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1. IDENTIFICAÇÃO  

Tema: Relatório de Sistematização do Monitoramento virtual realizado no Território do 

Araguari aos equipamentos socioassistenciais: CRAS, CREAS, REDE PRIVADA E 

PROGRAMAS ESTADUAIS executados nos municípios de Ferreira Gomes, Pedra Branca 

do Amaparí, Porto Grande e Serra do Navio. 

Realização: Coordenadoria de Formulação e Gestão da Política de Assistência Social, através 

do Núcleo de Monitoramento Avaliação. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (SIMS), responsável pela 

política de Assistência Social no estado, tem a função de organizar, coordenar, articular, 

acompanhar e monitorar os serviços, programas e projetos nesta unidade federativa.  

Ao mesmo tempo, é responsável por realizar diagnósticos territoriais acerca dos 

serviços oferecidos a população, a fim de intervir, se necessário, para o melhor funcionamento 

dessa política pública. Para isso, a SIMS possui um departamento específico dentro da 

Coordenadoria de Gestão e Formulação da Política, o Núcleo de Monitoramento e Avaliação 

responsável pela Vigilância Socioassistencial no estado do Amapá. 

A Vigilância Socioassistencial é uma área vinculada à Gestão do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), tem como responsabilidade precípua a produção, sistematização e 

análise de informações territorializadas sobre as situações de risco e vulnerabilidade que 

incidem sobre as famílias e indivíduos, assim como, de informações relativas ao volume e 

padrões de qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial. 

Dessa forma, deve analisar, de um lado, as informações relativas às demandas, às 

incidências de violações e às necessidades de proteção da população, no que concerne à 

assistência social, e, de outro lado, as características e distribuição da rede socioassistencial 

instalada para a oferta de serviços. A análise da adequação entre as necessidades da população 

e a oferta dos serviços, vistos na perspectiva do território, constitui objeto central e de 

permanente reflexão da área de Vigilância Socioassistencial.  

Esta visão de totalidade, integrando necessidades e ofertas, permite traçar melhores 

ações e estratégias para prevenção e para redução de agravos, contribuindo para o 

planejamento, gestão e execução da política e dos serviços, objetivando sempre o 

fortalecimento da função de proteção social do SUAS.  Com base nas referências da PNAS e 



 
 

 

da NOB SUAS 2005, depreende-se que, para alcançar seus objetivos, a Vigilância 

socioassistencial deve se organizar a partir de dois eixos: a Vigilância de Riscos e 

Vulnerabilidades; a Vigilância sobre os Padrões dos Serviços.  

Nesse sentido, cabe a Vigilância Socioassistencial transformar em dados as 

informações pertinentes aos programas, projetos, bem como, recursos materiais e humanos 

referentes às condições dos municípios e do estado em que pese a consolidação da Política de 

Assistência nesta unidade federativa. Para que assim, os gestores responsáveis possam tomar 

decisões e intervir para o melhor atendimento às demandas da população local.  

Dessa forma, com intuito de acompanhar e monitorar as informações, projetos e 

programas pertinentes a Assistência Social no estado do Amapá, dividiu- se em seis (06) 

territórios, a partir de similaridades acerca das demandas socioassistenciais, bem como, 

proximidade geográfica dos municípios. 

Assim, levando em consideração a resolução nº 13/2014 da Comissão Intergestores 

Bipartite (CIB), datada de 30 de maio de 2014, que pactua os territórios de Assistência Social 

no Estado do Amapá, temos os seguintes territórios da Assistência: 

I – Território da Fronteira: constituído pelo município de Oiapoque; 

II- Território dos Lagos: compostos pelos municípios de Amapá, Pracuúba, Calçoene e 

Tartarugalzinho; 

III - Território Tumucumaque: constituído pelos municípios de Laranjal do Jarí, 

Mazagão e Vitória do Jarí; 

IV – Território do Araguari: formado pelos municípios de Ferreira Gomes, Pedra 

Branca, Porto Grande e Serra do Navio; 

V- Território da Pororoca: composto pelos municípios de Cutias e Itaubal; 

VI- Território Metropolitano: constituído pelos municípios de Macapá e Santana. 



 
 

 

 

SIMS, 2014 

É, portanto, a partir dessa divisão em territórios da assistência social que elaboramos 

a sistematização dos relatórios produzidos pelos técnicos do Núcleo de Monitoramento e 

Avaliação. Ressalta-se que os relatórios foram produzidos a partir do monitoramento virtual, 

devido à crise sanitária gerada pela Pandemia Coronavírus, iniciada em março de 2020, que 

modificou enormemente a rotina de trabalho no país. Neste relatório descrevemos a situação 

socioassistencial do Território do Araguari. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para a construção deste documento, foram utilizadas legislações pertinentes a política 

de assistência social, e dados obtidos pelo monitoramento realizado através do formulário no 

google forms aos municípios por território de abrangência, sendo eles Ferreira Gomes, Pedra 

Branca do Amaparí, Porto Grande e Serra do Navio, no período de dezembro de 2020 a abril 

de 2021, pela equipe técnica do Núcleo de Monitoramento e Avaliação - 

NMA/CFGPAS/SIMS. 

Foram monitorados e avaliados os equipamentos socioassistenciais como Centro de 

Referência de Assistência Social, Centro de Referência Especializado de Assistência, bem 

como, Rede privada socioassistencial e programas estaduais com o objetivo de quantificar 

a situação dos referidos municípios quanto a gestão dos serviços e programas do SUAS. O 

questionário, utilizado pelos técnicos do NMA, foi elaborado a partir do estudo dos 



 
 

 

instrumentais, em especial, do Registro Mensal de Atividades (RMA) e do Censo SUAS. 

Com base nos resultados apreendidos por meio do preenchimento virtual dos formulários 

google, pretende-se apresentar uma análise prévia da execução dos serviços e também, 

apontar as dificuldades enfrentadas, além de indicar as superações já conquistadas no âmbito 

da execução da política de assistência social nos municípios, no ano de 2020, que fazem parte 

do Território do Araguari. 

Além do monitoramento virtual o relatório traz em seu escopo a avaliação dos 

IDCRAS e IDCREAS, indicadores sintéticos1, uma vez que são construídos a partir de 

diversos indicadores que permitem medir, de forma indireta, a qualidade dos serviços 

prestados nos CRAS e CREAS.  

Neste sentido, os indicadores oferecem uma ferramenta simples e de fácil 

compreensão, que permite a todos identificar a direção sugerida para o processo de 

aprimoramento da qualidade dos CRAS e CREAS, bem como a situação de cada unidade, e 

de cada município na busca da melhoria e qualidade dos serviços socioassistenciais. 

  Logo, os referidos indicadores, buscam demonstrar, de forma aproximada e 

comparativa, a qualidade dos serviços prestados à população por meio dos CRAS e CREAS. 

Destarte, os indicadores são constituídos de informações que caracterizam a estrutura física 

das unidades, as características qualitativas e quantitativas das equipes e, por fim, a finalidade 

das ações e serviços ofertados à população e os respectivos procedimentos necessários 

(conquanto não suficientes) para uma oferta adequada. Destarte, os índices procuram avaliar a 

estrutura física, recursos humanos, serviços e benefícios desses equipamentos de Assistência 

Social.  

Quanto aos instrumentos utilizados para a composição, são utilizados os dados do 

CENSO SUAS e também os dados do Registro Mensal de Atendimentos – RMA. Em 

particular, utiliza-se o número médio de famílias inseridas no acompanhamento familiar do 

PAIF ou PAEFI no ano anterior para aferir se o dimensionamento das equipes é apropriado 

para o volume da família/indivíduos acompanhados pelos serviços nos CRAS ou CREAS. 

 Quanto aos níveis de desenvolvimento, cada dimensão do IDCRAS (estrutura física, 

recursos humanos, serviços e benefícios) possui cinco níveis de desenvolvimento, onde o 

nível 5 (cinco) representa a situação que mais se aproxima dos padrões de qualidade 

desejáveis e o nível 1 (um) representa a situação mais distante do padrão almejado. 

                                                             
1 Indicador sintético é uma medida que, ao comportar na sua composição diversos indicadores possui, portanto, maior 

capacidade de sumarizar diferentes aspectos da realidade. 



 
 

 

Para o cálculo do ID CRAS, são utilizadas três dimensões, quais sejam: a Estrutura 

Física, Recursos Humanos e Serviços e Benefícios, e essas três dimensões são avaliadas a 

partir de 5 níveis que serão demostrados mais adiante. Neste sentido, tem-se o indicador 

sintético final: através de média aritmética simples, ou seja, são somados os níveis atingidos 

em cada uma das dimensões e dividido o resultado por 3 (número de dimensões que compõe o 

IDCRAS). 

Neste sentido, cada dimensão foi construída com base em uma série de informações 

consideradas, como mais importantes, para descrever a qualidade dos serviços. A seguir serão 

apresentadas a caracterização de cada dimensão referente ao CRAS: 

Dimensão: Estrutura Física do CRAS 

                                                             
2 Acessibilidade: 1) Acessibilidade total: acesso principal adaptado com rampa, rota acessível aos espaços internos do 
CRAS, inclusive ao banheiro e banheiro adaptado; 2) Acessibilidade parcial: rota acessível aos espaços internos do CRAS, 
inclusive ao banheiro. 

 

Famílias referenciadas (2.500 famílias ou 3.500 

famílias) 

Famílias referenciadas (5.000 famílias) 

Nível 5 

 Possuir Recepção 

 Possuir, no mínimo, 2 salas de atendimento, 

sendo pelo menos 1 com capacidade para 15 ou mais 

pessoas 

 Possuir, no mínimo, 1 sala administrativa 

 Possuir, no mínimo, 2 banheiros  

 Possuir acessibilidade2 

 Possuir conjunto de equipamentos que 

inclua, no mínimo: 2 computadores conectados à 

internet; impressora, telefone, veículo exclusivo ou 

compartilhado 

 Possuir Recepção  

 Possuir, no mínimo, 4 salas de 

atendimento, sendo pelo menos 1 com 

capacidade para 15 ou mais pessoas 

 Possuir, no mínimo, 1 sala 

administrativa 

 Possuir, no mínimo, 2 banheiros 

 Possuir acessibilidade  

 Possuir conjunto de equipamentos que 

inclua, no mínimo: 3 computadores conectados 

à internet; impressora, telefone, veículo 

exclusivo ou compartilhado 

Nível 4 

 Possuir Recepção  

 Possuir, no mínimo, 2 salas de atendimento, 

sendo pelo menos 1 com capacidade para 15 ou mais 

pessoas 

 Possuir, no mínimo, 2 banheiros 

 Possuir acessibilidade, ao menos parcial  

 Possuir pelo menos 1 computador conectado 

 Possuir Recepção 

 Possuir, no mínimo, 4 salas de 

atendimento, sendo pelo menos 1 com 

capacidade para 15 ou mais pessoas 

 Possuir, no mínimo, 2 banheiros 

 Possuir acessibilidade, ao menos 

parcial  

 Possuir pelo menos 2 computadores 

conectados à internet 

Nível 3 

 Possuir Recepção 

 Possuir, no mínimo, 2 salas de atendimento  

 Possuir, pelo menos, 1 banheiro 

 Possuir acessibilidade, ao menos parcial 

 Possuir Recepção 

 Possuir, no mínimo, 3 salas de 

atendimento, sendo pelo menos 1 com 

capacidade para 15 ou mais pessoas 



 
 

 

 

Dimensão: Recursos Humanos do CRAS 

 

Famílias referenciadas 

(2.500 famílias)  

Famílias referenciadas (3.500 

famílias) 

Famílias referenciadas (5.000 

famílias) 

Nível 5 

 Possuir, no mínimo 5 

(9, se EV) profissionais, 

sendo, pelo menos 3 (5, se 

EV) com nível superior 

 Possuir, no mínimo, 1 

Assistente Social (2, se EV) e 

1 Psicólogo 

 Possuir, no mínimo, 1 

profissional de nível superior 

com vínculo estatutário ou 

empregado público celetista  

 Possuir Coordenador 

com nível superior 

 Possuir, no mínimo 7 (11, se 

EV) profissionais, sendo, pelo 

menos 4 (6, se EV) com 

superior 

  Possuir, no mínimo, 2 

Assistentes Sociais (3, se EV) 

e 1 Psicólogo  

 Possuir, no mínimo, 1 

profissional de nível superior 

com vínculo estatutário ou 

empregado público celetista  

 Possuir Coordenador com 

nível superior 

 Possuir, no mínimo 9 (13, se EV) 

profissionais, sendo, pelo menos 5 

(7, se EV) com superior 

  Possuir, no mínimo, 2 Assistentes 

Sociais (3, se EV) e 1 Psicólogo 

  Possuir, no mínimo, 2 

profissionais de nível superior com 

vínculo estatutário ou empregado 

público celetista 

  Possuir Coordenador com nível 

superior 

Nível 4 

 Possuir, no mínimo 4 (7, se 

EV) profissionais, sendo, pelo 

menos 3 (5, se EV) com nível 

superior 

  Possuir, no mínimo, 1 

  Assistente Social (2, se EV) 

 Possuir Coordenador com 

nível superior 

 Possuir, no mínimo 6 (9, se 

EV) profissionais, sendo, pelo 

menos 4 (6, se EV) com 

superior 

  Possuir, no mínimo, 2 

  Assistentes Sociais (3, se 

EV); 

  Possuir Coordenador com 

nível superior 

 Possuir, no mínimo 7 (10, se EV) 

profissionais, sendo, pelo menos 5 

(7, se EV) com superior  

 Possuir, no mínimo, 2  

 Assistentes Sociais (3, se EV) e 1 

Psicólogo  

 Possuir Coordenador com nível 

superior 

Nível 3 

 Possuir, no mínimo 4 (6, se 

EV) profissionais, sendo, pelo 

menos 2 (4, se EV) com nível 

superior * 

  Possuir, no mínimo, 1 

Assistente Social (2, se EV) 

 Possuir, no mínimo 6 (8, se 

EV) profissionais, sendo, pelo 

menos 3 (4, se EV) com 

superior 

  Possuir, no mínimo, 2 

Assistentes Sociais (3, se EV) 

 Possuir, no mínimo 7 (9, se EV) 

profissionais, sendo, pelo menos 4 

(6, se EV) com superior 

  Possuir, no mínimo, 2 Assistentes 

Sociais (3, se EV 

Nível 2 

 Possuir, pelo menos, 1 banheiro  

 Possuir acessibilidade, ao menos 

parcial 

Nível 2 

 Possuir, no mínimo, 2 salas de atendimento 

 Possuir, pelo menos, 1 banheiro 

 Possuir, no mínimo, 3 salas de 

atendimento 

 Possuir, pelo menos, 1 banheiro 

Nível 1 

 Possuir menos de 2 salas de atendimento  

ou 

 Não possuir Banheiro ou 

Prédio compartilhado com ONG, ou 

compartilhamento de todas as salas de atendimento 

 Possuir menos de 3 salas de 

atendimento ou 

 Não possuir Banheiro ou 

 Prédio compartilhado com ONG, ou 

compartilhamento de todas as salas de 

atendimento 



 
 

 

 Possuir, no mínimo 3 

profissionais, sendo, pelo 

menos 2 com nível superior 

  Possuir, pelo menos, 1 

Assistente Social OU 1 

Psicólogo 

 Possuir, no mínimo 5 

profissionais, sendo, pelo 

menos 2 com nível superior  

 Possuir, pelo menos, 1 

Assistente Social OU 1 

Psicólogo 

 Possuir, no mínimo 6 

profissionais, sendo, pelo menos 3 

com nível superior 

  Possuir, pelo menos, 1 Assistente 

Social OU 1 Psicólogo 

Nível 1 

 Possuir menos de 3 

profissionais OU 

  Não possuir Assistente 

Social nem Psicólogo 

 Possuir menos de 5 

profissionais OU 

  Não possuir Assistente 

Social nem Psicólogo 

 Possuir menos de 6 profissionais 

ao todo, ou menos de 3 com nível 

superior OU  

 Não possuir Assistente Social nem 

Psicólogo 

 

Dimensão: Serviços e Benefícios3 do CRAS 

Municípios de Pequeno Porte l Municípios de Pequeno Porte 

ll e Porte médio 

Municípios de Grande Porte e 

Metrópoles 

Nível 5 

 Quantidade média de famílias 

em acompanhamento no mês, 

dividida pela equipe técnica 

(Assistentes Sociais e 

Psicólogos) não deve ser inferior 

a 20 nem superior a 100.  

 Executa o PAIF, realizando no 

mínimo as seguintes atividades: 

acompanhamento de famílias; 

grupo/oficina com famílias; 

visitas domiciliares; palestras, 

campanhas ou eventos 

comunitários; 

orientação/acompanhamento 

para inserção no BPC; 

acompanhamento dos 

encaminhamentos realizados. 

  Possui profissionais de 

Serviço Social e/ou de 

Psicologia 

  Possui oferta de Serviço de 

Convivência, para no mínimo 

três ciclos de vida (oferta direta 

do CRAS ou por meio de 

unidades a ele referenciadas) 

  Realiza no próprio CRAS o 

cadastramento/atualização 

cadastral do CadÚnico, sem 

utilizar para isso os profissionais 

de nível superior do PAIF. 

  Possui forte articulação4 com 

 Quantidade média de famílias 

em acompanhamento no mês, 

dividida pela equipe técnica 

(Assistentes Sociais e 

Psicólogos) não deve ser inferior 

a 20 nem superior a 100. 

  Executa o PAIF, realizando 

no mínimo as seguintes 

atividades: acompanhamento de 

famílias; grupo/oficina com 

famílias; visitas domiciliares; 

palestras, campanhas ou eventos 

comunitários; 

orientação/acompanhamento 

para inserção no BPC; 

acompanhamento dos 

encaminhamentos realizados. 

  Possui profissionais de 

Serviço Social e de Psicologia  

 Possui oferta de Serviço de 

Convivência, para no mínimo 

três ciclos de vida (oferta direta 

do CRAS ou por meio de 

unidades a ele referenciadas)  

 Realiza no próprio CRAS 

cadastramento/atualização 

cadastral do CadÚnico, sem 

utilizar para isso os profissionais 

de nível superior do PAIF.  

 Possui forte articulação com 

o(s) CREAS e com os Serviços 

 Quantidade média de famílias 

em acompanhamento no mês, 

dividida pela equipe técnica 

(Assistentes Sociais e 

Psicólogos) não deve ser inferior 

a 20 nem superior a 100. 

  Executa o PAIF, realizando 

no mínimo as seguintes 

atividades: acompanhamento de 

famílias; grupo/oficina com 

famílias; visitas domiciliares; 

palestras, campanhas ou eventos 

comunitários; 

orientação/acompanhamento 

para inserção no BPC; 

acompanhamento dos 

encaminhamentos realizados. 

