O Departamento de Compras desempenha a função de elaboração de instrumentos para 

instrução processual de licitações em parceria Departamento de Contratação que executa toda a fase 

externa, que compreender no cadastramento via sistema compras.gov. 

Toda contratação gera um contrato ou documento hábil para reger a sua execução, sendo de 

responsabilidade do Departamento de Contrato e Convênios gerenciar os contratos da instituição, 

atualmente no período de janeiro à março foram realizados os seguintes contratos:  

 

Contrato nº 

001/2022 

COMPUSERVICE 

EMPREEDIMENTOS LTDA 

 

A Contratação de Empresa especializada 

em Telecomunicação para o 

fornecimento Link de Internet para 

interligação da Rede Corporativa da 

Sede da Defensoria Pública do Estado 

do Amapá e seus Núcleos Regionais 

R$ 313.968,00 

Contrato nº 

002/2022 

 

AMAZON NORTE CONST. E 

SERVIÇOS LTDA 

Aluguel de imóvel no município do 

Laranjal do Jarí 

 

R$297.600,00 

 

Contrato nº 

003/2022 

TRUCKVAN INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA 

Aquisição de 01 (um) semirreboque 

adaptado para atender as demandas do 

Programa Balcão de Direito 

(CARRETA) 

R$ 1.435.000,00 

Contrato nº 

004/2022 

SIPRICOM 

EMPREENDIMENTOS EIRELI 

Serviços contínuos de limpeza, 

conservação, higienização, copeiragem, 

jardinagem e fornecimento de materiais. 

R$ 3.027.281,65 

Contrato nº 

005/2022 

CGF COMÉRCIO DE 

PRODUTOS DE 

INFORMÁTICA 

Aquisição tipo rotuladora R$ 1.780,00 

Contrato nº 

006/2022 

EDERSON CUNHA DE SOUSA 

– COMÉRCIO DE 

INFORMÁTICA 

Aquisição de fita tipo TXE de 24mm. R$ 9.890,00 

Contrato nº 

007/2022 

RIO MADEIRA 

CERTIFICADORA DIGITAL 

EIRELI 

Contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços de certificação 

digital padrão ICP- Brasil (TOKEN) 

R$ 908,73 

Contrato nº 

008/2022 

LM DAMASCENO COMÉRCIO 

E SERVIÇOS LTDA 

Aquisição de materiais de 

confecção/fornecimento de materiais 

R$ 2.600,00 

Contrato nº 

009/2022 

VT PRINT OUTDOOR E 

GRÁFICA EIRELI 

Aquisição de materiais de 

confecção/fornecimento de materiais 

R$ 6.100,00 

Contrato nº 

010/2022 

DIGIFLEX GRÁFICA E 

ETIQUETAS EIRELI 

Aquisição de materiais de 

confecção/fornecimento de materiais 

R$ 1.400,00 

Contrato nº 

011/2022 

ART PLACAS 

COMUNICAÇÃO VISUAL 

LTDA 

Aquisição de materiais de 

confecção/fornecimento de materiais 

R$ 651,00 

Contrato nº 

012/2022 

A. SILVA PACHECO - EIRELI Serviços técnicos de engenharia para 

elaboração de projeto executivo, 

arquitetônico, urbanístico e 

complementares para manutenção do 

prédio da Defensoria Pública do Estado 

do Amapá. 

R$ 90.574,97 

Contrato nº 

013/2022 

RIO MADEIRA 

CERTIFICADORA DIGITAL 

EIRELI 

Contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços de certificação 

digital padrão ICP- Brasil (TOKEN) 

R$ 451,34 

Contrato nº 

014/2022 

QUALITEK TECNOLOGIA 

LTDA 

Aquisição de solução em segurança da 

informação do tipo FIREWALL 

APPLIANCE 

R$ 466.750,00 

Contrato nº 

015/2022 

LILIAN MICHELLE RIECK 

TAVARES 

IMPRESSORA (10) 

CONVÊNIO 902176 

R$ 26.189,98 

Contrato nº 

016/2022 

HKA TECNOLOGIA DO 

BRASIL EIRELI 

SCANNER (02) 

CONVÊNIO 902176 

R$ 4.700,00 

Contrato nº 

017/2022 

EGC COMÉRCIO E 

ATACADISTA DE 

WEBCAM (10) 

CONVÊNIO 902176 

R$ 795,24 
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INFORMÁTICA E 

ELETROELETRÔNICOS 

EIRELI 

Contrato nº 

018/2022 

BELLINEA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÓVEIS – EPP 

ESTAÇÃO DE TRABALHO (05) 

MESA DE ATENDIMENTO (35) 

MESA DE ATENDIMENTO (02) 

CONVÊNIO 902176 

R$ 25.617,85 

Contrato nº 

019/2022 

COOPERATIVA DOS 

PROPIETÁRIOS DE 

TRANSPORTE DE VEÍCULOS 

LEVES E PESADOS DO 

ESTADO DO AMAPÁ - 

COOVAP 

Prestação de serviços de locação de 

01(um) VEÍCULO PESADO/CAVALO 

MECÂNICO, por quilometragem, com 

no máximo 10 anos de fabricação, com 

fornecimento de mão de obra 

(motorista), combustível, manutenções 

preventivas e corretivas, destinado ao 

transporte de um semirreboque. 

R$ 300.000,00 

Termo de 

Inexigibilidade 

CAESA Serviço de Fornecimento de Água e 

Esgoto 

R$ 164.447,00 

Dispensa CEA Serviço de Fornecimento de Energia 

elétrica 

R$ 297.180,00 

 

Por fim, a Coordenadoria de Contratação realizou 24 contratos no período entre janeiro a 

março de 2022, entregando a sociedade bens e serviços além de manter a instituição funcionando com 

diversos equipamentos e serviços para melhoria do atendimento dos Defensores Públicos para com a 

sociedade. 

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 

O presente relatório tem como objetivo principal sistematizar o trabalho desenvolvido pela 

equipe da Coordenadoria de Segurança Institucional - DPE/AP durante o primeiro trimestre do ano de 

2022. 

Iniciamos os trabalhos de segurança institucional na DPE/AP no mês de Janeiro de 2022.  

Dentre as atribuições da Coordenadoria de Segurança Institucional destacam-se as 

seguintes: 

• Proporcionar segurança institucional aos servidores da DPE/AP e aos assistidos; 

• Zelar pela segurança patrimonial;  

• Acompanhar os defensores e servidores nas ações comunitárias; 

• Desenvolver reuniões e treinamentos com a equipe para aperfeiçoar as atividades e 

atendimentos da segurança institucional. 

 

1- ATIVIDADES REALIZADAS NO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2022: 

JANEIRO: 

• Segurança institucional; 

• Apoio a equipe de atendimento da DPE/AP na orientação a população; 

• Reunião com a equipe policial; 

• Reunião com o Defensor Geral; 

• Workshop do Relatório de Gestão, curso online. 

 

FEVEREIRO:  

• Segurança institucional; 

• Apoio a equipe de atendimento da DPE/AP na orientação a população; 
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• Reunião com a equipe policial; 

• Reunião com a Coordenadoria de Planejamento para tratar de oficina para construção 

interna do Regimento Interno da DPE. 

MARÇO: 

• Segurança institucional; 

• Apoio a equipe de atendimento da DPE/AP na orientação a população; 

 

• Reunião com a equipe policial. 

• Mutirão de atendimento “Meu pai tem nome” realizado na sede da DPE; 

• Reunião para discutir o Relatório de Gestão 2021; 

• Viagem visando a segurança para inauguração das instalações das defensorias nos 

Municípios de Amapá e Calçoene; 

• Reunião do Condege no Museu Sacaca; 

• Posse do novo Defensor Geral na Escola de Música Valkiria Lima. 

Finalizando este relatório com a certeza de que a Coordenadoria de Segurança Institucional 

cumpriu seu trabalho da melhor forma possível, garantindo a segurança aos funcionários e assistidos da 

DPE/AP, com qualidade e respeito ao princípio da dignidade humana. 

 

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO 

A Coordenadoria de Engenharia e Fiscalização - CEF é responsável por assessorar a 

Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE e fomentar a interação e o desenvolvimento técnico e 

institucional das áreas de Arquitetura e Engenharia na sede da defensoria e seus núcleos regionais. 