  Possui profissionais de 

Serviço Social e de Psicologia 

  Possui oferta de Serviço de 

Convivência, para no mínimo 

três ciclos de vida (oferta direta 

do CRAS ou por meio de 

unidades a ele referenciadas) 

  Realiza no próprio CRAS 

cadastramento/atualização 

cadastral do CadÚnico, sem 

utilizar para isso os profissionais 

de nível superior do PAIF. 

  Possui forte articulação com 

o(s) CREAS e com os Serviços 

                                                             
3 Informações retiradas do https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/vigilancia/index5.php 

https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/vigilancia/index5.php


 
 

 

os Serviços de Educação e 

Saúde no território  Funcionar, 

no mínimo, 5 dias por semana e 

40hrs semanais 

de Educação e Saúde no 

território 

  Funcionar, no mínimo, 5 dias 

por semana e 40hrs semanais 

de Educação e Saúde no 

território 

  Funcionar, no mínimo, 5 dias 

por semana e 40hrs semanais 

Nível 4 

 Quantidade média de famílias 

em acompanhamento no mês, 

dividida pela equipe técnica 

(Assistentes Sociais e 

Psicólogos) não deve ser inferior 

a 20 nem superior a 100.  

 Executa o PAIF, realizando no 

mínimo as seguintes atividades: 

acompanhamento de famílias; 

grupo/oficina com famílias; 

visitas domiciliares; palestras, 

campanhas ou eventos 

comunitários; 

orientação/acompanhamento 

para inserção no BPC; 

acompanhamento dos 

encaminhamentos realizados. 

  Possui oferta de Serviço de 

Convivência, para no mínimo 

dois ciclos de vida (oferta direta 

do CRAS ou por meio de 

unidades a ele referenciadas)  

 Possui forte articulação com 

os Serviços de Educação e 

Saúde no território  

 Funcionar, no mínimo, 5 dias 

por semana e 40hrs semanais 

 Quantidade média de famílias 

em acompanhamento no mês, 

dividida pela equipe técnica 

(Assistentes Sociais e 

Psicólogos) não deve ser inferior 

a 20 nem superior a 100. 

  Executa o PAIF, realizando 

no mínimo as seguintes 

atividades: acompanhamento de 

famílias; grupo/oficina com 

famílias; visitas domiciliares; 

palestras, campanhas ou eventos 

comunitários; 

orientação/acompanhamento 

para inserção no BPC; 

acompanhamento dos 

encaminhamentos realizados.  

 Possui oferta de Serviço de 

Convivência, para no mínimo 

dois ciclos de vida (oferta direta 

do CRAS ou por meio de 

unidades a ele referenciadas) 

  Possui forte articulação com 

o(s) CREAS e com os Serviços 

de Educação e Saúde no 

território  

 Funcionar, no mínimo, 5 dias 

por semana e 40hrs semanais 

 Quantidade média de famílias 

em acompanhamento no mês, 

dividida pela equipe técnica 

(Assistentes Sociais e 

Psicólogos) não deve ser inferior 

a 20 nem superior a 100. 

  Executa o PAIF, realizando 

no mínimo as seguintes 

atividades: acompanhamento de 

famílias; grupo/oficina com 

famílias; visitas domiciliares; 

palestras, campanhas ou eventos 

comunitários; 

orientação/acompanhamento 

para inserção no BPC; 

acompanhamento dos 

encaminhamentos realizados.  

Possui oferta de Serviço de 

Convivência, para no mínimo 

dois ciclos de vida (oferta direta 

do CRAS ou por meio de 

unidades a ele referenciadas) 

  Possui forte articulação com 

o(s) CREAS e com os Serviços 

de Educação e Saúde no 

território 

  Funcionar, no mínimo, 5 dias 

por semana e 40hrs semanais 

Nível 3 

 Executa o PAIF, realizando no 

mínimo as seguintes atividades: 

acompanhamento de famílias; 

grupo/oficina com famílias; 

visitas domiciliares; 

orientação/acompanhamento 

para inserção no BPC. 

  Possui oferta de Serviço de 

Convivência, pelo menos para 

um ciclo de vida (oferta direta 

do CRAS ou por meio de 

unidades a ele referenciadas). 

  Possui forte articulação com 

os Serviços de Educação e 

Saúde no território 

 Executa o PAIF, realizando no 

mínimo as seguintes atividades: 

acompanhamento de famílias; 

grupo/oficina com famílias; 

visitas domiciliares; 

orientação/acompanhamento 

para inserção no BPC. 

  Possui oferta de Serviço de 

Convivência, pelo menos para 

um ciclo de vida (oferta direta 

do CRAS ou por meio de 

unidades a ele referenciadas). 

  Possui forte articulação com 

o(s) CREAS e com os Serviços 

de Educação e Saúde no 

 Executa o PAIF, realizando no 

mínimo as seguintes atividades: 

acompanhamento de famílias; 

grupo/oficina com famílias; 

visitas domiciliares; 

orientação/acompanhamento 

para inserção no BPC 

.  Possui oferta de Serviço de 

Convivência, pelo menos para 

um ciclo de vida (oferta direta 

do CRAS ou por meio de 

unidades a ele referenciadas).  

 Possui forte articulação com 

o(s) CREAS e com os Serviços 

de Educação e Saúde no 

                                                                                                                                                                                              
4É considerada forte articulação as situações em que o CRAS consegue realizar reuniões periódicas, ou realizar estudos de 

caso em conjunto, ou ainda, desenvolver atividades em parceria com outros Serviços/Unidades no território. 



 
 

 

território território 

Nível 2 

 Executa o PAIF, realizando no 

mínimo as seguintes atividades: 

acompanhamento de famílias; 

grupo/oficina com famílias; 

visitas domiciliares; orientação 

  Possui forte articulação com, 

pelo menos um dos seguintes 

Serviços: Serviços de Educação; 

Serviços de Saúde 

 Executa o PAIF, realizando no 

mínimo as seguintes atividades: 

acompanhamento de famílias; 

grupo/oficina com famílias; 

visitas domiciliares; orientação 

  Possui forte articulação com, 

pelo menos um dos seguintes 

Serviços abaixo: Serviços de 

Educação; Serviços de Saúde; 

CREAS  

 Executa o PAIF, realizando no 

mínimo as seguintes atividades: 

acompanhamento de famílias; 

grupo/oficina com famílias; 

visitas domiciliares; orientação 

  Possui forte articulação com, 

pelo menos um dos seguintes 

Serviços abaixo: Serviços de 

Educação; Serviços de Saúde; 

CREAS 

Nível 1 

 Não realiza alguma(s) das 

seguintes atividades essenciais 

do PAIF: acompanhamento de 

famílias; e/ou grupo/oficina com 

famílias; e/ou visitas 

domiciliares; e/ou orientação 

OU 

  Articulação frágil ou 

inexistente com os Serviços de 

Educação e com os Serviços de 

Saúde OU 

  Não possui profissionais de 

Serviço Social nem de 

Psicologia 

 Não realiza alguma(s) das 

seguintes atividades essenciais 

do PAIF: acompanhamento de 

famílias; e/ou grupo/oficina com 

famílias; e/ou visitas 

domiciliares; e/ou orientação 

OU  

 Articulação frágil ou 

inexistente com os Serviços de 

Educação, com os Serviços de 

Saúde e com os CREAS OU 

  Não possui profissionais de 

Serviço Social nem de 

Psicologia 

 Não realiza alguma(s) das 

seguintes atividades essenciais 

do PAIF: acompanhamento de 

famílias; e/ou grupo/oficina com 

famílias; e/ou visitas 

domiciliares; e/ou orientação 

OU  

 Articulação frágil ou 

inexistente com os Serviços de 

Educação, com os Serviços de 

Saúde e com os CREAS OU  

 Não possui profissionais de 

Serviço Social nem de 

Psicologia 

 

IDCREAS dos Territórios Socioassistenciais  

Com relação ao IDCREAS, este foi construído seguindo a mesma lógica do IDCRAS. 

Ele é também composto pelas três dimensões: Estrutura Física, Recursos Humanos e, neste 

caso, entra apenas os serviços. As dimensões são avaliadas também a partir de 5 níveis, os 

quais serão demostrados adiante. Assim, em cada dimensão, os níveis levam em consideração 

o porte do município e se a unidade CREAS é municipal ou regional. A seguir serão 

apresentadas a caracterização de cada dimensão referente ao CREAS: 

Dimensão: Estrutura Física do CREAS 

Municípios de porte grande, metrópole e 

CREAS Regionais 

Municípios de Porte Pequeno l ou ll e Médio 

Porte 

Nível 5 

 5 salas ou mais para atendimento, sendo pelo 

menos 1 com capacidade para 15 ou mais pessoas 

  Recepção 

  Mínimo 2 banheiros 

  1 ou mais sala Administrativa 

  Kit equipamento: Telefone, Impressora, 2 ou 

mais computadores com Internet e Veículo próprio 

ou compartilhado 

 3 salas ou mais para atendimento, sendo pelo 

menos 1 com capacidade para 15 ou mais 

pessoas 

  Recepção 

  Mínimo 2 banheiros 

  1 ou mais sala Administrativa 

  Kit equipamento: Telefone, Impressora, 2 ou 

mais computadores com Internet e Veículo 



 
 

 

  Acessibilidade (com ou sem ABNT)5 próprio ou compartilhado 

  Acessibilidade (com ou sem ABNT)* 

Nível 4 

 5 salas ou mais para atendimento 

 Recepção  

 Mínimo 2 banheiros 

 Possuir 1 ou mais computadores com Internet 

 Possuir veículo próprio ou compartilhado 

 Acessibilidade, ao menos parcial6 

 3 salas ou mais para atendimento 

 Recepção  

 Mínimo 2 banheiros  

 Possuir 1 ou mais computadores com Internet  

 Possuir veículo próprio ou compartilhado 

 Acessibilidade, ao menos parcial** 

Nível 3 

 Mínimo 3 salas (atendimento e/ou administrativa) 

 Recepção  

 Mínimo 1 banheiro 

 Acessibilidade, ao menos parcial 

 Mínimo 3 salas (atendimento e/ou 

administrativa) 

 Recepção  

 Mínimo 1 banheiro 

 Acessibilidade, ao menos parcial 

Nível 2 

 Mínimo 3 salas (atendimento e/ou administrativa) 

 Mínimo 1 banheiro 

 Mínimo 3 salas (atendimento e/ou 

administrativa)  

 Mínimo 1 banheiro 

Nível 1 

 Menos de 3 salas, e/ou  

 Ausência de banheiro, e/ou 

 Compartilhamento dos espaços de atendimento 

 Menos de 3 salas, e/ou  

 Ausência de banheiro, e/ou 

 Compartilhamento dos espaços de atendimento 

 

Dimensão: Recursos Humanos do CREAS 

                                                             
5 Acesso principal adaptado com rampa, rota acessível aos espaços internos do CREAS, inclusive ao banheiro e banheiro 

adaptado. 

6 Acessibilidade parcial: rota acessível aos espaços internos do CREAS, inclusive ao banheiro 

Municípios de porte grande, metrópole e CREAS 

Regionais 

Municípios de Porte Pequeno l ou ll e Médio 

Porte 

Nível 5 

 Total de trabalhadores (nível superior e médio) 

deve ser maior ou igual a 14, sendo no mínimo 7 

deles de nível superior 

 Possuir, no mínimo, 2 Assistentes Sociais 

 Possuir, no mínimo, 2 Psicólogos 

 Possuir, no mínimo, 1 Advogado 

 Possuir Coordenador com nível superior 

 Possui, no mínimo, 2 trabalhadores de nível 

superior com vínculo estatutário ou empregado 

público celetista 

 Total de trabalhadores (nível superior e 

médio) deve ser maior ou igual a 7, sendo no 

mínimo 4 deles de nível superior 

 Possuir, no mínimo, 1 Assistentes Sociais 

 Possuir, no mínimo, 1 Psicólogo 

 Possuir, no mínimo, 1 Advogado 

 Possuir Coordenador com nível superior 

 Possui, no mínimo, 1 trabalhador de nível 

superior com vínculo estatutário ou empregado 

público celetista 

Nível 4 

 Total de trabalhadores (nível superior e médio) 

deve ser maior ou igual a 10, sendo no mínimo 6 

deles de nível superior  

 Total de Assistentes Sociais mais Psicólogos deve 

ser maior ou igual a 4, sendo obrigatória a presença 

de profissionais destas duas áreas  

 Total de trabalhadores (nível superior e 

médio) deve ser maior ou igual a 5, sendo no 

mínimo 4 deles de nível superior 

 Possuir, no mínimo, 1 Assistentes Sociais 

 Possuir, no mínimo, 1 Psicólogo 



 
 

 

 

Dimensão: Serviços do CREAS 

                                                             
7 Quantidade de casos é obtida a partir da média de acompanhamentos da unidade informada no item A1 do RMA. 

 Possuir, no mínimo, 1 Advogado 

 Possuir Coordenador com nível superior 

 Possuir, no mínimo, 1 Advogado 

 Possuir Coordenador com nível superior 

Nível 3 

 Total de trabalhadores (nível superior e médio) 

deve ser maior ou igual a 10, sendo no mínimo 5 

deles de nível superior 

 Total de Assistentes Sociais mais Psicólogos deve 

ser maior ou igual a 4, sendo obrigatória a presença 

de profissionais destas duas áreas 

 Possuir Coordenador com nível superior 

 Total de trabalhadores (nível superior e 

médio) deve ser maior ou igual a 5, sendo no 

mínimo 3 deles de nível superior 

  Possuir, no mínimo, 1 Assistentes Sociais 

  Possuir, no mínimo, 1 Psicólogo 

  Possuir Coordenador com nível superior 

Nível 2 

 Total de trabalhadores (nível superior e médio) 

deve ser maior ou igual a 6 

 Total de Assistentes Sociais mais Psicólogos deve 

ser maior ou igual a 4, sendo obrigatória a presença 

de profissionais destas duas áreas 

 Total de trabalhadores (nível superior e 

médio) deve ser maior ou igual a 3 

 Possuir, no mínimo, 1 Assistente Sociai 

 Possuir, no mínimo, 1 Psicólogo 

Nível 1 

 Possuir menos de 6 trabalhadores  

 Possuir menos de 4 profissionais das áreas de 

serviço social e psicologia. 

 Inexistência de Assistente Social ou de Psicólogo 

 Possuir menos de 3 trabalhadores 

 Inexistência de Assistente Social ou de 

Psicólogo 

Municípios de porte grande, metrópole e 

CREAS Regionais 

Municípios de Porte Pequeno l ou ll e Médio 

Porte 

Nível 5 

 Ofertar o PAEFI assegurando a realização, pelo 

menos, das seguintes atividades: Entrevistas de 

acolhida para avaliação inicial dos casos; 

Atendimento psicossocial em grupo; 

Atendimento psicossocial individual/familiar; 

Construção de Plano Individual e/ou Familiar de 

atendimento; Visitas domiciliares; Ações de 

mobilização e sensibilização para o 

enfrentamento das situações de violação de 

direitos; Elaboração de relatórios técnicos sobre 

casos em acompanhamento 

 Quantidade média de casos em 

acompanhamento no mês, dividida pela equipe 

técnica (AS + PSI) deve ser menor ou igual a 30 

casos7  

 Ofertar o Serviço de MSE assegurando a 

realização, pelo menos, das seguintes atividades: 

Ofertar LA e PSC; Acompanhamento de LA e 

PSC, com frequência de atendimento; semanal ou 

quinzenal; Elaboração do Plano Individual de 

 Ofertar o PAEFI assegurando a realização, pelo 

menos, das seguintes atividades: Entrevistas de 

acolhida para avaliação inicial dos casos; 

Atendimento psicossocial em grupo; Atendimento 

psicossocial individual/familiar; Construção de 

Plano Individual e/ou Familiar de atendimento; 

Visitas domiciliares; Ações de mobilização e 

sensibilização para o enfrentamento das situações 

de violação de direitos; Elaboração de relatórios 

técnicos sobre casos em acompanhamento 

  Quantidade média de casos em 

acompanhamento no mês, dividida pela equipe 

técnica (AS + PSI) deve ser menor ou igual a 30 

casos* 

  Ofertar o Serviço de MSE assegurando a 

realização, pelo menos, das seguintes atividades: 

Ofertar LA e PSC; Acompanhamento de LA e 

PSC, com frequência de atendimento; semanal ou 

quinzenal; Elaboração do Plano Individual de 

Atendimento (PIA) do adolescente; Atendimento 



 
 

 

                                                             
8 Considera-se Forte Articulação o fato de desenvolver alguma das seguintes atividades: Reuniões Periódicas ou Estudos de 

Caso em Conjunto ou Atividades em Parceria. 

9 Atender crianças, mulheres e idosos para pelo menos um dos 3 tipos de violência prioritários (violência física, psicológica, 

sexual, exploração sexual, negligência). 

 

Atendimento (PIA) do adolescente; Atendimento 

do adolescente em grupos  

 Ofertar o Serviço de Abordagem ou ter o 

Serviço referenciado 

 Manter forte articulação8 com CRAS; com 

Conselho Tutelar e com Serviços de Acolhimento 

 Ofertar atendimento para variadas situações de 

violência ou violação de direitos e para os 

diferentes ciclos de vida9.  

 Possuir Assistente Social e Psicólogo 

  Funcionar no mínimo 5 dias por semana e 40 

horas semanais 

do adolescente em grupos (somente municípios 

cofinanciados) 

  Ofertar o Serviço de Abordagem ou ter o 

Serviço referenciado (somente municípios 

cofinanciados) 

  Manter forte articulação com CRAS e com 

Conselho Tutelar 

  Ofertar atendimento para variadas situações de 

violência ou violação de direitos e para os 

diferentes ciclos de vida. 