O presente relatório tem como objetivo descrever sucintamente as atividades desenvolvidas 

pela equipe da DEF durante o 1º trimestre de 2022, da qual fazem parte a Coordenadoria de Engenharia 

e Fiscalização: Chefe do Departamento de Arquitetura, Chefe do Departamento de Engenharia. 

PROCESSO Nº 200000.196/2020 - DEF – MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS 

REGIONAIS DE OIAPOQUE, CALÇOENE E AMAPÁ – DEF/DPE 

Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva das sedes dos Interiores (Serviços de 

Engenharia) 

O Processo de nº 200000.196/2020 no qual se deu início em 29/01/2021 refere-se a 

manutenção das sedes dos municípios, Amapá, Calçoene e Oiapoque, estes serviços de engenharia 

foram concluídos e entregues a Defensoria Pública do Estado. A Vigência deste contrato finalizou em 

29 de janeiro, os serviços de engenharia foram entregues no mês de março, pois ficaram pendentes 

alguns serviços. Mas este contrato foi finalizado e está em fase de Pagamento. 

Segue abaixo a planilha total dos serviços no qual foi adquirido tal valores através das 

medições realizadas junto a fiscalização e com o departamento financeiro.  

Planilha 01 – Valores referente aos serviços de engenharia. 

MUNICIPIO 

 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 

Oiapoque R$ 337.236,74 

Calçoene R$ 302.127,48 
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Amapá R$ 237.956,52 

Fonte: Fiscal do Contrato/ Departamento Financeiro 

Estes serviços de engenharia estão em concluídos. 

 

PROCESSO Nº 200000.044/2021 - DEF – MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA 

SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO E FUTURA INSTALAÇÕES – DEF/DPE 

Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva com fornecimento de material e mão de 

Obra, visando atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado e futuras instalações. 

(Serviços de Engenharia) 

A fiscalização destes serviços se deu in loco. Foram realizadas três ordens de serviços, a 

primeira foi para realizar a manutenção da sede alugada da defensoria, localizada na Av. Raimundo 

Alvares da Costa, 676, Centro.  

A segunda ordem de serviço foi apara realizar a fachada da sede alugada, a mesma 

supracitada acima, a defensoria criou sua própria identidade visual (fachada) para sua sede e pólos 

endereçados nos municípios do estado, este prédio alugado comporta a nova sede no qual necessita 

implementar a Identidade visual, que nada mais é que um conjunto de elementos gráficos que objetivam 

comunicar ao público a ideia, os valores, o propósito e a missão da Defensoria. Esta ordem de serviço 

esta em trâmite administrativo, pois a empresa solicitou o reequilíbrio do item ACM, para poder realizar 

o serviço.  

A terceira ordem de serviço foi enviada para realizar os serviços de manutenção da sede de 

Amapá. O imóvel foi entregue no mês de dezembro a defensoria, para a realização da inauguração, 

porém o imóvel do referido município permaneceu fechado por dois meses, pela falta de equipamentos 

que ocorreu pelo convênio fracassado de nº 903849/2020, no qual a empresa não cumpriu contrato. 

Onde se viu a marcar uma nova data de inauguração, e posteriormente aos fatos citados tivemos que 

realizar reparos no imóvel. Outro fator no qual se justifica os reparos no imóvel, é devido a grande 

incidência de chuva e umidade no município de Amapá, com o imóvel fechado o mofo, umidade e 

acumulo de sujeira tomou conta do imóvel.  

Planilha 02 – Valores referente aos serviços de engenharia. 

 

 

MUNICIPIO 

 

 

VALOR DOS SERVIÇOS 

Macapá Prédio SEDE  R$ 56.475,01 

Macapá Prédio SEDE  R$ 22.339,21 

Manutenção na sede do Amapá R$ 9.732,24 

        Fonte: Fiscal do Contrato/ Departamento Financeiro 

        Estes serviços de engenharia estão em execução. 
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IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO – AÇÃO 1011 

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

prestado pela Defensoria Pública, por meio de construções e alugueis de novas sedes de núcleos de 

comarcas e/ou instalação de núcleos especializados de atendimento.  

Foram realizadas viagens para a fiscalização da sede que esta sendo construída no 

Município de Ferreira Gomes, nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março. A obra esta avançada e tem 

previsão para ser entregue no 2º trimestre. Com a realização das visitas, foram solicitadas e pagas duas 

medições de serviço referente a esta obra. 

A ordem de serviço 05/2022 referente ao início das Obras de Tartarugalzinho, foi entregue 

em 14 de Fevereiro de 2022. 

As ordens de Serviço 02/03/04-2022, foram cancelas no mês de Janeiro, por contratempos 

de terreno, pois foram doados pela prefeitura, logo a falta de documentação paralisou o início das Obras 

dos Municípios de Vitoria do Jari, Pedra Branca e Porto Grande, respectivamente.  

 Planilha 03 – Valores totais referentes à obra. 

MUNICÍPIO VALOR TOTAL DA OBRA 

Ferreira Gomes 
R$ 900.852,79 

Vitoria do Jari 
R$ 917.136,09 

Pedra Branca 
R$ 905.840,86 

Porto Grande 
R$ 898.367,79 

Tartarugalzinho 
R$ 910.178,13 

  Fonte: Coordenadoria de Contratação. 

Planilha 04 – Valores pagos referentes às obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vanessa Almeida – Fiscal do Contrato/ Departamento Financeiro. 

Estas obras estão em execução. 

MUNICÍPIO VALOR TOTAL DA 

OBRA 

VALORES PAGOS  

Ferreira Gomes R$ 900.852,79 R$ 487.690,66 

Vitoria do Jari R$ 917.136,09 R$ 00,00 

Pedra Branca R$ 905.840,86 R$ 00,00 

Porto Grande R$ 898.367,79 R$ 00,00 

Tartarugalzinho R$ 910.178,13 R$ 00,00 
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Imóveis para locação das sedes da Defensoria Ação 2021/Natureza 339039.   

 Projetos arquitetônicos 

O imóvel de Santana está em processo, aguardando apenas o alvará dos bombeiros, 

documentação  fundamental para finalização do contrato.  

O imóvel para locação em Laranjal do Jari, já esta locado com contrato assinado no mês de 

Janeiro. A sede entrara manutenção, para alguns ajustes. Entrega prevista para o 2 Trimestre.  

No município de Macapá, foi contratado uma empresa para efetuar os projetos de reforma 

da sede mãe, pois a coordenadoria de Engenharia não tem técnicos suficiente para realizar esta 

demanda, neste trimestre foi realizada reuniões com a empresa para alinhar com os tecnicos a demanda 

solicitada. Logo esta demanda esta em andamento, pois foram solicitadas alterações do projeto a 

empresa. 

 

 

ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ 

A Escola Superior da Defensoria Pública do Amapá é dirigida por um Defensor Público 

nomeado pelo Defensor Público Geral para um mandato de dois anos, permitindo recondução por um 

ano.  

É incumbência da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amapá, a luz da Lei 

Complementar nº 121/2019 - GEA e da Resolução 25/2020 da CSDPEAP: 

Promover a atualização profissional e o aperfeiçoamento técnico dos membros e 

colaboradores da DPE-AP, assim como editar revistas e boletins periódicos de conteúdo 

multidisciplinar, manter intercâmbios e convênios com instituições de ensino, órgãos públicos e 

entidades cuja atuação guarde afinidade com as atribuições da Defensoria Pública, inclusive com órgãos 

de ensino e formação de outras carreiras de Estado. 

De igual forma, promover a atualização dos membros e servidores em matéria legislativa, 

doutrinária e jurisprudencial de interesse da Instituição, participar da organização do concurso de 

ingresso na Carreira de Defensor Público, promover o Curso de Formação à Carreira de Defensor 

Público, destinado aos membros ingressantes, auxiliar o Conselho Superior na fixação de parâmetros 

mínimos de qualidade para atuação dos Defensores Públicos, organizar encontro anual dos Defensores 

Públicos para a definição de teses institucionais, que constituirão parâmetros para a atuação dos 

membros e promover cursos de difusão e conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do 

ordenamento jurídico, e editar cartilhas e livros no mesmo sentido. 

Portanto, o presente relatório tem por finalidade descrever as atividades realizadas pela 

Escola Superior da Defensoria Pública dentro as atribuições assim definidas nas regulamentações 

supramencionadas. 