  Possuir Assistente Social e Psicólogo 

  Funcionar no mínimo 5 dias por semana e 40 

horas semanais 

Nível 4 

 Ofertar o PAEFI assegurando a realização, pelo 

menos, das seguintes atividades: Entrevistas de 

acolhida para avaliação inicial dos casos; 

Atendimento psicossocial em grupo; 

Atendimento psicossocial individual/familiar; 

Construção de Plano Individual e/ou Familiar de 

atendimento; Visitas domiciliares; Elaboração de 

relatórios técnicos sobre casos em 

acompanhamento 

  Quantidade média de casos em 

acompanhamento no mês, dividida pela equipe 

técnica (AS + PSI) deve ser menor ou igual a 50 

casos 

  Ofertar o Serviço de MSE assegurando a 

elaboração do Plano Individual de Atendimento 

(PIA) do adolescente 

  Ofertar o Serviço de Abordagem ou ter o 

Serviço referenciado  

 Possuir forte articulação com: CRAS; Conselho 

Tutelar 

  Ofertar atendimento para variadas situações de 

violência ou violação de direitos e para os 

diferentes ciclos de vida 

 Ofertar o PAEFI assegurando a realização, pelo 

menos, das seguintes atividades: Entrevistas de 

acolhida para avaliação inicial dos casos; 

Atendimento psicossocial em grupo; Atendimento 

psicossocial individual/familiar; Construção de 

Plano Individual e/ou Familiar de atendimento; 

Visitas domiciliares; Elaboração de relatórios 

técnicos sobre casos em acompanhamento 

  Quantidade média de casos em 

acompanhamento no mês, dividida pela equipe 

técnica (AS + PSI) deve ser menor ou igual a 50 

casos  

  Ofertar o Serviço de MSE assegurando a 

elaboração do Plano Individual de Atendimento 

(PIA) do adolescente (somente municípios 

cofinanciados) 

  Ofertar o Serviço de Abordagem ou ter o 

Serviço referenciado (somente municípios 

cofinanciados) 

  Possuir forte articulação com: CRAS; Conselho 

Tutelar 

  Ofertar atendimento para variadas situações de 

violência ou violação de direitos e para os 

diferentes ciclos de vida 

Nível 3 

 Ofertar o PAEFI assegurando a realização, pelo 

menos, das seguintes atividades: Entrevistas de 

acolhida para avaliação inicial dos casos; 

Atendimento psicossocial individual/familiar; 

Construção de Plano Individual e/ou Familiar de 

atendimento; Visitas domiciliares; Elaboração de 

relatórios técnicos sobre casos em 

 Ofertar o PAEFI assegurando a realização, pelo 

menos, das seguintes atividades: Entrevistas de 

acolhida para avaliação inicial dos casos; 

Atendimento psicossocial individual/familiar; 

Construção de Plano Individual e/ou Familiar de 

atendimento; Visitas domiciliares; Elaboração de 

relatórios técnicos sobre casos em 



 
 

 

 

 

4. PERFIL DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DO 

ARAGUARI: 

 

4.1 FERREIRA GOMES 

 

Localizado na região central do Estado, o município de Ferreira Gomes distante 142 

quilômetros de Macapá, com acesso pela BR-156.  Conforme dados do Censo IBGE 2010, a 

população do município é de 5.802 habitantes, dos quais 890 encontravam-se em situação de 

extrema pobreza. A população estimada é 7. 967 (2020) habitantes e a área é de 4.973,855 

km². Foi criado em 17 de dezembro de 1987 pela lei federal nº 7.639. Faz limites com os 

municípios de Macapá, Porto Grande e Tartarugalzinho, Cutias, Pedra Branca do Amaparí, 

Pracuúba e Serra do Navio. População rural 55,7%, população urbana 44,3%.  Entre as 

atividades econômicas do município, destacam-se a pecuária, com ênfase na criação de 

bubalinos e de bovinos, a agricultura de subsistência, a plantação de pinus e a cultivo da 

laranja. 

acompanhamento 

  Ofertar o Serviço de MSE 

  Possuir forte articulação com: CRAS e 

Conselho Tutelar 

  Ofertar atendimento para variadas situações de 

violência ou violação de direitos e para os 

diferentes ciclos de vida 

acompanhamento 

  Ofertar o Serviço de MSE (aplica-se somente se 

o município receber cofinanciamento) 

  Possuir forte articulação com: CRAS e Conselho 

Tutelar 

  Ofertar atendimento para variadas situações de 

violência ou violação de direitos e para os 

diferentes ciclos de vida 

Nível 2 

 Ofertar o PAEFI assegurando a realização, pelo 

menos, das seguintes atividades: Entrevistas de 

acolhida para avaliação inicial dos casos; 

Atendimento psicossocial individual/familiar; 

Visitas domiciliares; Elaboração de relatórios 

técnicos sobre casos em acompanhamento 

  Possuir forte articulação com o CRAS 

 Ofertar o PAEFI assegurando a realização, pelo 

menos, das seguintes atividades: Entrevistas de 

acolhida para avaliação inicial dos casos; 

Atendimento psicossocial individual/familiar; 

Visitas domiciliares; Elaboração de relatórios 

técnicos sobre casos em acompanhamento  

 Possuir forte articulação com o CRAS 

Nível 1 

 Não realiza alguma(s) das seguintes atividades 

essenciais do PAEFI: Entrevistas de acolhida 

para avaliação inicial dos casos; Atendimento 

psicossocial individual/familiar; Visitas 

domiciliares; Elaboração de relatórios técnicos 

sobre casos em acompanhamento ou  

 Articulação frágil ou inexistente com o CRAS 

ou 

  Não possuir Assistente Social nem Psicólogo 

 Não realiza alguma (s) das seguintes atividades 

essenciais do PAEFI: Entrevistas de acolhida para 

avaliação inicial dos casos; Atendimento 

psicossocial individual/familiar; Visitas 

domiciliares; Elaboração de relatórios técnicos 

sobre casos em acompanhamento ou  

 Articulação frágil ou inexistente com o CRAS ou 

  Não possuir Assistente Social nem Psicólogo 



 
 

 

O IDHM do município de Ferreira Gomes é 0,656, em 2010, o que significa que o 

município estava até então na faixa de desenvolvimento humano considerado Médio (IDHM 

entre 0,600 e 0,699), de acordo com o Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. (IBGE, 

2010) 

Em 2018, o salário médio mensal era de 3.3 salários mínimos. A proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 10.8%. Na comparação com os outros 

municípios do estado, ocupava as posições 3 de 16, respectivamente. Já na comparação com 

cidades do país todo, ficava na posição 109 de 5570 e 3195 de 5570, respectivamente. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, 

tinha 45.6% da população nessas condições, o que o colocava na posição 9 de 16 dentre as 

cidades do estado e na posição 2078 de 5570 dentre as cidades do Brasil. (IBGE, 2010). 

De acordo com a classificação pelo porte populacional dos municípios (PNAS, 

2004), Ferreira Gomes é considerado de Pequeno Porte I. Dados recente do Ministério da 

Cidadania referente ao Cadastro Único para programas sociais de março de 2021 (Relatório 

de Informação - RI), apontam que o município possui o total de 1.319 (mil trezentos e 

dezenove) famílias cadastradas no CadÚnico, 1032 (mil e trinta e duas) famílias  com 

cadastro atualizado nos últimos dois anos, 1.169 ( mil cento e sessenta e nove) famílias com 

renda até ½ salário mínimo e 946 famílias com renda até ½ salário mínimo com o cadastro 

atualizado. 

Já em relação ao Programa Bolsa Família, os dados do Ministério da Cidadania de 

maio de 2021 (RI) apontam que o município de Ferreira Gomes possui 740 (setecentos e 

quarenta) famílias recebendo o recurso do médio mensal de R$ 55, 31 (cinquenta e cinco e 

trinta e um centavos).  

 

4.2 PEDRA BRANCA DO AMAPARI 

Localizado na região central do Estado, Pedra Branca do Amaparí distante 180 

quilômetros de Macapá, com acesso pela rodovia BR-210. Na última década, teve uma 

explosão demográfica pela implantação de projetos de mineração na região, que hoje ainda 

movimentam a economia local, mas de forma menos intensa. Conforme dados do Censo 

IBGE 2010, a população do município é de 10.772 habitantes, dos quais 2.057 encontravam-

se em situação de extrema pobreza. Tem uma população estimada em 17.067 habitantes 

(2020), concentrada na sede do município, e uma área de 9.877 km². População rural 70,4%, 

população urbana 29,6%. O município foi criado pela Lei 8/1992, de 1º de maio de 1992. Faz 



 
 

 

limite ao norte com os municípios de Oiapoque e Serra do Navio, ao sul com Porto Grande e 

Mazagão, a leste com Serra do Navio e Porto Grande e a oeste com Mazagão e Laranjal do 

Jari.  

O IDHM do município de Pedra Branca do Amaparí é 0,626, em 2010, o que significa 

que o município estava até então na faixa de desenvolvimento humano considerado médio 

(IDHM entre 0,600 e 0,699), de acordo com o Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. 

(IBGE, 2010) 

Em 2018, o salário médio mensal era de 3.5 salários mínimos. A proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 11.3%. Na comparação com os outros 

municípios do estado, ocupava as posições 2 de 16 e 2 de 16, respectivamente. Já na 

comparação com cidades do país todo, ficava na posição 70 de 5570 e 3071 de 5570, 

respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário 

mínimo por pessoa, tinha 42.5% da população nessas condições, o que o colocava na posição 

13 de 16 dentre as cidades do estado e na posição 2420 de 5570 dentre as cidades do Brasil.  

De acordo com a classificação pelo porte populacional dos municípios (PNAS, 

2004), Pedra Branca do Amaparí é considerado de Pequeno Porte I. Dados recente do 

Ministério da Cidadania referente ao Cadastro Único para programas sociais de março de 

2021 (Relatório de Informação - RI), apontam que o município possui o total de 2.870  (dois 

mil oitocentos e setenta) famílias cadastradas no CadÚnico, 2.245 (dois mil duzentos e 

quarenta e cinco) famílias com cadastro atualizado nos últimos dois anos, 2.546 ( dois mil 

quinhentos e quarenta e seis) famílias com renda até ½ salário mínimo e 2.026 ( dois mil e 

vinte e seis) famílias com renda até ½ salário mínimo com o cadastro atualizado. 

Já em relação ao Programa Bolsa Família, os dados do Ministério da Cidadania de 

maio de 2021 (RI) apontam que o município de Pedra Branca possui 1.851 (mil oitocentos e 

cinquenta e um)) famílias recebendo o recurso do médio mensal de R$ 161, 77 (cento e 

sessenta e um e setenta e sete centavos).  

 

4.3 PORTO GRANDE 

Localizado na região central do Estado, o município de Porto Grande distante 108 

quilômetros de Macapá. Foi criado pela Lei Nº 3, de 1º de maio de 1992. Conforme dados do 

Censo IBGE 2010, a população do município é de 16.809 habitantes, dos quais 3.991   

encontravam-se em situação de extrema pobreza. Tem uma população estimada em 22.452 

habitantes (2020) e uma área de 4.421 km². População rural 45,9%, população urbana 54,1%. 



 
 

 

Faz limite com os municípios de Macapá, Ferreira Gomes, Mazagão, Pedra Branca e Santana. 

Economicamente, Porto Grande se destaca como grande produtor de frutas como abacaxi e 

laranja, além de milho. O funcionalismo público também movimenta a economia da região. 

O IDHM do município de Porto Grande é 0,640, em 2010, o que significa que o 

município estava até então na faixa de desenvolvimento humano considerado Médio (IDHM 

entre 0,600 e 0,699), de acordo com o Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. (IBGE, 

2010). 

De acordo com a classificação pelo porte populacional dos municípios (PNAS, 

2004), Porto Grande é considerado de Pequeno Porte I. Dados recente do Ministério da 

Cidadania referente ao Cadastro Único para programas sociais de março de 2021 (Relatório 

de Informação - RI), apontam que o município possui o total de 3.876  (três mil oitocentos e 

setenta e seis) famílias cadastradas no CadÚnico, 3.161 (três mil cento e sessenta e um) 

famílias com cadastro atualizado nos últimos dois anos, 3.498 (três mil quatrocentos e 

noventa e oito) famílias com renda até ½ salário mínimo e 2.946 (dois mil novecentos e 

quarenta e seis) famílias com renda até ½ salário mínimo com o cadastro atualizado. 

Já em relação ao Programa Bolsa Família, os dados do Ministério da Cidadania de 

maio de 2021 (RI) apontam que o município de Porto grande possui 2.450 (mil quatrocentos e 

cinquenta) famílias recebendo o recurso do médio mensal de R$ 137, 49 (cento e trinta e sete 

e quarenta e nove centavos).  

 

4.4 SERRA DO NAVIO 

Localizado a 210 quilômetros da capital, Serra do Navio é um município na região 

noroeste do Amapá, criado pela Lei Nº 7, de 1º de maio de 1992. Conforme dados do Censo 

IBGE 2010, a população do município é de 4.380 habitantes, dos quais 792   encontravam-se 

em situação de extrema pobreza. Possui população estimada em 5.488 habitantes (2020) e 

uma área de 7.791,3 km². População rural 71%, população urbana 29 %. Faz limite com os 

municípios de Calçoene, Pedra Branca do Amaparí, Ferreira Gomes e Pracuúba. A história de 

Serra do Navio é marcada pela implantação de um megaprojeto de mineração na Amazônia, 

em 1950, que perdurou por quase cinco décadas – a cidade foi projetada para abrigar os 

funcionários. Com a indústria mineradora, vieram as construções com padrões norte-

americanos que até hoje ainda podem ser vistas na região. Com a desativação da mineradora, 

Serra do Navio passou por profunda transformação, passando cidade “modelo” à cidade 

“fantasma”. Ainda abriga empresas mineradoras, mas de menores proporções.  



 
 

 

Na economia, além da mineração, também se destaca o setor primário, com produção 

de mandioca, arroz, milho e principalmente cupuaçu, na região rural de Serra. Comércios e 

serrarias também ajudam a movimentar a economia da região. O funcionalismo público 

também tem papel significativo na vida econômica de Serra do Navio.  

O IDHM do município de Serra do Navio 0,709, em 2010, o que significa que o 

município estava até então na faixa de desenvolvimento humano considerado alto (IDHM 

entre 0,700 e 0,799), de acordo com o Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. (IBGE, 

2010). 

De acordo com a classificação pelo porte populacional dos municípios (PNAS, 

2004), Serra do Navio é considerado de Pequeno Porte I. Dados recente do Ministério da 

Cidadania referente ao Cadastro Único para programas sociais de março de 2021 (Relatório 

de Informação - RI), apontam que o município possui o total de 1.237  (mil duzentos e trinta e 

sete) famílias cadastradas no CadÚnico, 948 (novecentos e quarenta e oito) famílias com 

cadastro atualizado nos últimos dois anos, 1.094 (mil e noventa e quatro) famílias com renda 

até ½ salário mínimo e 876 (oitocentos e setenta e seis) famílias com renda até ½ salário 

mínimo com o cadastro atualizado. 

Já em relação ao Programa Bolsa Família, os dados do Ministério da Cidadania de 

maio de 2021 (RI) apontam que o município de Serra do Navio possui 803 (oitocentos e três) 

famílias recebendo o recurso do médio mensal de R$ 160, 41 (cento e sessenta e quarenta e 

um centavos).  

 

5. PERFIL DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS EXECUTADOS NO 

TERRITÓRIO DO ARAGUARI DO ESTADO DO AMAPÁ EM 2020. 

 

Dentre as responsabilidades do Estado conforme artigo 17 da Norma Operacional 

Básica do Sistema Único de Assistência Social, é de “realizar o monitoramento e a avaliação 

da política de Assistência Social em seu âmbito: organizar, coordenar, articular, acompanhar e 

monitorar a rede de serviços da proteção social básica e especial”. (NOB-RH/SUAS, 2012). 

Sendo assim, no âmbito do SUAS o monitoramento é uma atividade da Vigilância 

Socioassistencial, por meio da qual procura-se levantar continuamente informações sobre os 

serviços ofertados à população, particularmente no que diz respeito a aspectos de sua 

qualidade e de sua adequação quanto ao tipo e volume da oferta. O monitoramento é 



 
 

 

fundamental para a identificação de problemas, assim como para subsidiar as estratégias de 

avanço da Política de Assistência Social nos municípios.  

 

5.1. CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 

 

O monitoramento inicial, aos municípios, foi realizado com os técnicos do Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS), conforme definido na Lei Orgânica de Assistência 

Social (LOAS) e na Política Nacional de Assistência Social (PNAS), a Proteção Social Básica 

tem caráter preventivo e objetiva a antecipação de situações de risco por meio do 

conhecimento prévio do território e das famílias, das demandas sociais e dos níveis de 

desproteção social a que estão expostas. De acordo com a LOAS, art. 6º as proteções sociais, 

básica, serão ofertadas precipuamente no CRAS. 

O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com 

maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços 

socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e 

projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias.  

 

5.1.1. ESTRUTURA E PERÍODO DE FUNCIONAMENTO 

 

Cada município, possui uma identificação deste equipamento, sendo eles: Ferreira 

Gomes: CRAS Maria Izaurina Silva, implantado dia 25/09/2013, Pedra Branca do 

Amaparí: Casa das Famílias, não informou data de implantação, Porto Grande Casa da 

Família, implantado em 10/06/2006 e Serra do Navio CRAS Parceiro da Cidadania, 

implantado em 01/02/2011. 

 Quanto a localização, os equipamentos em Ferreira Gomes, Pedra Branca do 

Amaparí e Serra do Navio ficam em área urbano central e o Porto Grande fica em área urbana 

periférico. Todos os municípios monitorados tem como capacidade de referenciamento, 

2.500 (dois mil e quinhentos) famílias referenciadas.  

O espaço físico do CRAS deve necessariamente possuir ambientes que garantam a 

oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), compatível com a 

capacidade/ano de atendimento de cada CRAS, além de ambiente específico que garanta o 

cumprimento de sua função da gestão territorial da proteção social básica. Todo CRAS, 



 
 

 

conforme a normativa deve dispor de recepção, sala de atendimento, sala de uso coletivo, sala 

administrativa, copa e banheiros.  

Quanto ao item espaço físico: o CRAS Ferreira Gomes, possui recepção, copa, 

sala de atendimento, sala de uso coletivo, área de recreação e banheiro; CRAS Pedra 

Branca: recepção, copa, banheiros, sala administrativa, sala de atendimento e sala de uso 

coletivo; CRAS Porto Grande: recepção, copa, banheiros, sala administrativa, sala de 

atendimento e sala de uso coletivo; e CRAS Serra do Navio: sala de uso coletivo, sala de 

atendimento, sala administrativa, recepção, copa, banheiro e auditório.  

Sobre as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência e pessoas 

idosas: o CRAS de Ferreira Gomes: acesso principal adaptado com rampas, com rota 

acessível desde a calçada até a recepção do CRAS; Pedra Branca: acesso principal adaptado 

com rampas, com rota acessível aos principais espaços do CRAS (recepção, sala de 

atendimentos, sala de uso coletivo e banheiros); banheiro adaptado para pessoas com 

deficiência; material informativo em braile, em áudio, entre outros; CRAS de Porto Grande 

não possui acessibilidade; e CRAS Serra do Navio: acesso principal adaptado com rampas, 

com rota acessível aos principais espaços do CRAS (recepção, sala de atendimentos, sala de 

uso coletivo e banheiros), e banheiro adaptado para pessoas com deficiência. 

 

Gráfico 1: O equipamento é de uso compartilhado 

 

 

Fonte: NMA/2021 

 



 
 

 

Em relação a estrutura física, 75%, conforme (Gráfico 1) são equipamentos de 

uso compartilhado: apenas o CRAS Porto Grande possui o imóvel de uso exclusivo. O 

CRAS Ferreira Gomes, compartilha o espaço com o Cadúnico e Gabinete da Gestão, CRAS 

Pedra Branca compartilha o espaço com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e CRAS Serra 

do Navio compartilha o espaço da Secretaria Municipal de Assistência Social e Junta Militar. 