 

OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 

 

A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amapá no ano de 2022, teve por 

finalidade no âmbito interno a regularização dos Cursos de Formação, nos moldes definidos pela LC nº 

121/2019, em seu art. 49, X, assim como para atender critério técnicos definidos no art. 65, da 

Resolução nº 32/2020. 
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Além, da capacitação consideradas urgentes destinadas aos Defensores membros para o 

exercício de suas funções em total atendimento ao art. 49, VII, da Lei Complementar nº 121/2020. 

Incentivar cursos de aperfeiçoamento técnico para colaboradores, servidores e membros da 

Defensória Pública do Estado do Amapá. 

Estabelecer plano de ação anual das atividades da Escola Superior da Defensoria Pública, a 

fim de ser apresentado a alta gestão administrativa, desta renomada Instituição. 

Oferecer suporte a Coordenação de Planejamento e outros setores administrativos, quando 

solicitado. 

Por sua vez, no âmbito externo estreitar e realizar interlocução para celebração de convênios 

ou termos de parcerias com Instituições de Ensino para promoção da missão, valores e democratização 

do saber jurídico sob a ótica das atribuições inerentes a Defensoria Pública. 

 

 

ATIVIDADES EXECUTADAS NO ANO DE 2022, ATÉ O MÊS DE ABRIL DE 2022 

 

Para o cumprimento das atividades institucionais no referido ano de 2022, a Escola Superior 

a princípio sob a gestão do Defensor Público Igor Silveira Freire planejou como prioridade para o 

primeiro trimestre a elaboração de edital simplificado e seleção para a Contratação do Coordenador 

Técnico da ESUDPE.  

Profissionalização e sistematização dos fluxos e foco na continuidade dos projetos traçados 

e desenvolvidos no ano de 2021. 

Foco na atuação política e diretiva do Diretor da ESUDPE não mais como 

operacionalizador dos eventos. 

Estabelecimento de busca ativa de ideias de projetos e estímulos aos membros da DPE-AP, 

para sugestão e participação de projetos. 

Atuação em conjunto com a COPLAN na Institucionalização e capacitação dos setores 

administrativos.  

Projeção dos valores e missão da Defensoria Pública, por meio de projetos de extensão que 

gere impacto na comunidade amapaense.  

Por fim, a transição para a nova gestão, visto que o então Diretor da ESUDPE na época 

estava aguardando sua nomeação para a Defensoria Pública do Estado do Maranhão. 

Feitas estas considerações, passamos a descrever as atividades desenvolvidas, neste ciclo de 

janeiro a abril de 2022, senão vejamos: 

- No mês de janeiro foi elaborado e lançado edital, em processo seletivo simplificado, no 

qual foram realizadas 72 (setenta e duas) inscrição, com muitos profissionais capacitados e com 

conhecimento sobre o papel Institucional da Defensoria Pública. 

Esclarecemos que neste período, foram realizadas entrevistas com os candidatos 

selecionados, após a fase da análise documental, por meio da plataforma ZOOM. 

Ao término da seleção foi escolhido o inscrito Milton Pereira Neto, que é Professor e 

Coordenador do Curso de Direito na Faculdade Estácio Amapá. Advogado inscrito na OAB/AP mº 

2083. 

O candidato que foi selecionado teve experiência com gestão pública quando exerceu o 

patrocínio do Município de Ferreira Gomes durante os anos de 2012 a 2016, assim como é Especialista 

em Direito Processual Moderno, pela instituição Anhanguera e Mestrando em Políticas Públicas e 

Gestão de Educação Superior da Universidade Federal do Ceará.  



 

37 
 

Além de ter interlocução com inúmeros gestores de outras entidades do Ensino Superior 

Amapaense, Colégios Públicos e Particulares, Instituições Públicas e Privadas. 

O colaborador Milton Pereira Neto foi nomeado para a função de Coordenador Técnico da 

ESUDPE, em 14.02.2022, pelo Defensor Público Geral da época Dr. Diogo Brito Grunho. 

- No dia 24.01.2022, a ESUDPE por meio do Diretor Igor Silveira Freire elaborou minuta 

do regulamento do segundo concurso para ingresso na carreira de Defensor Público do Estado do 

Amapá, sendo encaminhado para apreciação do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Amapá. 

- Entre o dia 07.02.2022 a 18.02.2022, se realizou o Curso Básico de Libras focado no 

atendimento da Defensoria Pública.  