Entretanto, cabe destacar que apenas os municípios de Pedra Branca e Serra do Navio, 

possuem imóvel próprio, Porto Grande e Ferreira Gomes o espaço é alugado. 

   Os equipamentos dos municípios de Ferreira Gomes, Pedra Branca, Porto Grande e 

Serra do Navio, funcionam 05 (cinco) dias por semana, e seguem horário de funcionamento 

diferenciado, CRAS Porto Grande e Ferreira Gomes: 08 (oito) horas por dia, CRAS Serra do 

Navio funciona 05 (horas) por dia e CRAS Pedra Branca 4 (quatro) horas por dia. O período 

de funcionamento do CRAS deve estar em consonância com características dos serviços 

ofertados na unidade: caráter continuado, público e adequado para o atendimento de todos 

aqueles que o demandam, de modo a ampliar a possibilidade de acesso dos usuários aos seus 

direitos socioassistenciais.  

    

 Gráfico 2: Equipamentos e materiais disponíveis no CRAS 

 

 

      Fonte: NMA/2021 

 



 
 

 

Além dos espaços físicos, o CRAS deve contar com mobiliário (Gráfico 2) adequado 

para cada um dos ambientes, e em perfeito funcionamento, os materiais disponíveis nos 

equipamentos são: CRAS Ferreira Gomes: Datashow, notebook, televisão, computador de 

mesa, materiais pedagógicos/esportivos, impressora, máquina copiadora, veículo de uso 

exclusivo e compartilhado e Normativas técnicas necessárias ao trabalho técnico, para 

consulta CRAS Porto Grande: celular da Unidade, notebook, televisão, computador de 

mesa, impressora, máquina copiadora CRAS Pedra Branca do Amaparí: datashow, celular 

da unidade, televisão, computador de mesa, materiais pedagógicos/esportivos, máquina 

copiadora, veículo de uso exclusivo e normativas técnicas necessárias ao trabalho técnico, 

para consulta; CRAS Serra do Navio: telefone fixo, equipamento de som, brinquedoteca, 

televisão, computador de mesa, materiais pedagógicos/esportivos, acervo bibliográfico, 

impressora, máquina copiadora, veículo de uso exclusivo, Normativas técnicas necessárias ao 

trabalho técnico, para consulta. 

Em relação a quantidade de computadores em perfeito funcionamento, o CRAS de 

Porto Grande, Serra do Navio e Pedra Branca possui de 02 (dois) a 04 (quatro) computadores 

e Ferreira Gomes possui mais de 05 (cinco) computadores. 

             

Gráfico 3- Dimensão: IDCRAS Estrutura Física 

 

Conforme o gráfico 3, o Município de Ferreira Gomes, obteve na dimensão Estrutura 

Física valor 1 (um), municípios nesse nível de avaliação indicam que correspondem aos 

critérios de possuir, no mínimo, 2 salas de atendimento; ou não possuir banheiro, ou o prédio 

é compartilhado com ONG, ou compartilhamento de todas as salas de atendimento. Nesses 

casos sugerem estudo atento para adequações necessárias para garantir aproximarem-se das 



 
 

 

condições ideias nessa dimensão. O município de Porto Grande foi avaliado com o valor 2 

(dois), municípios nesse nível de avaliação indicam que correspondem aos critérios de 

possuir, no mínimo, 2 salas de atendimento; possuir, pelo menos, 1 banheiro, considerando 

porte e capacidade de referenciamento de famílias. Nesses casos sugerem estudo atento para 

adequações necessárias para garantir aproximarem-se das condições ideias nessa dimensão.  

E os municípios de Serra do Navio e Pedra Branca foram avaliados com valor 4 

(quatro), municípios nesse nível de avaliação indicam que apresentam um nível de 

ESTRUTURA mais próximo da ideal prevista, considerando porte e capacidade de famílias 

referenciadas para atender com qualidade, significa que atenderam os critérios de possuir 

Recepção; possuir, no mínimo, 2 salas de atendimento, sendo pelo menos 1 com capacidade 

para 15 ou mais pessoas; possuir, no mínimo, 2 banheiros; Possuir acessibilidade, ao menos 

parcial ;possuir pelo menos 1 computador conectado. 

 

5.1.2. SERVIÇOS OFERTADOS 

 

5.1.2.1. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – 

PAIF 

Conforme preconiza a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, através 

da Resolução nº 109 de novembro de 2009, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família – PAIF, consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a 

finalidade de fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, 

promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. 

Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e 

proativo. O serviço PAIF integra o nível de proteção social básica do SUAS e deve 

obrigatoriamente ser ofertado no CRAS. Todos os CRAS do Território do Araguari, ofertam o 

serviço mencionado. 

 Quanto ao item famílias acompanhadas, é elaborado o Plano de Acompanhamento 

Familiar: Ferreira Gomes, Pedra Branca e Serra do Navio, responderam que realizam, através 

dos instrumentos elencados abaixo: Ferreira Gomes: a equipe utiliza o prontuário eletrônico e 

prontuário físico de acompanhamento técnico, a equipe arquiva os atendimentos em 

equipamento e arquivo pessoal; Serra do Navio: a equipe utiliza o prontuário físico de 



 
 

 

acompanhamento técnico e arquiva os atendimentos em armário institucional específico para 

esse fins, garantindo sigilo; Pedra Branca: a equipe arquiva os atendimentos em armário 

institucional específico para esse fins, garantindo sigilo.  CRAS Porto Grande não realiza. 

Em média qual o tempo de acompanhamento de uma família: Ferreira Gomes e Porto 

Grande, mais de um ano; Serra do Navio: 01 (um) ano e Pedra Branca do Amaparí não 

informou. De que forma a equipe técnica realiza o acompanhamento familiar: 

individualizado de ambas as formas (individualizado e em grupo): Ferreira Gomes, Porto 

Grande, Pedra Branca do Amaparí e Serra do Navio. 

Caso realize o acompanhamento em grupo, quais os perfis das famílias elencadas:  

Ferreira Gomes: famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, famílias em 

descumprimento das Condicionalidades do Programa Bolsa; famílias beneficiárias de 

benefícios eventuais, famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada, famílias 

contra referência da Proteção Social Especial de Média e/ou Alta Complexidade e outras 

situações de vulnerabilidade social recorrentes no território; 

Pedra Branca do Amaparí: famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, 

famílias com membros de 0 a 18 anos, do Programa BPC na Escola, Famílias beneficiárias de 

benefícios eventuais, famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada, famílias 

em descumprimento das Condicionalidades do Programa Bolsa e outras situações de 

vulnerabilidade social recorrentes no território; 

Porto Grande: famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, famílias 

beneficiárias de benefícios eventuais, famílias beneficiárias do Benefício de Prestação 

Continuada, Famílias em descumprimento das Condicionalidades do Programa Bolsa, família 

em fase de suspensão e outras situações de vulnerabilidade social recorrentes no território; 

Serra do Navio: famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, famílias 

beneficiárias de benefícios eventuais, Famílias beneficiárias do Benefício de Prestação 

Continuada, Famílias em descumprimento das Condicionalidades do Programa Bolsa; família 

em fase de suspensão e outras situações de vulnerabilidade social recorrentes no território. 
 

Das famílias acompanhadas, quantas foram desligadas do acompanhamento por 

motivo de superação das situações de vulnerabilidade social: nenhum município registrou 

a informação. 

Quais atividades coletivas foram realizadas com as famílias: Ferreira Gomes, Serra 

do Navio e Pedra Branca: realizou campanhas e Ferreira Gomes elencou outras atividades 

como: cursos de crochê, artes com jornais, bijuterias, customização de camisas, corte e 



 
 

 

costura; acolhida, palestras e oficinas com as famílias, foram atividades comuns executadas 

por todos os municípios. 

Das oficinas do PAIF realizadas com os responsáveis familiares, qual o perfil 

predominante dos participantes: Ferreira Gomes, Porto Grande e Serra do Navio 

responderam mãe e Pedra Branca informou pai e mãe. 

Quanto a periodicidade de realização das oficinas com famílias: Porto Grande e 

Pedra Branca a cada 15 dias e Ferreira Gomes e Serra do Navio uma vez ao mês. A média de 

participantes nas oficinas: Porto Grande e Serra do Navio: 26 (vinte e seis) a 50 (cinquenta) 

pessoas; Ferreira Gomes: 16 (dezesseis) a 25 (vinte e cinco) pessoas e Pedra Banca: 7 (sete) a 

15 (quinze) pessoas. 

Em relação as estratégias que a equipe utiliza para realizar as oficinas do PAIF: os 

municípios elencaram como estratégias comum entre eles: trabalhos manuais e flexibilidade 

nos horários, entretanto foram elencadas ainda outras estratégias como lanche realizada pelos 

municípios de Ferreira Gomes, Porto Grande e Serra do Navio e atividades culturais 

realizadas pelos CRAS Porto Grande, Serra do Navio e Pedra Branca. 

As temáticas abordadas nas oficinas com as famílias são: aspectos da convivência 

familiar foi temática abordada por todos os municípios. Ferreira Gomes realizou orientação 

sobre Cadúnico, prevenção ao Covid-19 e sobre as temáticas: setembro amarelo, outubro rosa 

e novembro azul (prevenção ao suicídio, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama 

e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero e prevenção do câncer de próstata), Serra 

do Navio tratou sobre violências. Porto Grande, Serra do Navio e Pedra Branca realizaram 

orientação sobre e como acessar os direitos, vulnerabilidades e potencialidades do território.  

As equipes técnicas do Território do Araguari desenvolvem as seguintes 

atividades: Porto Grande, Pedra Branca e Serra do Navio: realiza atendimento 

individualizado de famílias ou indivíduos, apoio para obtenção de documentação pessoal, 

acompanhamento dos encaminhamentos realizados e encaminhamento de famílias ou 

indivíduos para acessar o sistema de Justiça. 

No que concerne, as atividades de acolhida em grupo realizada por profissional de 

nível superior, acolhida particularizada realizada por técnica (o) de nível superior, 

encaminhamento para obtenção de Benefícios Eventuais, encaminhamento para 

inserção/atualização de famílias no Cadastro Único, encaminhamento de famílias ou 

indivíduos para outras políticas públicas (educação, saúde, habitação, trabalho), campanhas 

ou eventos comunitários, visitas domiciliares, palestras, acompanhamento de famílias, 



 
 

 

elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar, registro do acompanhamento familiar em 

prontuário, encaminhamento de famílias ou indivíduos para a rede de serviço 

socioassistencial, e grupo/oficina com famílias são realizadas por todos os equipamentos. 

A equipe de referência do PAIF realiza atendimento das demandas oriundas dos 

serviços da Proteção Social Especial: Ferreira Gomes, Porto Grande e Serra do Navio 

responderam que realizam. Pedra Branca não realiza. 

 

Gráfico 04: Qual demanda atendida do Serviço de Proteção Especial pelas 

equipes de referência do PAIF:  

 

 

    Fonte: NMA/2021 

 

Caso a equipe de referência do PAIF atenda demanda dos Serviços da Proteção 

Social Especial, identifique quais públicos são atendidos (gráfico 04): Trabalho Infantil: 

Porto Grande foram registrados 07 (sete) usuários; abuso Sexual de criança/adolescente: 

Ferreira Gomes 01 (um) e Serra do Navio 03 (três) usuários; Exploração Sexual de 

criança/adolescente: Serra do Navio 01 (um) usuário; Violência doméstica: Porto Grande 

10 (dez) e Serra do Navio 10 (dez) usuários; Violência Psicológica: Porto Grande 10 (dez), 

Ferreira Gomes 01 (um) e Serra do Navio 10 (dez) usuários; Negligência: Ferreira Gomes 02 

(dois) usuários; abandono: Serra do Navio 01 (um) e Ferreira Gomes 04 (quatro) usuários; 



 
 

 

Abuso econômico: Ferreira Gomes 01 (um) usuário; Pessoas em situação de rua: Serra do 

Navio 01 (um) usuário. 

 

5.1.2.2. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

(SCFV)  

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) integra o 

conjunto de serviços do SUAS, oferecendo à população que vivencia situações de 

vulnerabilidades sociais, novas oportunidades de reflexão acerca da realidade social, 

contribuindo dessa forma para a planejamento de estratégias e na construção de novos 

projetos de vida. A segurança de convívio, garantida aos usuários pela Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS), refere-se à efetivação do direito à convivência familiar e à 

proteção da família. Visa o enfrentamento de situações de isolamento social, enfraquecimento 

ou rompimento de vínculos familiares e comunitários, além de situações discriminatórias e 

estigmatizantes. O direito ao convívio é assegurado, por meio de um conjunto de serviços 

locais que visam à convivência, à socialização e à acolhida de famílias cujos vínculos 

familiares e comunitários precisam ser protegidos. 

No que se refere se a execução direta do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos no CRAS, todos os equipamentos informaram que realizam. 

Nos meses de referência, janeiro a março de 2020, os municípios informaram o 

quantitativo de famílias em acompanhamento pelo SCFV: CRAS Ferreira Gomes: 193 

(cento e noventa e três) famílias; CRAS Pedra Branca: 150 (cento e cinquenta) famílias; 

CRAS Porto Grande: 320 (trezentos e vinte) famílias; e Serra do Navio 1.500 (mil e 

quinhentos) famílias. 

 

Gráfico 5: O CRAS possui rede referenciada para oferta do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos  

 



 
 

 

 

    Fonte: NMA/2021 

 

No que concerne, se o CRAS possui rede referenciada para oferta do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (gráfico 05), apenas o município de Porto 

Grande, informou que realiza por outra unidade pública. E Ferreira Gomes, Pedra Branca e 

Serra do Navio, responderam que não. 

Em relação aos Serviços executados pela rede referenciada a este CRAS os 

equipamentos que ofertam o serviço: CRAS Porto Grande informou: crianças de 0 a 06 anos 

de idade; crianças e adolescente de 7 a 14 anos; adolescentes e jovens de 15 a 17 anos de 

idade; jovens de 18 a 29 anos; adultos (as) de 30 a 59 anos e idosos de 60 anos ou mais. Cabe 

destacar que os municípios de Ferreira Gomes, Pedra Branca e Serra do Navio não executam 

tais serviços.  

Qual a quantidade total de grupos que foram atendidos este ano: Ferreira Gomes 

10 (dez), Porto Grande: 14 (quatorze), Serra do Navio 15 (quinze) grupos, Pedra não 

informou atendimento. Cada orientador social é responsável por quantos grupos: Ferreira 

Gomes 05 (cinco), Porto Grande 02 (dois), Pedra Branca 01 (um) e Serra do Navio 05 (cinco) 

grupos. 

O orientador social tem conhecimento do seu papel nos grupos conforme 

Resolução CNAS nº 09 de 15 de abril de 2014 (ratifica e reconhece as ocupações e as áreas 

de ocupações profissionais de ensino médio e fundamental do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS, em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do 

SUAS – NOB-RH/SUAS), os municípios de Ferreira Gomes, Porto Grande e Pedra Branca 



 
 

 

informaram que sim, entretanto Serra do Navio informou que não possui conhecimento do 

papel do orientador social, conforme normativa.  

Outro questionamento realizado a equipe técnica realiza reuniões/encontros com 

os orientadores e coordenação: todos os equipamentos informaram que sim, elaboram 

planejamento das ações em conjunto e fornece orientações sobre as atribuições profissionais 

de cada um. Além dessas atividades, os municípios de Ferreira Gomes e Serra do Navio 

realizam também estudo dirigido da (Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 

Caderno de perguntas frequentes, Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

etc). 

As ações são executadas de acordo com os eixos norteadores do SCFV 

(Convivência, Participação Social, Direito de Ser), todos os municípios informaram que 

sim. 

Conforme descrito na Resolução da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) nº 

01/2013 que dispõe sobre o reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos – SCFV, no âmbito do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, pactua os 

critérios de partilha do cofinanciamento federal, metas de atendimento do público prioritário. 

Quantos usuários em situação prioritária foram inseridos no SCFV este ano: 

Pedra Branca 80 (oitenta), Porto Grande 50 (cinquenta), Serra do Navio 35 (trinta e cinco), e 

Ferreira Gomes não houve registro. Quantos usuários inseridos no SCFV, superaram as 

situações prioritárias em que se encontravam: Pedra Branca 10 (dez), Serra do Navio 25 

(vinte e cinco), Ferreira Gomes e Porto Grande não houve registro. Todos os usuários em 

situação prioritária possuem Parecer Técnico, elaborado pela equipe de nível superior 

do CRAS: Porto Grande e Serra do Navio responderam que sim, porém o município de Porto 

Grande pontuou que nem todos os pareceres técnicos foram finalizados devido as limitações 

que tiveram em decorrência da pandemia. Os municípios de Ferreira Gomes e Pedra Branca 

responderam que não possuem parecer técnico elaborado para esses usuários em situação 

prioritária. Ferreira Gomes informou que as visitas domiciliares estão suspensas por motivo 

de prevenção ao covid-19. Portanto, as informações estão incompletas para emissão do 

parecer técnico de alguns usuários. E Pedra Branca informou que o trabalho sempre está em 

implantação e desenvolvimento. 

As principais dificuldades encontradas para a operacionalização do serviço: 

Ferreira Gomes: Insuficiência de recursos humanos (técnico de referência) e impossibilidade 

de realizar os atendimentos presenciais em grupo, em virtude da pandemia do covid-19; Serra 



 
 

 

do Navio: insuficiência de recursos humanos (orientador) e não tem local apropriado para as 

atividades na área ribeirinha; Porto Grande: falta de local apropriado e de materiais lúdicos 

e/ou esportivos, recreativos e outros; Pedra Branca não registrou dificuldades. 

 

5.1.2.3. SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PESSOA IDOSA: 

 

A oferta no domicílio pela PSB tem como referência de acesso o CRAS, e direciona-

se à prevenção de agravos de vulnerabilidades sociais associadas ao fenômeno da deficiência 

e do envelhecimento. Destina-se a usuários que, temporariamente ou por longo tempo, 

apresentem limitações, restrições ou impedimento de acesso à rede socioassistencial no 

território e/ou que, os suportes às dinâmicas familiares no ambiente do domicílio possam 

fortalecer os vínculos sociais, melhorar a qualidade do cuidado familiar, ampliar o acesso a 

direitos e estimular a autonomia e a participação social dos usuários e de seus cuidadores. 

Existe a oferta do serviço da PSB no domicílio para pessoas com deficiência e 

idosos os municípios de Porto Grande, Pedra Branca e Serra do Navio, responderam que sim, 

Ferreira Gomes informou que não oferta o serviço. Os motivos de impedimento para a 

realização do serviço: informou que falta de recursos humanos. Quando questionados sobre 

qual equipe executa o serviço, todos os municípios, incluindo Ferreira Gomes informou que 

é a mesma do PAIF. Quanto à forma que é feita a identificação da demanda desse serviço, 

Pedra Branca através de demanda espontânea e busca ativa; Porto Grande, informou que 

realiza através de demanda espontânea; Ferreira Gomes informou que realiza através de 

encaminhamento dos órgãos de defesa de direitos, denúncia e encaminhamento de outras 

políticas e o município de Serra do navio informou busca ativa.  