A demanda surgiu após a necessidade constada pelo núcleo de execução. A referida 

atividade oportunizou a interlocução da Defensoria Pública com a Comunidade Surda. Conforme 

imagem abaixo: 

 
 

- No dia 07.02.2022, foi estabelecido pela ESUDPE cronograma do Curso de Formação da 

Defensora Pública Silvia Pittigliani. 

- Entre os dias 09.02.2022 a 23.02.2022 foi realizado o Curso de Formação por preceptoria 

a Defensora Pública Silvia Pittigliani.  

- Dia 10.02.2022, foi emitido certificado do Curso de Formação do Defensor Público 

Raphael de Almeida Lobo. 

- Dia 14.02.2022, foi emitido certificado do Curso de Formação da Defensora Pública 

Helena Lúcia Romero dos Santos. 

- Dia 18.02.2022, ocorreu à realização de uma reunião dos membros da ESUDPE para com 

a Coordenadora da COPLAN, Sra. Geovana Cabral, para traçar a metodologia a ser aplicada nas 

oficinas setoriais e discutir formato dos questionários a serem submetidos aos membros, servidores e 

coordenadores da DPE AP.  Conforme imagem abaixo: 
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-  

Dia 21.02.2022, foi elaborado o projeto: por dentro da Defensoria Pública, que tinha por 

objetivo aproximar a comunidade acadêmica do Ensino Superior por meio de visitas técnicas. Todavia, 

pela mudança de gestão e pela restruturação de alguns setores, optou por suspender provisoriamente o 

referido projeto podendo ser executado para o próximo ano corrente. 

- Dia 21.02.2022, foi apresentado a gestão o Projeto Defensoria Pública: em prol delas, que 

tem por finalidade apresentar palestras de conscientização de Direitos Humanos e Cidadania voltados 

para o público feminino, além de oferta de serviços educacionais por meio de instituições parceiras de 

Ensino Superior.  

- Dia 23.02.2022, foi realizado pelo Coordenador Técnico da ESUDPE interlocução junto 

ao Direito Regional das Faculdades Estácio Amapá e Macapá, para firmar projetos de extensão 

envolvendo os cursos destas unidades, assim como para discutir a eventual celebração de convênios e 

termos de parcerias. Conforme imagem abaixo:  
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- Dia 23.02.2022, foi realizado interlocução pelo Coordenador Técnico da ESUDPE junto a 

Coordenação Pedagógica do Colégio Estadual Lauro Chaves para celebração de parceria para execução 

do projeto piloto Defensoria Pública: em prol delas, que ocorrerá no dia 07.05.2022. Conforme se 

depreende da foto abaixo: 

 
- Dia 24.02.2022, foi elaborado e encaminhado a COPLAN de questionário sobre clima 

organizacional. 

- Dia 28.02.2022 foi emitido certificado do Curso de Formação da Defensora Pública Silvia 

Pittigliani. 

 

- Dia 28.02.2022, foi estabelecido pela ESUDPE cronograma do Curso de Formação dos 

Defensores Públicos André Felipe, José Augusto Norat Bastos Filho e Ramon Simões de Souza. 

- Dia 09.03.2022, a ESUDPE auxiliou o Defensor Público Geral com o preenchimento da 

Pesquisa Nacional da Defensoria Pública do ano de 2022. No aspectos relacionados a Escola Superior. 

- Dia 10.03.2022 ocorreu a participação e apoio dos integrantes da ESUDPE para a 

realização da oficina de desdobramento da cadeia de valor e do planejamento estratégico institucional 

direcionado aos servidores no sentido de cooperarem para elaboração da proposta: do regimento interno 

da DPE AP, do diagnostico situacional da instituição, com a ferramenta SWOT, além do levantamento 

de necessidades por meio de questionário. Segue imagem a seguir: 

 
Destacamos que o referido evento foi organizado pela Coordenação de Planejamento da 

DPE AP. 
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- Dia 21 a 26.03.2022 foi realizado reuniões gerenciais de transição de gestão da ESUDPE 

entre o Defensor Público Igor Silveira Freire e Roberto Coutinho Filho, sendo que participaram das 

referidas atividades Sr. Milton Pereira Neto (o Coordenador Técnico da ESUDPE) e a Sra. ELIZAMA 

DE PAULA R. R. DIAS (responsável por atividades de nível II da ESUDPE). 