Números de IDOSOS que foram acompanhados pela equipe técnica no serviço: 

Ferreira Gomes 02 (dois), Pedra Branca 60 (sessenta), Porto Grande 04 (quatro) e Serra do 

Navio 77 (setenta e sete) usuários, o perfil das demandas atendidas pelos municípios citados 

são: Ferreira Gomes: conflito intrafamiliar; Pedra Branca: isolamento social; Porto Grande: 

maus tratos, abandono e conflito intrafamiliar; e Serra do Navio: maus tratos, abandono, 

violência física, isolamento social, conflito intrafamiliar, conflito intergeracional e reduzida 

mobilidade. 

Números de PESSOAS COM DEFICIÊNCIA que foram acompanhados pela 

equipe técnica no serviço: Ferreira Gomes 01 (um), Porto Grande 04 (quatro), Pedra Branca 



 
 

 

03 (três) e Serra do Navio 03 (três) usuários. Perfil das demandas atendidas pelos 

municípios: Ferreira Gomes: conflito intrafamiliar, reduzida mobilidade e apropriação 

indébita de vencimentos; Porto Grande: conflito intrafamiliar e apropriação indébita de 

vencimentos; Pedra Branca: isolamento social e Serra do Navio: maus tratos, abandono e 

isolamento social. 

É elaborado o PDU (Plano de Desenvolvimento do Usuário) para os usuários em 

acompanhamento no serviço, todos os municípios informaram que não elaboram o 

documento mencionado anteriormente, devido Ferreira Gomes: desconhecia a necessidade e 

ausência de conhecimento técnico e de rotina técnica; e os municípios de Porto Grande, Pedra 

Branca e Serra do Navio, desconhecia a necessidade. Os atendimentos realizados possuem 

alguma forma de registro: Porto Grande: ficha de atendimento individualizado onde 

realizamos o retrato do usuário; Ferreira Gomes relatório de atendimento/acompanhamento; 

Pedra Branca planilha técnica do BPC e Serra do Navio ficha de atendimento. 

 

Gráfico 06: Nível de dificuldade na articulação com órgãos e outras politicas 

 

 

Fonte: NMA/2021 

 

Quanto a articulação/relacionamento com órgãos de defesa e outras políticas 

(gráfico 06), os equipamentos informaram que com o Conselho Tutelar, Pedra Branca, pouca 

dificuldade e Ferreira Gomes, Porto Grande e Serra do Navio não possui nenhuma dificuldade 

de articulação; Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde: Pedra Branca e Porto Grande 



 
 

 

pouca dificuldade e Ferreira Gomes e Serra do Navio não possui nenhuma dificuldade; 

Gestão Estadual, os municípios informaram que: Serra do Navio nenhuma dificuldade, Porto 

Grande, Ferreira Gomes e Pedra Branca pouca dificuldade; Sistema de Justiça: Ferreira 

Gomes e Serra do Navio: nenhuma dificuldade, Porto Grande e Pedra Branca: pouca 

dificuldade; Agência da Previdência Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Porto 

Grande informou que tem pouca dificuldade, Ferreira Gomes e Serra do Navio muita 

dificuldade e Pedra Branca não se aplica ou não tem articulação; Sistema S ( Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Social do Comércio (SESC), 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Social da Indústria (SESI)), 

Porto Grande pouca dificuldade, Ferreira Gomes, Pedra Branca e Serra do Navio, não se 

aplica ou não tem articulação; Organização não governamental (ONG’S) todos os 

municípios informaram não se aplica ou não tem articulação; e Sistema de Segurança 

Pública, Serra do Navio nenhuma dificuldade, Porto Grande e Pedra Branca pouca 

dificuldade e Ferreira Gomes não se aplica ou não tem articulação. Cabe destacar que a maior 

dificuldade apresentada foi com o Instituto Nacional de Seguro Social e ONG’S que os 

municípios não possuem articulação. 

 

5.1.3. BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E CADASTRO ÚNICO: 

 

5.1.3.1. BENEFÍCIOS EVENTUAIS:  

É um tipo de proteção social que se caracteriza por sua oferta de natureza temporária 

para prevenir e enfrentar situações provisórias de vulnerabilidade decorrentes ou agravadas 

por nascimentos, mortes, vulnerabilidades temporárias e calamidades. 

Todos os equipamentos do Território do Araguari realizam a Concessão de 

Benefícios Eventuais, entretanto não destacaram quais auxílios são ofertados a população. A 

equipe técnica tem conhecimento da resolução que estabelece os critérios de concessão e 

participa ou avalia os critérios de concessão, itens e qualidade do serviço ofertado.  

 

5.1.3.2. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA: 

 

É um benefício da assistência social, prestado pelo Instituto Nacional de Seguro 

Social (INSS) e previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) – Lei 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, em seu artigo 20: o benefício de prestação continuada é a garantia de um 



 
 

 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou 

mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida 

por sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011). 

Com relação ao Benefício de Prestação Continuada, este CRAS acessa o sistema 

do BPC: apenas o município de Pedra Branca informou que acessa o sistema BPC. 

Sobre o conhecimento da lista de beneficiários do BPC no território, os 

municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes obtém essa informação através do Cadastro 

único, Ferreira Gomes, através da Gestão e Serra do Navio, não tem conhecimento. Não há 

registro de idosos ou pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC em situação de 

acolhimento. 

Com relação ao benefício de prestação continuada, os CRAS realizam algumas 

atividades como: 

CRAS ATIVIDADE 

Ferreira Gomes Inserção das (os) beneficiárias (os) nos serviços socioassistenciais (PAIF, 

SCFV, entre outros) 

Pedra Branca Atualização do cadastro do PBC Idoso-PCD e ou BPC na Escola no 

sistema BPC; Aplicação da revisão de cadastro do BPC- Idoso-PCD BPC 

na Escola; Inserção das(os) beneficiárias(os) nos serviços 

socioassistenciais (PAIF, SCFV, entre outros); Atendimento e 

acompanhamento das pessoas com deficiência do BPC em idade produtiva 

para o mundo do trabalho (incluindo BPC trabalho); Atendimento e 

acompanhamento das pessoas com deficiência do BPC com idade escolar 

que esteja fora da escola (incluindo BPC escola); 

Orientação/acompanhamento para inserção no BPC / Encaminhamento ao 

INSS; Busca ativa de beneficiárias(os) do BPC para inclusão no CadÚnico; 

Identificação de possíveis beneficiárias(os) do BPC 

Porto Grande e 

Serra do Navio 

 

Inserção das(os) beneficiárias(os) nos serviços socioassistenciais (PAIF, 

SCFV, entre outros); Atendimento e acompanhamento das pessoas com 

deficiência do BPC em idade produtiva para o mundo do trabalho 

(incluindo BPC trabalho); Atendimento e acompanhamento das pessoas 

com deficiência do BPC com idade escolar que esteja fora da escola 

(incluindo BPC escola); Orientação/acompanhamento para inserção no 

BPC / Encaminhamento ao INSS; Busca ativa de beneficiárias(os) do BPC 

para inclusão no CadÚnico; Identificação de possíveis beneficiárias(os) do 

BPC 

Fonte: NMA/2021 

 

Cabe destacar que apenas o município do Porto Grande tem agência do Instituto 

Nacional do Seguro Social. Quando questionados se os usuários tinham alguma 

dificuldade para requerer o BPC, os municípios informaram que: Porto Grande: dificuldade 

de acessar/navegar o aplicativo meu INSS e o site do INSS; Serra do Navio: dificuldade de 

acessar/navegar no site do INSS; Ferreira Gomes: dificuldade de acessar/navegar o aplicativo 



 
 

 

meu INSS e o site do INSS, cadastramento/atualização no CadÚnico e dificuldade em obter 

os esclarecimentos presenciais da parte dos técnicos do INSS. E Pedra Branca informou que 

teve algumas dificuldades que relaciona ao período da pandemia do coronavírus.  

Outro fator importante de mencionar é em relação as dificuldades enfrentadas para 

realizar a atualização e/ou inclusão dos beneficiários do BPC no Cadastro Único: os 

municípios informaram que Porto Grande, por causa da pandemia as famílias estão fazendo 

atualização pelo telefone, poucas são presenciais; Serra do Navio instabilidade no sistema e 

internet precária; Ferreira Gomes e Pedra Branca relataram que não possui dificuldades. 

Quanto as estratégias que estão sendo utilizadas para inclusão/atualização dos 

beneficiários do BPC no CadÚnico, são:  Divulgação pelos meios de comunicação e rede 

sociais: estratégia comum para todos os municípios; Parceria com outras políticas 

públicas: Porto Grande e Pedra Branca; Palestras/reuniões e busca ativa: Ferreira Gomes e 

Pedra Branca e mutirões: Ferreira Gomes. 

Todos os CRAS do Território do Araguari realizam cadastramento ou fazem 

atualização do CadÚnico: os CRAS de Pedra Branca, Porto Grande e Serra do Navio 

realizam com a equipe do CadÚnico; CRAS de Ferreira Gomes realiza com equipe exclusiva 

para esta finalidade.  

 

5.1.3.3. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA (BPC NA 

ESCOLA): 

Quanto ao BPC na Escola, as dificuldades apresentadas para a aplicação dos 

questionários aos beneficiários são: o CRAS de Pedra Branca localização dos beneficiários; 

Porto Grande e Serra do Navio equipe técnica insuficiente; Ferreira Gomes informou que não 

possui o BPC na escola no município. 

 Como acontece a articulação com o Grupo gestor: apenas o CRAS Pedra Branca, 

informou que realiza através de visitas em conjunto para aplicação do questionário, reuniões 

com o grupo e acompanhamento dos beneficiários; com que frequência ocorre tal 

articulação mensalmente.  

O Grupo Gestor faz o Cadastro do Plano de Acompanhamento Intersetorial no 

sistema do programa: apenas Pedra Branca realiza. Os demais municípios Ferreira Gomes, 

Porto Grande e Serra do Navio informaram que necessita de capacitação para realizar esta 

atividade. 



 
 

 

 Sobre o item a equipe Técnica faz o cadastro do Plano de Acompanhamento dos 

Beneficiários no sistema do programa: apenas o município de Pedra Branca realiza. Os 

motivos pelos quais os municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande não realizam são falta 

de conhecimento para operar o sistema (necessidade de capacitação). Outro ponto destacado é 

realizado o acompanhamento aos beneficiários: Pedra Branca e Porto Grande realizam, 

entretanto, Ferreira Gomes e Serra do Navio não realizam acompanhamento. 

 

5.1.3.4. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 

 

Sobre o acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades 

do Programa Bolsa Família, todos os municípios realizam. Quanto a inserção de 

informações no Sistema de Condicionalidades (SICON), apenas Ferreira Gomes, Pedra 

Branca e Porto Grande realizam. O CRAS de Serra do Navio, não realiza, porque a equipe 

técnica não tem acesso ao sistema. 

 

Gráfico 7-Dimensão: IDCRAS Serviços e Benefícios 

 

Conforme o gráfico 07, o Território do Araguari majoritariamente foi avaliado na 

dimensão serviços e benefícios com o valor 3 ( três), municípios com esse nível de avaliação 

indicam que Executam o PAIF, realizando no mínimo as seguintes atividades: 

acompanhamento de famílias; grupo/oficina com famílias; visitas domiciliares; 

orientação/acompanhamento para inserção no BPC, possuem oferta de Serviço de 

Convivência, pelo menos para um ciclo de vida (oferta direta do CRAS ou por meio de 



 
 

 

unidades a ele referenciadas). Possui forte articulação com os Serviços de Educação e Saúde 

no território. Sendo que um (1) dos quatro municípios obtive valor 1 (um), municípios nesse 

nível de avaliação podem indicar que não realizam alguma (s) das seguintes atividades 

essenciais do PAIF: acompanhamento de famílias; e/ou grupo/oficina com famílias; e/ou 

visitas domiciliares; e/ou orientação ou Articulação frágil ou inexistente com os Serviços de 

Educação e com os Serviços de Saúde OU Não possui profissionais de Serviço Social nem de 

Psicologia. Sugerindo atenção da gestão Estadual e Municipal para identificação de 

estratégias e de análise por técnico de referência, das condições de operacionalização da 

oferta e cobertura dos serviços e benefícios para alcançarem a padrões qualificados mais 

próximos das condições ideais.  

Os comentários acima realizados são genéricos e repousam nas orientações técnicas e 

normativas que regulam os indicadores CRAS, se aplicando aos demais municípios similares 

em porte e capacidade de referenciamento de famílias nos territórios. 

 

5.1.4. EQUIPE VOLANTE 

 

Este CRAS possui equipe técnica adicional (além do número previsto pela NOB- 

RH/SUAS) específica para deslocamento visando o atendimento à população em 

territórios extensos e áreas isoladas, os municípios responderam que não. Entretanto o 

município de Serra do Navio e Pedra Branca realiza esse atendimento uma vez por semana 

para as comunidades distantes. Os territórios atendidos pela equipe volante estão 

localizados em áreas urbana e rurais. Sobre o público atendido entre os municípios são: 

Pedra Branca: comunidades rurais, povos indígenas, comunidade quilombola, 

assentamentos, comunidade ribeirinha, povos de matriz africana e de terreiro, famílias em 

descumprimento de condicionalidades do PBF e famílias beneficiárias do BPC; Serra do 

Navio: assentamentos, comunidade ribeirinha, famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família, famílias com pessoas com deficiência, famílias em descumprimento de 

condicionalidades do PBF e Famílias beneficiárias do BPC. Outro questionamento foi: 

quantos dias na semana a equipe destina para o atendimento (rurais, quilombolas, 

indígenas, assentamentos, etc): um dia na semana. 

Quanto as atividades realizadas pela equipe volante nas comunidades, comum 

entre os municípios: atendimento individualizado de famílias ou indivíduos, 



 
 

 

cadastramento/atualização cadastral, ações para obtenção de documentação pessoal, 

encaminhamento para o BPC e visitas domiciliares, entretanto o município de Serra do Navio 

realiza outras atividades: atendimento em atividade coletiva de caráter continuado (oficinas do 

PAIF, SCFV), atendimento em atividade coletiva de caráter não-continuado (palestras) e 

encaminhamentos para rede setorial e intersetorial e Pedra Branca: concessão de benefício 

eventual. Como está composta a equipe volante: de ambos os municípios, Assistente Social, 

psicólogo (a), profissional de nível médio e outro profissional de nível superior. 

Indique os meios de deslocamento realizados pela equipe volante nas 

comunidades: ambos os municípios estrada de chão e particularmente o município de Serra 

do Navio fluvial. Quais as maiores dificuldades encontradas para realização deste 

serviço: Serra do Navio: comunidades localizadas em regiões muito distantes da sede do 

município, quantidade elevada de comunidades a serem atendidas e ausência de lancha para 

deslocamento e Pedra Branca: autorização da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para 

entrar nas aldeias. 

 

5.1.5. LANCHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A Lancha da Assistência Social é usada no transporte das equipes volantes e dos 

materiais necessários para oferta dos serviços e ações de proteção social básica em locais 

isolados ou de difícil acesso. Essas equipes fazem o atendimento às famílias em situação de 

vulnerabilidade e/ou risco social, especialmente aquelas em situação de extrema pobreza, que 

residam em comunidades ribeirinhas e pantaneiras, cujo acesso se dá exclusivamente por 

meio de embarcações. 

O CRAS dispõe de lancha da Assistência Social complementar da Equipe 

volante, apenas o município de Pedra Branca informou que sim, e está em perfeito 

funcionamento. Realiza o planejamento para utilização conforme Instrução Normativa nº 

01/2014 de 18 de dezembro de 2018, que estabelece regras para o uso e procedimentos de 

monitoramento dos veículos aquaviários, doados aos municípios, pela União, por intermédio 

do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS. 

 

5.1.6. GESTÃO E TERRITÓRIO 

 



 
 

 

A perspectiva adotada pelo SUAS para a organização de serviços e programas tem 

como base o princípio da territorialização, a partir da lógica da proximidade do cidadão e 

baseia-se na necessidade de sua oferta capilar nos ‘territórios vulneráveis’ a serem priorizados 

(COUTO et al, 2010, p. 51). Desta forma, para identificar a demanda e oferta de serviços são 

necessários produzir diagnósticos territoriais. 

No que se refere às atividades da Gestão foi informado pela Coordenação, que os 

CRAS realizam reuniões de planejamento entre a equipe de referência e a coordenação: 

Porto Grande trimestralmente, Ferreira Gomes mensalmente, Pedra Branca e Serra do Navio 

semanalmente; reuniões para discussão de casos: Pedra Branca: diariamente, Porto 

Grande: trimestralmente, Ferreira Gomes e Serra do Navio: semanalmente; planejamento de 

atividades coletivas: Ferreira Gomes realiza trimestralmente, Pedra Branca e Porto Grande 

realiza semanalmente e Serra do Navio anualmente. Quanto a elaboração de relatórios o 

CRAS de Ferreira Gomes realiza semanalmente, Porto Grande realiza trimestralmente, Pedra 

Branca: diariamente e Serra do Navio mensalmente. 

As ações do CRAS são planejadas de acordo com as demandas identificadas no 

território: todos os municípios responderam que sim. Em relação ao atendimento das 

demandas que compõem o território de abrangência, Ferreira Gomes e Serra do Navio, 

responderam que conseguem atender todos os bairros, porém Porto Grande devido ao grande 

número de famílias em situação de vulnerabilidade e Pedra Branca o CRAS está em local de 

difícil acesso à população, os municípios não conseguem atender toda demanda apresentada 

no território. Especifique a quantidade de famílias que não estão sendo acompanhadas, 

devido às situações apresentadas anteriormente: Pedra Branca de 11 (onze) a 30 (trinta) 

famílias e Porto Grande de 61 (sessenta e um) a 90 (noventa) famílias. Cabe destacar, que 

alguns públicos não são atendidos pelos municípios devido os motivos apresentados 

anteriormente, sendo eles: Porto Grande: população LGBT, dependentes químicos e 

abusadores sexuais e Pedra Branca indígenas e quilombolas. 

Quanto as estratégias a equipe do CRAS utilizam para busca ativa dos usuários 

e famílias:  

Município Estratégias 

Ferreira Gomes Deslocamento da equipe para conhecimento do território; utilização dos dados 

do Cadastro Único das famílias com perfil para atendimento/acompanhamento 

Pedra Branca Contato com atores sociais do território (líderes comunitários, associações de 

bairro, etc); deslocamento da equipe para conhecimento do território; 

utilização dos dados do Cadastro Único das famílias com perfil para 

atendimento/acompanhamento; realização de ação conjunta com 



 
 

 

CADASTRO ÚNICO e CRAS no território; Informações e dados 

provenientes de outros serviços socioassistenciais e setoriais 

Porto Grande Contato com atores sociais do território (líderes comunitários, associações de 

bairro, etc); deslocamento da equipe para conhecimento do território; 

Campanhas de divulgação, distribuição de panfletos, cartazes, utilização de 

carro de som, redes sociais; Realização de ação conjunta com CADASTRO 

ÚNICO e CRAS no território; Informações e dados provenientes de outros 

serviços socioassistenciais e setoriais; Utilização dos dados do Cadastro 

Único das famílias com perfil para atendimento/acompanhamento; 

Serra do Navio Deslocamento da equipe para conhecimento do território; Utilização dos 

dados do Cadastro Único  das famílias com perfil para 

atendimento/acompanhamento; Realização de ação conjunta com 

CADASTRO ÚNICO e CRAS no território 

 

Gráfico 08: Quais os povos e comunidades tradicionais existentes no território 

de abrangência. 

 

 

Fonte: NMA/2021 

 

No que concerne se há povos e comunidades tradicionais no território de 

abrangência: todos os municípios, responderam que sim. Quais os povos e comunidades 

tradicionais existentes no território de abrangência (gráfico 08): Comum entre os 

municípios: comunidade ribeirinha; Pedra Branca: comunidade quilombola, povos indígenas, 

ciganos e de matriz africana e de terreiro; Ferreira Gomes: comunidade quilombola e 

assentamentos. Em 2020 este CRAS atendeu quais povos e comunidades tradicionais: 

Ferreira Gomes: comunidade ribeirinha e quilombola; Pedra Branca: povos indígenas, 



 
 

 

comunidade quilombola e ribeirinha, Porto Grande: povos de matriz africana e de terreiro, 

comunidade quilombola e ribeirinha; Serra do Navio: comunidade ribeirinha.  

Para atendimento a comunidades tradicionais a equipe de referência do CRAS: a 

equipe técnica não possui capacitação especifica. Entretanto todos os municípios possuem 

profissionais que sejam membros da comunidade/grupo tradicional. Quanto ao item 

estratégias/metodologias especificas de atendimento e diagnóstico específico sobre as 

vulnerabilidades das comunidades atendidas: Pedra Branca, Porto Grande e Serra do 

Navio, responderam que sim; Articulação com entidades ou organizações da sociedade 

civil de representação ou defesa de direitos das comunidades atendidas: apenas Ferreira 

Gomes, Pedra Branca e Porto Grande realiza; Profissionais com vivência e/ou experiências 

específicas junto às comunidades atendidas: Pedra Branca e Serra do Navio. E sobre a 

articulação com órgãos públicos que possuem atuação específica junto às comunidades 

atendidas, como exemplo Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), apenas o CRAS Pedra Branca e Porto Grande 

possui essa articulação.  

 

Gráfico 09: Caso atenda demandas que não competem ao CRAS, assinale qual 

órgão/instituição é o demandante. 

 

 

Fonte: NMA/2021 

 



 
 

 

Caso atenda demandas que não competem ao CRAS, assinale qual 

órgão/instituição é o demandante (Gráfico 09): Ferreira Gomes: poder judiciário, Pedra 

Branca: Ministério Público e Conselho Tutelar, Porto Grande: Conselho Tutelar, poder 

judiciário, Ministério Público, política de saúde, educação, e atividades de outras políticas 

públicas (habitação, segurança alimentar, obra e infraestrutura, meio ambiente e Serra do 

Navio não informou. Desta forma, podemos observar que o poder judiciário e o conselho 

tutelar são os maiores demandantes de atividades que não competem ao equipamento. 

 

5.1.7. GESTÃO DE PESSOAS: 

 

A equipe de referência do CRAS é constituída por profissionais responsáveis pela 

gestão territorial da proteção básica, organização dos serviços ofertados no CRAS e pela 

oferta do PAIF. Sua composição é regulamentada pela Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos do SUAS - NOB-RH/SUAS e depende do número de famílias 

referenciadas ao CRAS. Em relação ao quantitativo de famílias referenciadas conforme o 

Caderno de Orientações do CRAS, este deve ter no mínimo dois técnicos com nível médio e 

dois técnicos com nível superior, sendo um assistente social e outro preferencialmente 

psicólogo. 

 

Gráfico 10: Equipe de referência do CRAS 

 

 

Fonte: NMA/2021 

 



 
 

 

Quanto aos recursos humanos, todos os equipamentos apresentaram equipe 

técnica de referência, conforme as normativas (gráfico 10), sendo elas: CRAS Ferreira 

Gomes: assistente social 01 (um); psicólogo 01 (um); 02 (dois) orientador/educador social; 

CRAS Pedra Branca: assistente social 01 (um); psicólogo 01 (um); pedagogo 01 (um); 

CRAS Porto Grande: 02 (dois) assistente social; 01 (um) psicólogo, 02 (dois) pedagogo e 06 

(seis) orientador/educador social CRAS Serra do Navio 02 (dois) assistentes sociais; 01 (um) 

psicólogo; 02 (dois) pedagogos, 03 (três) orientador/educador social e 01 (um) facilitador de 

oficinas.  

Em relação ao coordenador, o CRAS Ferreira Gomes, Pedra Branca e Porto 

Grande exerce exclusivamente a função de coordenador (a). Entretanto o CRAS de Serra do 

Navio acumula as funções de coordenador (a) e de técnica (o) neste CRAS. Sobre a área de 

formação do coordenador (a): CRAS de Ferreira Gomes e Porto Grande é pedagogia; o 

CRAS de Serra do Navio é formado em administração, e o CRAS Pedra Branca não 

informou. 

Quanto ao curso CAPACITA SUAS ofertados pela SIMS, nos últimos 12 (doze) 

meses, todos os municípios monitorados participaram, sendo Ferreira Gomes e Pedra Branca: 

03 (três) técnicos, Porto Grande com 07 (sete) técnicos e Serra do Navio com 05 (cinco) 

técnicos. Nos últimos 12 meses, a unidade proporcionou ou facilitou a participação das 

(os) suas/seus profissionais em capacitação sobre os seguintes temas: 

 

Município Temática 

Ferreira Gomes Planejamento e gestão de serviço/tipificação, gênero, violências e violações de 

direitos, gestão articulada de serviços e benefícios no SUAS, 

Pedra Branca População em situação de rua, deficiência, defesa social, planejamento e gestão 

de serviço/tipificação, gênero, violências e violações de direitos, vigilância 

socioassistencial, trabalho infantil, criança e adolescente, juventude, 

envelhecimento, migração, trabalho social, sistema socioeducativo/medida 

socioeducativa/ SINASE, concepção do SUAS, mundo do trabalho, controle 

social, população LGBT, orientação sexual e identidade de gênero, diversidade 

étnico-racial (questão racial, comunidades indígenas, povos e comunidades 

tradicionais etc.), álcool e outras drogas. 

Porto Grande Violências e violações de direitos, trabalho infantil, trabalho social, 

Serra do Navio Não proporcionou/ nem facilitou a participação dos profissionais. 

 

      Gráfico 11-Dimensão: IDCRAS Recursos Humanos  



 
 

 

 

Conforme o gráfico 11, o Território do Araguari está muito bem avaliado na dimensão 

recursos humanos, sendo três dos quatro municípios obtiveram valor 5 o mais próximo das 

condições ideais dos parâmetros de qualidade, municípios com esse nível de avaliação, 

indicam que correspondem aos critérios de possuir, de acordo com sua capacidade de 

referenciamento de famílias, no mínimo 5 (9, se EV) profissionais, sendo, pelo menos 3 (5, se 

EV) com nível superior, possuir, no mínimo, 1 Assistente Social (2, se EV) e 1 Psicólogo, 

possuir, no mínimo, 1 profissional de nível superior com vínculo estatutário ou empregado 

público celetista, possuir Coordenador com nível superior, enquanto o valor 2 (dois) obtido 

pelo quarto município indicando que correspondeu aos critérios, cuja capacidade de 

referenciamento de 2.500 famílias possuir, no mínimo 3 profissionais, sendo, pelo menos 2 

com nível superior, Possuir, pelo menos, 1 Assistente Social ou 1 Psicólogo. 

 Para a capacidade de 3.500 famílias correspondeu aos critérios de possuir, no mínimo 

5 profissionais, sendo, pelo menos 2 com nível superior, possuir, pelo menos, 1 Assistente 

Social ou 1 Psicólogo. 

 

5.1.8. REDE SUAS E ASSESSORAMENTO TÉCNICO: 

 

O Sistema Nacional de Informação do Sistema Único de Assistência Social (Rede 

SUAS) tem a função de suprir as necessidades de comunicação no âmbito do SUAS e de 

acesso a dados sobre a implementação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). 

A Rede SUAS é composta por ferramentas que realizam registro e divulgação de 

dados sobre recursos repassados; acompanhamento e processamento de informações sobre 



 
 

 

programas, serviços e benefícios socioassistenciais; gerenciamento de convênios; suporte à 

gestão orçamentária; entre outras ações relacionadas à gestão da informação do SUAS. 

Os atendimentos desta Unidade são informados em algum sistema da Rede 

SUAS: todos os municípios, informaram que realizam a inserção de informações no sistema. 

Nesta unidade quem tem acesso as senhas da Rede SUAS: Ferreira Gomes: coordenador 

(a) e secretário (a); Pedra Branca: coordenador (a), secretário (a) e técnico (a); Porto Grande: 

secretário (a); Serra do Navio: Técnico (a). 

 

5.1.8.1. PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO SUAS 

 

Prontuário Eletrônico do Suas é uma ferramenta que auxilia o trabalho dos 

profissionais dos CRAS, CREAS e Unidades de Acolhimento para crianças e adolescentes no 

registro dos atendimentos realizados às famílias e indivíduos, e que permite qualificar o 

atendimento social e analisar de forma sistematizada as informações sobre território e a 

população atendida. Sobre a questão se a Unidade realiza o preenchimento do Prontuário 

Eletrônico do SUAS: Pedra Branca e Porto Grande realizam o preenchimento, entretanto 

Serra do Navio e Ferreira Gomes não realiza.  

 

5.1.8.2 REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTOS (RMA) 

 

O Registro Mensal de Atendimentos (RMA) é um sistema onde são registradas 

mensalmente as informações relativas aos serviços ofertados e o volume de atendimentos nos 

Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados 

de Assistência Social (CREAS) e Centro de Referência Especializado para População em 

Situação de Rua (Centros POP). Seu principal objetivo é uniformizar essas informações e, 

dessa forma, proporcionar dados qualificados que contribuam para o desenvolvimento do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), conforme as determinações das Resoluções da 

Comissão Intergestores Tripartite (CIT) n° 4/2011 e n° 20/2013. 

Quanto ao preenchimento do Registro Mensal de Atividades (RMA): todos os 

municípios realizam mensalmente. 

 

5.1.8.3 SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 



 
 

 

Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos - SISC é uma ferramenta de gestão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV), por meio da qual são realizados o acompanhamento e o monitoramento do 

serviço executado pelos municípios, assim como a apuração dos atendimentos realizados, para 

fins de cálculo do cofinanciamento federal. Conforme a Portaria nº 134, de 2013/MDS, o 

preenchimento do SISC é de responsabilidade do gestor local de assistência social. 

Com qual frequência é realizado o preenchimento do Sistema de Informações do 

Serviço de Convivência: Ferreira Gomes, Pedra Branca e Porto Grande realizam 

trimestralmente e Serra do Navio realiza mensalmente. 

 

5.1.8.4. CADSUAS: 

O CadSUAS é o Sistema de Cadastro do SUAS (Sistema Único de Assistência 

Social), instituído pela Portaria nº 430, de 3 de dezembro de 2008 que comporta todas as 

informações cadastrais de prefeituras, órgãos gestores, fundos e conselhos de assistência 

social, rede socioassistencial e, as informações dos trabalhadores do SUAS em todo o 

território nacional. 

Esta unidade tem acesso ao CADSUAS, os municípios de Ferreira Gomes, Pedra 

Branca e Serra do Navio, responderam que sim, entretanto o município de Porto Grande, 

informou que não, pois a gestora que possuí a senha de acesso. Quanto ao item com que 

frequência são atualizadas as informações desta unidade junto ao CADSUAS: Ferreira 

Gomes realiza no período de 03 a 06 meses, os municípios de Pedra Branca e Serra do Navio, 

realizam atualização em um período de menos de três meses, Porto Grande, informou que 

anualmente. 

 

5.1.8.5 ASSESSORAMENTO TÉCNICO E APOIO TÉCNICO 

O município recebeu Assessoramento do Núcleo de Proteção Social 

Básica/SIMS: todos os municípios informaram que sim. Sobre os seguintes serviços e 

programas discriminados abaixo: Ferreira Gomes: BPC, serviços e programas; Pedra 

Branca: PAIF, SCFV, BPC, serviços e programas; Porto Grande: PAIF, SCFV, serviços e 

programas e Serra do Navio: PAIF e SCFV. 

No exercício de 2020 todos os municípios informaram que receberam apoio 

técnico da SIMS. E elencaram os setores: Proteção Social Básica, todos os municípios 



 
 

 

tiveram apoio técnico; Gestão do SUAS: Ferreira Gomes e Pedra Branca; FEAS: Pedra 

Branca, Porto Grande e Serra do Navio; Rede SUAS/NMA: Serra do Navio. 

No final de cada instrumental a equipe técnica do NMA deixou o questionamento: 

Quais informações ou apoio técnico a SIMS poderia prestar, elaborar e disponibilizar para 

contribuir com as atividades profissionais e/ou implantação dos Serviços, programas da 

Proteção Social Básica, os municípios responderam: 

Porto Grande: “a equipe técnica deste centro necessita de capacitação para todos os 

profissionais, de forma frequente. Necessitamos também que nossos recursos venham em dia, 

para assim assistir as famílias em situação de vulnerabilidade social”;  

Pedra Branca “que a SIMS efetue capacitação para coordenadores, técnicos e 

educadores sociais conhecendo a demanda de cada repartição, elaborando segundo a 

designação de cada função”. Serra do Navio: “que a SIMS realize com frequência apoio 

técnico”. 

 

5.2. CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

(CREAS). 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é um 

equipamento público onde são oferecidos serviços com o objetivo de acolher, orientar, e 

acompanhar famílias e indivíduos em situação de violação de direitos, fortalecendo e 

reconstruindo os vínculos familiares e comunitários.  

 

5.2.1. ESTRUTURA FÍSICA 

 

Sobre a identificação os equipamentos que compõem o Território do Araguari são 

Ferreira Gomes: CREAS Renascer, localizado em área urbano periférico, CREAS Porto 

Grande e CREAS Pedra Branca do Amaparí, localizados em área urbano central. 

Quanto a capacidade de atendimento: CREAS Ferreira Gomes: 80 casos (famílias/ 

indivíduos); Pedra Branca: 100 casos (famílias/ indivíduos) e Porto Grande: 50 casos 

(famílias/ indivíduos) por mês. O CREAS consegue atender todas as demandas dos 

bairros que compõem o território de abrangência: os equipamentos de Pedra Branca e 

Porto Grande responderam que sim, entretanto o CREAS Ferreira Gomes informou que não, 

devido ao grande número de famílias em situação de vulnerabilidade, CREAS em local de 

difícil acesso à população, ausência de planejamento de estratégia no território. 



 
 

 

Em relação as condições físicas do equipamento, todos os imóveis são de uso 

exclusivo do CREAS, o CREAS Ferreira Gomes e Pedra Branca são prédio próprio e CREAS 

Porto Grande, o imóvel é alugado. O equipamento possui os seguintes espaços físicos: 

Ferreira Gomes: entrada / Porta de Acesso, sala administrativa, sala de atendimento coletivo, 

recepção, sala de atendimento individualizado, banheiros, cozinha/copa; Pedra Branca: 

entrada / Porta de Acesso, sala administrativa, área externa, sala de atendimento coletivo, sala 

de atendimento individualizado,  recepção, cozinha/copa e banheiro; Porto Grande: entrada / 

Porta de Acesso, sala administrativa, sala de atendimento coletivo, recepção, banheiro, 

cozinha/copa, sala de atendimento individualizado. 

Quanto as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência e pessoas 

idosas: Porto Grande: acesso principal adaptado com rampas e rota acessível desde a calçada 

até a recepção   do CREAS; Ferreira Gomes e Pedra Branca: acesso principal adaptado com 

rampas e rota acessível desde a calçada até a recepção do CREAS e Rota acessível aos 

principais espaços do CREAS (recepção, sala de atendimentos, sala   de uso coletivo e 

banheiros). 

Os equipamentos e materiais disponíveis, em perfeito funcionamento, para o 

desenvolvimento dos serviços são: Ferreira Gomes: computadores, impressora, máquina 

copiadora, brinquedoteca, acervo bibliográfico, veículo de uso compartilhado, televisão, 

materiais pedagógicos/esportivos; Pedra Branca: televisão, materiais pedagógicos/esportivos, 

impressora, máquina copiadora, Datashow, brinquedoteca, acervo bibliográfico, aparelho de 

DVD e computadores; Porto Grande: impressora, máquina copiadora, computadores e 

televisão. 

 

           Gráfico 12-Dimensão: IDCREAS Estrutura Física 

 

 



 
 

 

Tendo em vista o gráfico 12 do referido território, que corresponde aos municípios de 

Pedra Branca, Ferreira Gomes e Porto Grande. Infere-se que o Município de Pedra Branca, 

obteve na dimensão Estrutura Física valor 4 (quatro), municípios nesse nível de avaliação 

indicam que apresentam um nível de ESTRUTURA mais próximo da ideal prevista, 

considerando porte para atender com qualidade, significa que atenderam os critérios de 

possuir 3 salas ou mais para atendimento; recepção; ter, no mínimo, 2 banheiros; possuir1 ou 

mais computadores com internet; possuir veículo próprio ou compartilhado; acessibilidade 

pelo menos parcial.  

O município de Porto Grande obteve o valor de 3 (três), assim os municípios neste 

nível de avaliação indicam que atendem aos critérios de possuir, no mínimo, 3 salas de 

atendimento e/ou administrativa, recepção, ter no mínimo 1 banheiro e acessibilidade ao 

menos parcial. O município de Ferreira Gomes, obteve o valor 2 (dois), municípios nesse 

nível de avaliação indicam que correspondem aos critérios de possuir, no mínimo 3 (três) 

salas de atendimento e/ou administrativa e ter no mínimo 1(um) banheiro. Assim, nesses 

casos, sugerem estudo atento para adequações necessárias para garantir aproximarem-se das 

condições ideais nessa dimensão. 