- Dia 21.03.2022, a ESUDPE se fez representada por seu Diretor na Inauguração das sedes 

regionais em Amapá e Calçoene. 

- Dia 24.03.2022, a ESUDPE se fez representada por seu Diretor no evento: Condege no 

Meio do Mundo.  

- Dia 25.03.2022, a se fez representada por seu Diretor na posse do novo Defensor Público 

Geral, Dr. José Rodrigues. 

 

Estratégia de atuação da Escola Superior da Defensoria Pública do Amapá 

 

Para o ano de 2022, considerando a atual estrutura da ESUDPE e da mudança de gestão na 

direção, desta, no âmbito interno optou-se por focar pela continuidade na promoção e formação dos 

membros ingressantes da DPE-AP, bem como a propagação de cursos de aperfeiçoamento dos 

servidores e colaboradores da DPE-AP. 

Por sua vez, no âmbito externo estabeleceu a gestão por priorizar a interlocução com Entes 

Públicos, entidades de Ensino Superior e Colégios Estaduais e Municipais, por meio do Programa: 

Defensoria Pública + Perto. Tudo para alcançar as diretrizes traçadas pela Lei Complementar nº 

121/2019 e a Resolução 25/2020. 

 

 

1. DIFICULDADES   

 

Em razão, da mudança de gestão da administração da Defensoria Pública, assim como da 

direção da ESUDPE, se fez necessário o realinhamento do plano de ação previamente elaborado no mês 

de fevereiro, sendo que neste momento se faz necessário compreender e consolidar a nova política 

institucional, bem como definir os fluxos de trabalhos dentro da filosofia traçada pela gestão. 

Neste primeiro trimestre entendemos como um ponto de atenção a ser melhorado a 

comunicação entre setores e o alinhamento de calendário comum de atividades de cunho educacional, 

dentro das atribuições da ESUDPE.  

Constatou-se a necessidade da contratação de mais um colaborador para o setor de 

comunicação, especialmente para ajudar a ESUDPE a publicizar as atividades e para dar cobertura aos 

eventos que estão propostos no plano de ação reformulado pela atual gestão. 

Destacamos, que em face das inúmeras frentes de atuação da Defensoria Pública, em 

especial com a chegada de novas ferramentas de atendimento ao público, a exemplo da carreta cidadã, 

se faz imprescindível o fortalecimento e o investimento do setor de comunicação que está 

intrinsicamente ligado ao Gabinete, a ESUDPE e aos Núcleos da Defensoria Pública. 

Outro ponto, que compreendemos imperioso para os avanços dos serviços prestados é a 

necessidade de aquisição de equipamentos próprio para a ESUDPE, como: Datashow, cabos HDMI, 

extensões, telas de projeção, microfones preferencialmente sem fio, mesa de som, cabos P2 e notebook 

destinado para utilização em eventos que serão ofertados.    

Cabe salientar, ainda, que é relevante que o curso de formação seja organizado por grupos 

de aprovados. Evitando um esforço de pessoal, material e tempo para a formação de um único defensor.    
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De outra sorte, outro aspecto que necessita de atenção quando de que forma se dará o acesso 

ao orçamento e recursos próprios do fundo destinado a ESUDPE para execução de projetos, quer seja 

para aquisição de materiais, contratação de professores ou para outras atividades inerentes as 

atribuições da Escola Superior em questão, sendo necessário uma regulamentação para dar segurança 

jurídica na utilização das rubricas destacadas no fundo. 

De outro giro, destacamos que as ações promovidas pela ESUDPE só serão possíveis para 

execução, se houver o engajamento de todos os membros, servidores e colaboradores.  

Por este motivo, em nossa ótica seria relevante a criação de um programa de incentivo a 

Defensores Públicos e colaboradores para participação na operacionalização e adesão dos projetos 

planejados pela ESUDPE. 

Considerando o eixo de iniciação cientifica encontramos como fragilidade a ausência de 

dados que demonstrem as atividades essenciais prestadas pela Defensoria Pública.  