  

5.2.2. GESTÃO DE PESSOAS  

 

Gráfico 13: Equipe de referência do CREAS 

 

 



 
 

 

Fonte: NMA/2021 

 

A equipe técnica é composta (gráfico 13) por: Ferreira Gomes: 01 (um) assistente 

social, 01 (um) psicólogo, 01 (um) educador social e 01 (uma) copeira; Pedra Branca: 01 

(um) assistente social, 01 (um) psicólogo, 01 (um) pedagogo, 01 (um) sociólogo, 01 (um) 

educador social; Porto Grande: 01 (um) assistente social, 01 (um) psicólogo e 01 (um) 

advogado. 

O coordenador desta unidade exerce exclusivamente a função de coordenador e 

qual sua formação: Pedra Branca, exerce exclusivamente a função, formação do 

coordenador administração; Ferreira Gomes e Porto Grande responderam que não, quanto a 

formação: Ferreira Gomes: psicologia e Porto Grande: pedagogia.  

Nos últimos 12 meses algum profissional participou de curso promovido pelo 

CAPACITA SIMS: os técnicos do CREAS Ferreira Gomes e Pedra Branca participaram.  

 Quanto ao item a Unidade proporcionou ou facilitou a participação das (os) 

suas/seus profissionais em capacitação sobre os seguintes temas: apenas a equipe técnica 

do CREAS de Ferreira Gomes participou, com a seguinte temática: violências e violações de 

direitos, trabalho infantil e mundo do trabalho. Os municípios de Pedra Branca e Porto 

Grande: a gestão não proporcionou/facilitou a participação dos profissionais. 

 

            Gráfico 14-Dimensão: IDCREAS Recursos Humanos 

 

 

Conforme o gráfico 14, infere-se que os dois Municípios de Pedra Branca e Porto 

Grande, obtiveram na dimensão recursos humanos valor 3 (dois). Municípios nesse nível de 

avaliação, indicam que correspondem com os critérios de possuir, conforme o Porte (neste 

caso pequeno porte l), o total de trabalhadores (nível superior e médio) maior ou igual a 5, 



 
 

 

sendo no mínimo 3 deles de nível superior; possuir, no mínimo 1 assistente social; no mínimo 

1 psicólogo; possuir coordenador com nível superior. O município de Ferreira Gomes obteve 

na dimensão o valor 2(dois), e municípios nesse nível de avaliação, indicam que 

correspondem com os critérios de possuir, conforme o Porte (neste caso pequeno porte l), no 

mínimo, para um total de trabalhadores (tanto superior como médio) - seja maior que 3 (três), 

ter, no mínimo, 1 (um) Assistente Social e, no mínimo, 1(um) psicólogo. 

 

5.2.3. SERVIÇOS OFERTADOS 

 

Este CREAS realiza cadastramento da população em situação de rua no 

CadÚnico: Porto Grande e Pedra Branca realizam. O CREAS tem recebido e atendido 

demandas das seguintes instâncias: todos os CREAS monitorados recebem demanda do 

Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar, e os municipios de Pedra Branca e Porto 

Grande, ainda atendem demanda da saúde e educação. 

Quantos usuários em situação prioritária a equipe encaminhou para o Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –SCFV: Pedra Branca de 01(um) a 10 (dez) 

famílias. Este CREAS acompanha usuários de outros municípios: apenas o município de 

Pedra Branca informou que sim, em média de 01 (uma) a 10 (dez) famílias demanda do 

município de Porto Grande. 

 

5.2.3.1 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A 

FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI  

 

Conforme preconiza a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o 

CREAS Ferreira Gomes, Pedra Branca e Porto Grande ofertam o Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI. Trata-se do serviço de apoio, 

orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de 

ameaça e violação de direitos. 

São realizadas as seguintes atividades pela equipe técnica:  

Município Atividade 

Ferreira Gomes Palestras, visitas domiciliares, orientação jurídico-social, grupo/oficina com 

famílias ou indivíduos, elaboração de relatórios técnicos para o sistema de 

justiça, elaboração do plano de acompanhamento familiar e/ou individual, 

registro do acompanhamento individual/familiar em prontuário, acolhida 

particularizada realizada por profissional de nível superior e acompanhamento 

individual/familiar, encaminhamento de famílias ou indivíduos para outras 



 
 

 

políticas públicas (educação, habitação, trabalho etc.), encaminhamento para 

serviços da rede de saúde,  

Pedra Branca Palestras, ações de mobilização e sensibilização para o enfrentamento das 

situações de violações de direitos, visitas domiciliares, orientação jurídico-

social, grupo/oficina com famílias ou indivíduos, elaboração de relatórios 

técnicos para o sistema de justiça, elaboração de relatórios técnicos sobre casos 

em acompanhamento, registro do acompanhamento individual/familiar em 

prontuário, acompanhamento dos encaminhamentos realizados, acolhida 

particularizada realizada por profissional de nível superior e acompanhamento 

individual/familiar, encaminhamento para inserção/atualização de famílias no 

cadastro Único, encaminhamento para obtenção de benefícios eventuais, 

encaminhamento para o Conselho Tutelar, encaminhamento para órgãos de 

defesa e responsabilização (Defensoria Pública, Promotoria, Ministério Público 

etc.), encaminhamento de famílias ou indivíduos para outras políticas públicas 

(educação, habitação, trabalho etc.), encaminhamento para serviços da rede de 

saúde, encaminhamento de famílias ou indivíduos para a rede de serviço 

socioassistencial, encaminhamento para o CRAS, orientação/acompanhamento 

para inserção no BPC e apoio para obtenção de documentação pessoal 

Porto Grande Palestras, ações de mobilização e sensibilização para o enfrentamento das 

situações de violações de direitos, visitas domiciliares, orientação jurídico-

social, grupo/oficina com famílias ou indivíduos, elaboração de relatórios 

técnicos para o sistema de justiça, elaboração de relatórios técnicos sobre casos 

em acompanhamento, elaboração do plano de acompanhamento familiar e/ou 

individual, registro do acompanhamento individual/familiar em prontuário, 

acompanhamento dos encaminhamentos realizados, acolhida particularizada 

realizada por profissional de nível superior e acompanhamento 

individual/familiar, encaminhamento para inserção/atualização de famílias no 

cadastro Único, encaminhamento para obtenção de benefícios eventuais, 

encaminhamento para o Conselho Tutelar, encaminhamento para órgãos de 

defesa e responsabilização (Defensoria Pública, Promotoria, Ministério Público 

etc.), encaminhamento de famílias ou indivíduos para outras políticas públicas 

(educação, habitação, trabalho etc.), encaminhamento para serviços da rede de 

saúde, encaminhamento de famílias ou indivíduos para a rede de serviço 

socioassistencial, encaminhamento para o CRAS, orientação/acompanhamento 

para inserção no BPC e apoio para obtenção de documentação pessoal. 

Fonte: NMA, 2021. 

O tempo médio de acompanhamento dos usuários do PAEFI: CREAS Pedra 

Branca são 06 (seis) meses; CREAS Ferreira Gomes são 09 (nove) meses e CREAS Porto 

Grande 01 (um) ano. Sobre o item são realizadas atividades coletivas: Porto Grande e 

Pedra Branca informaram que sim, entretanto apenas o município de Pedra Branca informou 

o quantitativo de grupos trabalhados no decorrer do ano que foi de 01(um) a 03 (três) grupos. 

Qual a periodicidade na realização destes grupos: Porto Grande e Pedra Branca a cada 15 

dias. Em relação as estratégias, a equipe utiliza para a realização dos grupos do PAEFI: 

Pedra Branca: flexibilidade de horário, realização esporádica de palestra ministradas por 

técnicos de outros setores e/ou políticas públicas e desenvolvimento de atividades como: 

dinâmicas, filmes, ilustrações de mensagem e lanches; e Porto Grande: atividades com 

conteúdo trazidos pelos participantes. Quantifique os grupos em andamento: Pedra Branca: 



 
 

 

famílias e adolescentes (não se refere aos que estão em MSE) de 02 a 04 grupos. Cabe 

destacar que Porto Grande e Pedra Branca, no ano de referência a atividade teve que ser 

interrompida por decorrência da pandemia. 

 

5.2.3.2. QUANTIDADE E PERFIL DAS PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA OU 

VIOLAÇÕES DE DIREITOS QUE INGRESSARAM NO PAEFI. 

 

Gráfico 15: Proporção do público atendido em decorrência de violência ou violações de 

direitos 

 

      Fonte: NMA/2020 

 

De acordo com a Coordenação do CREAS, nos meses considerados de referência, 

(janeiro, fevereiro e março de 2020), foram registrados: Ferreira Gomes: 53 (cinquenta e 

três), Pedra Branca: 56 (cinquenta e seis) e Porto Grande 09 (nove) casos de pessoas vítimas 

de violência ou violação de direitos que ingressaram no PAEFI. Público atendido em 

decorrência de violência ou violações de direitos (gráfico 15), a maior proporção de 

acolhimentos foram 52% de crianças ou adolescentes atendidas. 

 

5.2.3.2.1. Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (física ou 

psicológica):  

Crianças de 0 a 6 anos: Ferreira Gomes 01 (um) do sexo masculino e 04 (quatro) do 

sexo feminino; Pedra Branca: 05 (cinco) do sexo masculino e 09 (nove) do sexo feminino; 

com idade de 7 a 12 anos: Ferreira Gomes 03 (três) do sexo masculino e 02 (dois) sexo 



 
 

 

feminino; Pedra Branca 03 (três) do sexo masculino e  05 (cinco) do sexo feminino; com 

idade de 13 a 17 anos: Ferreira Gomes: 01 (um) do sexo feminino; Pedra Branca: 03 (três) 

do sexo masculino e 05 (cinco) do sexo feminino; Porto Grande: 03 (três) do sexo feminino. 

As agressões foram cometidas pelo (a): pai 05 (cinco); mãe: 03 (três); Padrasto: 09 

(nove); Madrasta 06 (seis); irmão (ã): 02 (dois); outros membros da família: 02 (dois) e 

desconhecido: 01 (um). 

 

5.2.3.2.2. Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual:  

Crianças com idade de 13 a 17 anos: Pedra Branca: 01 (um) do sexo feminino; 

foram relatados 03 casos no município de Ferreira Gomes, entretanto não foi informado a 

idade e sexo. 

As agressões foram cometidas pelo (a): outros membros da família: 01 (um) caso e 

desconhecido: 03 (três) casos. 

 

5.2.3.2.3. Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual:  

Crianças com idade de 0 a 6 anos: Ferreira Gomes 02 (dois) do sexo masculino e 02 

(dois) do sexo feminino; com idade de 13 a 17 anos: Ferreira Gomes: 01 (um) do sexo 

feminino e Pedra Branca: 01 (um) do sexo feminino. 

 As agressões foram cometidas pelo (a): padrasto: 04 (quatro) e desconhecido: 02 

(dois). 

 

5.2.3.2.4. Criança ou adolescente vítimas de negligência ou abandono: Crianças de 0 a 6 

anos: Pedra Branca: 02 (dois) do sexo masculino e 01 (um) do sexo feminino; com idade de 

7 a 12 anos: Pedra Branca 03 (três) do sexo feminino; Porto Grande: 01 (um) do sexo 

masculino; com idade de 13 a 17 anos: Porto Grande: 01 (uma) do sexo feminino. 

As agressões foram cometidas pelo (a): pai 04 (quatro); mãe: 03 (três); madrasta 01 

(um). 

 

5.2.3.2.5. Idosos com 60 anos ou mais vítimas de violência intrafamiliar (física ou 

psicológica):  

Do sexo masculino: Ferreira Gomes: 03 (três); Pedra Branca: 03 (três); do sexo 

feminino: Ferreira Gomes: 03 (três); Pedra Branca: 05 (cinco) e Porto Grande 01 (um). 

Quantidade de agressões cometidas pelo (a): filhos (as) 11 (onze) e netos (as) 02 (dois). 

 



 
 

 

5.2.3.2.6. Idosos com 60 anos ou mais vítimas de negligência:  

Do sexo masculino: Ferreira Gomes: 01 (um); Pedra Branca: 02 (dois); do sexo 

feminino: Ferreira Gomes: 02 (dois); Pedra Branca: 01 (um) e Porto Grande 01 (um). 

Quantidade de agressões cometidas pelo (a): filhos (as) 07 (sete). 

 

5.2.3.2.7. Pessoas com deficiência, em situação de violência física ou psicológica:  

Com idade de 60 anos ou mais: Pedra Branca 01 (um) do sexo feminino. Agressão 

cometida por outros membros da família. 

 

5.2.3.2.8. Pessoas com deficiência, vítimas de negligência: 

Com idade de 0 a 12 anos: Ferreira Gomes: 03 (três); Com idade de 13 a 17 anos: 

Ferreira Gomes: 02 (dois);  com 60 anos ou mais: Ferreira Gomes: 01 (um) e Pedra Branca: 

01 (um). Agressão cometida por: pai 02 (dois), mãe 01 (um), outros membros da família: 04 

(quatro). 

 

5.2.3.2.9. Pessoas com deficiência, vítimas de Abuso Econômico: 

Com 60 anos ou mais: Ferreira Gomes: 02 (dois) do sexo masculino e 01 (um) do 

sexo feminino. Agressão cometida por: irmão 02 (dois) e vizinho 01 (um). 

 

5.2.3.2.10. Mulheres adultas vítimas de violência física, psicológica ou sexual:  

Foram registrados: Ferreira Gomes: 06 (seis), Pedra Branca: 05 (cinco) e Porto Grande 

03 (três) casos de mulheres adultas (18 a 59 anos) vítimas de violência. As agressões foram 

cometidas pelo: marido: 12 (doze), outros membros da família 01 (um) e conhecido 01 (um). 

 

5.2.3.2.11. Pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual e pessoas em situação 

de rua: 

Foram registrados no município de Ferreira Gomes aproximadamente 10 (dez) 

atendimentos. 

 

5.2.3.2.12. Pessoas vítimas de tráfico de seres humanos, pessoas vítimas de discriminação 

por orientação sexual e pessoas em situação de rua: 

Não houve registro de casos. 

 



 
 

 

5.2.3.3.  AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR 

Das famílias acompanhadas pelo PAEFI, quantas iniciaram o processo de 

superação das situações de risco social e violação de direitos: CREAS Ferreira Gomes e 

Pedra Branca: de 11 (onze) a 30 (trinta) famílias. 

Das famílias acompanhadas que iniciaram o processo de superação das 

situações vivenciadas de violação de direitos, quantifique quais foram os aspectos que 

obtiveram impactos durante o desenvolvimento dos trabalhos sociais realizados com as 

famílias/indivíduos: 

Aspectos de superação Quantidade aproximada 

Quantos melhoraram a qualidade de vida Ferreira Gomes: 01 a 10 famílias;  

Pedra Branca: de 11 a 30 famílias. 

Quantos fortaleceram a sua função protetiva Ferreira Gomes: 01 a 10 famílias;  

Pedra Branca: de 11 a 30 famílias. 

Quantos acessaram serviços socioassistenciais e 

políticas públicas Intersetoriais 

Ferreira Gomes: de 11 a 30 famílias. 

Pedra Branca: 01 a 10 famílias;  

Quantos iniciaram a reparação de danos Ferreira Gomes e Pedra Branca de 01 

(uma) a 10 (dez) famílias. 

Quantos iniciaram o rompimento dos padrões 

violadores de direitos no interior da família 

Ferreira Gomes e Pedra Branca de 01 

(uma) a 10 (dez) famílias. 

Quantos tiveram reduzidas às violações de direitos 

seus agravamentos e reincidência 

Ferreira Gomes: 01 a 10 famílias;  

Pedra Branca: de 11 a 30 famílias. 

Das famílias acompanhadas, quantas foram 

DESLIGADAS do acompanhamento por motivo de 

superação das situações vivenciadas por violação de 

direitos 

Ferreira Gomes: 01 a 10 famílias;  

Pedra Branca: de 11 a 30 famílias 

Fonte: NMA/2021 

Cabe destacar que apenas o município de Porto Grande não informou os aspectos que 

obtiveram impactos durante o desenvolvimento dos trabalhos sociais realizados com as 

famílias/indivíduos. 

 

5.2.3.4 SERVIÇO DE PROTEÇÃO A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE 

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (LA/PSC) 

 

O Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade tem por 

finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente.  

 

Gráfico 16: Serviço de Proteção a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa (LA/PSC) 



 
 

 

 

 

       Fonte: NMA/2021 

 

Nos meses de janeiro a março de 2020 no CREAS de Ferreira Gomes foram 

registrados (Gráfico 16), 22 (vinte e dois) casos de adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas. Sendo que 10 (dez) adolescentes em prestação de serviço à comunidade 

(PSC) e 12 (doze) adolescentes em cumprimento de liberdade assistida (LA). Os municípios 

de Pedra Branca e Porto Grande não houve registro de atendimento deste público.  

 

5.2.3.4.1. NÚMERO DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS. 

 

Gráfico 17: Quantidade de adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas por sexo. 

 



 
 

 

 

         Fonte: NMA/2021 

 

Quanto ao número de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas 

(gráfico 17) por sexo foram: adolescentes inseridos em cumprimento de Liberdade 

Assistida (LA): sexo masculino: 07 (sete) adolescentes; sexo feminino: 05 (cinco) 

adolescentes; Prestação de Serviço à Comunidade (PSC): sexo masculino: 08 (oito) 

adolescentes e sexo feminino: 02 (dois) adolescentes. 

Em relação a execução do serviço no município, todos os municípios informaram 

que não existe equipe de referência específica para o atendimento e acompanhamento das 

medidas socioeducativas. Entretanto as equipes técnicas do CREAS Ferreira Gomes, Pedra 

Branca e Porto Grande informaram que realizam durante o acompanhamento do adolescente: 

atendimentos individuais, visitas domiciliares, visitas às instituições que compõem a rede de 

atendimento socioeducativo.  

 

5.2.3.4.2. PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO  

 

Quanto ao plano individual de atendimento (PIA), instrumento que norteia as 

ações a serem realizadas para viabilizar a proteção integral, a reinserção familiar e 

comunitária e a autonomia de crianças, adolescentes afastados dos cuidados parentais e sob 

proteção de serviços de acolhimento, apenas as equipes técnicas de Ferreira Gomes e Pedra 

Branca elaboram o documento. 



 
 

 

No que se refere ao período proposto pelo Serviço para atendimento dos 

adolescentes: Ferreira Gomes, Pedra Branca e Porto Grande são realizados quinzenalmente. 

Sobre os encaminhamentos para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV): foram encaminhados 03 (três) famílias pelo CREAS de Ferreira Gomes.  

Quanto as famílias de adolescentes que cumprem MSE, foram acompanhadas 

pelo Serviço do PAEFI este ano: Ferreira Gomes: de 01 (uma) a 10 (trinta) famílias, Pedra 

Branca e Porto Grande não realizou acompanhamento. Não realizaram atendimento em grupo 

com os adolescentes atendidos pelo serviço no ano de referência. 