Outro fato relevante, para que se estimule a cultura na pesquisa e iniciação cientifica se faz 

necessário a oferta de uma biblioteca digital e de um colaborador nos quadros da ESUDPE ou bolsistas 

que seja pesquisador para ministrar oficinas, acompanhar pesquisas e auxiliar ao longo prazo para 

constituição de uma revista jurídica da DPE-AP. 

 

2. GESTÂO DE ATIVIDADES E PROJETOS 
 

Apesar das dificuldades elencadas no item anterior durante o mês de janeiro até o mês de 

abril de 2022, se conseguiu realizar e executar atividades essenciais para Defensoria Pública, 

principalmente com relação a formação de novos Defensores Públicos e na aproximação desta 

respeitável instituição com a comunidade acadêmica. 

 

Destacamos, também, o avanço nas ações colaborativas entre setores, em especial com o 

Gabinete, Coplan, Coordenação de Tecnologia da Informação e o setor de Comunicação. 

Destacamos, o engajamento de Defensores Públicos em ações educativas e em especial nos 

cursos de formações. 

Outro fator, relevante, é a aproximação e a interlocução com outras Defensorias Públicas 

por meio da CONGEDE. 

E o retorno positivo das ações executadas pela Escola pelos membros da DPE-AP. 

 

3. INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Por ora, o referido item se encontra prejudicado, uma vez que está ocorrendo a 

reformulação do plano de ação que considera as atribuições e diretrizes traçadas listadas na Lei 

Complementar nº 121/2021. 

Por este motivo, passaremos a realizar a análise adequada quanto a este item no próximo 

relatório trimestral, visto que se faz necessário ainda à validação do novo planejamento pela nova 

gestão da Defensoria Pública do Estado do Amapá.  

Apesar das dificuldades destacadas, no item 6, do presente relatório. Notamos a constante 

evolução e organização da Defensoria Pública. Principalmente no novo espaço físico, no aumento da 

rede lógica de comunicação, equipamentos e espaço aberto de comunicação para com a gestão. 

O atual momento e de dar continuidade ao ciclo de reestruturação e de consolidação da 

Escola Superior da Defensoria Pública do Amapá, frente as recentes mudanças da DPE-AP. 
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Por ser uma Defensoria Pública recente, ainda, estão sendo consolidados algumas 

regulamentações e fluxo que por vezes prejudica o bom andamento e sinergia entre os departamentos.  

Notamos avanços no clima organizacional, na valorização dos membros, servidores e 

colaboradores com incentivos, bem como da melhoria de condições de materiais e na ampliação 

gradativa de departamentos com a contratação de novos colaboradores para cargos estratégicos e de 

forma planejada. 

Neste ciclo se tornou relevante também às reuniões de gestão realizada com os 

Coordenadores e membros por parte da Gestão e do setor de planejamento aproximando os servidores 

dos ideais traçados pela administração. 

Por outro lado, há carência de Defensores Públicos em face da grande rotatividade 

sobrecarregando os membros existentes pela cumulação de atividades e funções, o que inclui a gerência 

da Escola Superior da Defensoria Pública. Mas, acreditamos que o referido problema será sanado com o 

segundo Concurso Público para novos membros, que está planejado para ocorrer neste corrente ano.  

Está nítido o amadurecimento institucional para alinhar todas as atividades a missão e os 

valores institucionais. 

 

A contratação realizada do Coordenador Técnico Milton Pereira Neto possibilita uma 

atuação mais eficiente da Direção da ESUDPE no seu papel primário de interlocução institucionais e de 

planejamento diretivo alinhado com a missão da Instituição.  

Por outro lado, sabemos que o desempenho pode melhorar, mas para isso dependemos de 

mão de obra qualificada especializada com aumento dos recursos humanos e regulamentação do fundo 

para sua utilização para destinação das atribuições destinadas a Escola Superior da Defensoria Pública, 

assim como a aquisição de equipamentos e celebração de contrato para aquisição de biblioteca virtual.   

 

Por fim, a sinergia entre as ações institucionais com a escola é fundamental para propiciar 

um espaço de democratização da educação em direitos, informação, motivação e conscientização dos 

usuários dos serviços da Defensoria, em especial quanto aos seus direitos fundamentais, bem como para 

o aperfeiçoamento e preparo de todos os membros, servidores e estagiários. 

 

 

 

 