No que se refere articulação e orientação com os locais onde os adolescentes 

prestam o serviço à comunidade: o CREAS Ferreira Gomes, Pedra Branca e Porto Grande 

realizam. Em relação ao cadastro dos locais que recebem os adolescentes em prestação de 

serviço à comunidade: os CREAS de Ferreira Gomes e Pedra Branca possuem esse registro. 

No decorrer do cumprimento da medida socioeducativa PSC, são realizadas reuniões 

entre a equipe do CREAS e do local de prestação dos serviços: todos os municípios 

realizam a atividade. 

Quanto ao perfil dos adolescentes em relação a medida socioeducativa:  

Perfil Quantidade aproximada 

Dos adolescentes em cumprimento de PSC ou LA, 

quantos foram egressos do meio fechado 

Ferreira Gomes: de 01 (um) a 10 

(dez) adolescentes; 

Dos adolescentes em cumprimento de PSC ou LA, 

quantos são reincidentes 

Ferreira Gomes e Pedra Branca não 

houve registro de casos; 

Do atendimento total de PSC e LA, quantos cumpriram 

as MSE até o final do período determinado judicialmente 

Ferreira Gomes: de 1 (um) a 10 (dez) 

adolescentes; 

Do atendimento total de PSC e LA, qual o número de 

óbitos ocorrido 

Ferreira Gomes não houve registro de 

casos; 

Média de renda familiar dos adolescentes atendidos em 

Medidas Socioeducativas pelo CREAS este ano 

Ferreira Gomes: até um salário 

mínimo; 

Quantos adolescentes foram inseridos na educação 

formal 

Ferreira Gomes: 01 (um) a 10 (dez) 

adolescentes; 

Quantidade de adolescentes acompanhados pelo serviço 

de MSE de acordo com o perfil de escolaridade  

Ensino Fundamental: Ferreira 

Gomes: de 01 (um) a 10 (dez) 

adolescentes; 

Quantos adolescentes em MSE relataram fazer uso de 

alguma substância psicoativa: 

Álcool, maconha e outras drogas 

nenhum registro 

Dos adolescentes atendidos, quantos cometeram os atos 

infracionais, elencados ao lado: 

: 

 

Furto: Ferreira Gomes: de 01 (um) a 

10 (dez) adolescentes; 

Roubo: não houve registro 

Tráfico: não houve registro 

Agressão/briga: Ferreira Gomes: de 

01 (um) a 10 (dez) adolescentes; 

Homicídio: não houve registro 

Tentativa de homicídio: Ferreira 

Gomes: de 01 (um) a 10 (dez) 



 
 

 

adolescentes; 

Dano ao patrimônio: Ferreira 

Gomes: de 01 (um) a 10 (dez) 

adolescentes; 

Porte/uso de drogas: não houve 

registro 

Lesão corporal: Ferreira Gomes: de 

01 (um) a 10 (dez) adolescentes; 

Crime de trânsito/dirigir sem 

habilitação: não houve registro 

Fonte: NMA, 2021. 

 

5.2.3.4.3. SISTEMA NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS  

 

SIPIA SINASE é um Sistema Nacional de Acompanhamento de Medidas 

Socioeducativas, versão Web Nacional, que propõe a criação de um Sistema de Informação 

em rede para registro e tratamento de dados referentes a adolescentes em conflito com a lei 

em cumprimento de medidas socioeducativas.  

Tem abrangência nacional, sendo um banco de dados único. Cumpre o papel de ser 

ferramenta de integração entre as instituições executoras de medidas socioeducativas, 

Ministério público, varas da infância e juventude, CREAS e demais órgãos das esferas 

municipal, estadual e federal. O SIPIA Sinase fundamenta-se no Estatuto da Criança e do (a) 

adolescente, no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo SINASE e tem como 

princípios primordiais: 

- Operacionalizar, na base, a política do Estatuto da Criança e do (a) adolescente e do 

SINASE, desde o primeiro atendimento, internação provisória, execução e acompanhamento 

das medidas socioeducativas em meio aberto, semiliberdade, até a internação para 

adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de medida; 

- Subsidiar com informações as instâncias das Instituições que executam medidas, Varas da 

Infância e Juventude, Ministério Público e órgãos competentes nas três esferas de governo 

para a formulação e gestão de políticas do SINASE. 

Os municípios de Ferreira Gomes, Pedra Branca e Porto Grande informaram que não 

utilizam o Sistema de Informações para criança e adolescentes – SIPIA/SINASE Web. 

As dificuldades encontradas são: Ferreira Gomes: falta de disponibilidade do técnico, de 



 
 

 

infraestrutura (Computador, Rede) e capacitação; Pedra Branca e Porto Grande não conhecem 

o sistema. 

As maiores dificuldades da equipe do CREAS no 

atendimento/acompanhamento das Medidas Socioeducativas:  

Ferreira Gomes: dificuldade para realizar a parceria para o cumprimento de PSC, 

falta de recursos para a equipe (local, veiculo, estrutura física, material), de informações sobre 

os autos do processo dos adolescentes, não há participação da família dos adolescentes; Pedra 

Branca: falta de capacitação, e Porto Grande: falta de recursos humanos, capacitação, de 

recursos para a equipe (local, veiculo, estrutura física, material). 

 

5.2.3.4.4. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL: 

 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009), o 

Serviço especializado em Abordagem Social é ofertado de forma continuada e programada 

com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos 

territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como: 

trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de 

crack e outras drogas, dentre outras. O serviço configura-se como um importante canal de 

identificação de situação de risco pessoal e social que podem, em determinadas situações, 

associar-se ao uso abusivo ou dependência de drogas. Ofertado no âmbito da Proteção Social 

especial de média Complexidade, o Serviço de Abordagem Social deve garantir atenção às 

necessidades mais imediatas das famílias e dos indivíduos atendidos, buscando promover o 

acesso à rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da 

garantia de direitos. O serviço deve atuar com a perspectiva de elaboração de novos projetos 

de vida. Para tanto, a equipe deve buscar a construção gradativa de vínculos de confiança que 

favoreça o desenvolvimento do trabalho social continuado com as pessoas atendidas. 

O CREAS de Pedra Branca informou que executa o serviço especializado em 

abordagem social, entretanto não tem equipe específica para realizar o serviço. Quanto ao 

volume de abordagem realizada, foram 10 (dez) pessoas abordadas, durante o mês, sendo 

eles: adolescentes de 13 a 17 anos: 04 (quatro) do sexo masculino e 05 (cinco) do sexo 

feminino; de 18 a 59 anos: 01 (um) do sexo masculino. Perfil dos usuários atendidos: 

crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil e pessoas em situação de rua.  



 
 

 

Atividades realizadas pela equipe: mapeamento e diagnóstico para conhecimento 

do território, informação, comunicação e defesa de direitos, orientação e encaminhamento 

sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade, articulação da rede de serviços 

socioassistenciais, articulação com os serviços de políticas setoriais, articulação 

interinstitucional com órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e elaboração de relatórios. 

Os atendimentos são realizados semanalmente.  

Quanto a execução do serviço de proteção social especial para pessoa com 

deficiência, idosos e suas famílias: apenas o CREAS Pedra Branca oferta o serviço, 

entretanto, não possui equipe técnica especifica para o serviço. 

 

      Gráfico 18-Dimensão: IDCREAS Serviços 

 

Conforme o gráfico 18, o Território do Araguari foi avaliado na dimensão serviços 

com o valor 4 (quatro), para o município de Pedra Branca e Porto Grande. Neste sentido, 

municípios com esse nível de avaliação indicam que apresentam um nível de serviços mais 

próximo do ideal previsto, cujos critérios são os seguintes: ofertar o PAEFI assegurando a 

realização, pelo menos, das seguintes atividades: Entrevistas de acolhida para avaliação inicial 

dos casos; Atendimento psicossocial em grupo; Atendimento psicossocial individual/familiar; 

Construção de Plano Individual e/ou Familiar de atendimento; Visitas domiciliares; 

Elaboração de relatórios técnicos sobre casos em acompanhamento; Quantidade média de 

casos em acompanhamento no mês, dividida pela equipe técnica (AS + PSI) deve ser menor 

ou igual a 50 casos; ofertar o serviço de MSE assegurando a elaboração do plano Individual 

de atendimento (PIA) do adolescente (somente municípios cofinanciados); ofertar o serviço 



 
 

 

de abordagem ou ter o Serviço referenciado (somente municípios cofinanciados); Possuir 

forte articulação com: CRAS; Conselho Tutelar; Ofertar atendimento para variadas situações 

de violência ou violação de direitos e para os diferentes ciclos de vida. 

O município de Ferreira Gomes obteve o valor 2 (dois), logo, neste nível de 

avaliação, indicam que a Unidade deve ofertar o PAEFI assegurando a realização, pelo 

menos, das seguintes atividades: Entrevistas de acolhida para avaliação inicial dos casos; 

Atendimento psicossocial individual/familiar; Visitas domiciliares; Elaboração de relatórios 

técnicos sobre casos em acompanhamento; possuir forte articulação com o CRAS.  

 

5.2.4. REDE SUAS E ASSESSORAMENTO TÉCNICO: 

5.2.4.1. Informações sobre o gerenciamento do Sistema da Rede SUAS e apoio técnico da 

SIMS: 

Os atendimentos desta Unidade são informados em algum sistema da Rede 

SUAS: Ferreira Gomes e Pedra Branca informaram que realizam a inserção de informações 

no sistema, através do Registro mensal de atividades (RMA). Porto Grande, não realiza. 

Nesta unidade quem tem acesso as senhas da Rede SUAS: Ferreira Gomes: 

coordenadora de programas; Pedra Branca: secretário (a) e Porto Grande: técnico (a). 

Esta Unidade não tem acesso ao Cadsuas: apenas os CREAS de Porto Grande e 

Pedra Branca, possuem acesso. Com que frequência são atualizadas as informações desta 

Unidade junto ao CADSUAS: Pedra Branca realiza anualmente e Porto Grande, realiza 

menos de três meses a atualização. O município de Ferreira Gomes não realiza atualização 

porque os técnicos não possuem senha. 

No exercício de 2020 todos os municípios informaram que receberam apoio 

técnico da SIMS. E elencaram os setores: Ferreira Gomes: Núcleo de Proteção Básica, 

Núcleo de Proteção especial, Rede SUAS/NMA e FEAS; Pedra Branca e Porto Grande: 

Núcleo de Proteção Social Especial. 

O CREAS encaminha relatório trimestral de atividades para Núcleo de 

Proteção Especial/SIMS: Porto Grande e Pedra Branca informaram que sim, entretanto 

Ferreira Gomes não encaminha. 

No final de cada instrumental a equipe técnica do NMA deixou o questionamento: 

Quais informações ou apoio técnico a SIMS poderia prestar, elaborar e disponibilizar para 



 
 

 

contribuir com as atividades profissionais e/ou implantação dos Serviços, executados no 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social, os municípios responderam: 

Porto Grande: “acredito que seria eficaz para nós, técnicos, orientação dos 

procedimentos a serem tomados, pois muitas destas informações são aprendidas na prática, 

vendo como o outro faz. Sinto essa dificuldade. Capacitação e orientação sobre as MSE e 

PAEFI”. 

 

6. REDE PRIVADA SOCIOASSISTENCIAL: 

 

“As entidades prestadoras de assistência social são 

vistas como parceiras estratégicas e corresponsáveis na 

luta pela garantia de direitos sociais” (PNAS, 2004). 

 

Conforme artigo 3º, da Lei nº 8.742/1993 – LOAS consideram-se entidades e 

organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou 

cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por 

esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. 

As entidades ou organizações de assistência social possuem fundamental importância para o 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) por atuarem em parceria com a Administração 

Pública no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade social. 

As entidades de assistência social devem: executar ações de caráter continuado, 

permanente e planejado; assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos 

usuários; garantir a gratuidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais – inexistência de cobrança pelos serviços; garantir a existência de processos 

participativos dos usuários na busca do cumprimento da missão da entidade ou organização. 

 

6.1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 

 De acordo com os planos municipais de assistência social, as entidades que compõem 

o território do Araguari são: 

Ord Nome da Entidade Presidente Município Situação 

01 Associação da Juventude 

Ferreirense -AJUF 
- Ferreira Gomes Não foi 

encontrada 

02 Associação Pró-Idoso de Ferreira 

Gomes - ASPIFEGO 

Maria de 

Nazaré 

Lacerda 

Serra 

Ferreira Gomes Ativa 



 
 

 

03 Associação dos Quilombolas do 

Igarapé Palha -AQUIPA 

Itelvina da 

Conceição 

Aguiar 

Ferreira Gomes Ativa 

04 Associação de Pescadores – CPZ-7 - Ferreira Gomes Não foi 

encontrada 

05 Associação de Agricultores e Asse 

Comunidade de Ferreirinha – 

AAACF 

- Ferreira Gomes Não foi 

encontrada 

06 Associação Centro de Recuperação 

Lírio dos Vales 
- Ferreira Gomes Recusou 

monitoramento 

07 Associação de Eventos - AESC - Ferreira Gomes Recusou 

monitoramento 

08 Associação das Parteiras 

ASMOPARTE-PBA 

Terezinha 

Vilhena Baia 
Pedra Branca Ativa 

09 Associação de Moradores do Bairro 

Reviver de Pedra Branca do 

Amaparí – AMBR-PBA 

Rogelson 

Almeida 

Gonçalves 

Pedra Branca Ativa 

10 Projeto Cidadã Mirim - Pedra Branca - 

11 Fundação Mãe Bia - Pedra Branca Inativa 

12 Associação de Moradores do 

Bairro Água Fria 

Raimundo 

Ferreira dos 

Reis 

Pedra Branca Ativa 

13 Assembleia de Deus 

CEMEADAPI 

Joaquim 

Pereira da 

Costa 

Pedra Branca Ativa 

14 Associação dos Idosos e Idosas de 

Porto Grande 

Elielza 

Palheta 

Barata 

Porto Grande Ativa 

15 Associação dos Negros - Porto Grande Ativa, porém 

não finalizou o 

monitoramento 

16 Igreja Católica Paróquia Nossa 

Senhora de Aparecida 

Benedito da 

Silva 
Porto Grande Ativa 

17 Empresa Beadell Brasil LTDA - Serra do Navio Inativa 

18 Ateliê da Angélica - Serra do Navio Inativa 

 

No que se refere ao número de entidades que compõem o Território do Araguari, este 

possui 18 (dezoito) entidades da rede socioassistencial, sendo que apenas 08 (oito) entidades 

foram monitoradas. Cabe destacar, que não realizamos o monitoramento de 10 (dez) 

entidades, pelos seguintes motivos: no município de Ferreira Gomes, algumas entidades não 

foram encontradas, devido estarem localizadas na área rural, ficando distantes da sede do 

município. Associação de Eventos – AESC e Associação Centro de Recuperação Lírio dos 



 
 

 

Vales não aceitaram o monitoramento; Porto Grande: Associação dos Negros está ativa, 

entretanto iniciou o monitoramento, porém não finalizou o preenchimento do instrumental 

aplicado pela equipe do NMA; as entidades do município de Serra do Navio estão inativas; as 

entidades de Pedra Branca do Amaparí: Fundação Mãe Bia, existe, porém, não está atuando, 

desta forma não quis participar do monitoramento, informou que pretende regularizar a 

documentação da entidade e Projeto Cidadã Mirim já foi extinto.  

O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica é um número único que identifica uma pessoa 

jurídica e outros tipos de arranjo jurídico sem personalidade jurídica junto à Receita Federal 

brasileira. No que concerne a regularização das entidades, todas as entidades monitoradas 

informaram que estão regularizadas. 

A Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014 revoga a Resolução nº 16, de 05 de 

maio de 2010 e estabelece os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades e 

organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social (Art. 1º). A inscrição nos conselhos é a 

condição primeira para o funcionamento da entidade e organização de assistência social (Art. 

5º).  

O que as entidades ou organizações de assistência social devem demonstrar no ato da 

inscrição: (art. 3º) I. Ser pessoa jurídica de direito privado; II. Aplicar suas rendas, seus 

recursos e eventual resultado integralmente no território nacional e na manutenção e 

desenvolvimento de seus objetivos institucionais; III. Apresentar Plano de Ação anual; 

identificar cada serviço, programa, projeto e benefícios socioassistenciais (informando: 

público alvo; capacidade de atendimento; recursos financeiros; recursos humanos; 

abrangência territorial; como fomenta, qualifica e incentiva a participação dos usuários e 

estratégias adotadas para isso). IV. Ter expresso em seu relatório de atividades: finalidade 

estatutária; objetivos; origem dos recursos; infraestrutura; identificação de cada serviço 

executado ((informando: público alvo; capacidade de atendimento; recursos financeiros; 

recursos humanos; abrangência territorial; como fomenta, qualifica e incentiva a participação 

dos usuários e estratégias adotadas para isso).   

O Art. 6º - Resolução CNAS nº 14/2014, define os critérios para a inscrição das 

entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais. São eles cumulativamente: I. executar ações de caráter 

continuado, permanente e planejado; II. Assegurar que os serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de 



 
 

 

direitos dos usuários; III. Garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais; IV. Garantir a existência de processos 

participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 

 

Gráfico 19: Possui inscrição no Conselho de Assistência Social: 

 

 

Fonte: NMA/2021 

 

No que se refere ao item inscrição em conselhos (gráfico 19): 06 (seis) entidades 

possuem inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social; e 02 (duas) entidades 

possuem apenas inscrição em outros conselhos de direitos, sendo uma do Conselho Municipal 

dos Direitos da Pessoa Idosa e outra do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente.  

Em relação ao Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS) é 

uma ferramenta de gestão, que armazena informações sobre as organizações e ofertas 

socioassistenciais com atuação no território nacional. De responsabilidade da administração 

pública, permite a aproximação entre o Estado e a sociedade civil, possibilitando o 

acompanhamento do atendimento aos usuários da política e reconhecendo a importância das 

organizações no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, nenhuma entidade possui 

registro no CNEAS. 

 



 
 

 

6.2. ESTRUTURA FISICA  

 

Quanto a infraestrutura o prédio/sede onde os serviços de Assistência Social são 

prestados pela entidade são: 06 (seis) são imóveis próprios, 01 (um) cedido, 01 (uma) 

entidade compartilhada com outros órgãos /serviços. No que concerne se o prédio possui 

acessibilidade 03 (três) entidades são acessíveis para pessoas com deficiência (PCD) e 

idosos; 03 (três) entidades são parcialmente acessíveis, 01 (uma) entidade sem acessibilidade 

e 01 (uma) entidade não informou. O prédio é adequado para as atividades: 04 (quatro) 

entidades, consideram o espaço adequado ao serviço proposto, 05 (cinco) entidades 

consideram localização em área de fácil acesso. Destas apenas uma entidade não informou se 

o prédio é adequado. 

Gráfico 20: Locais utilizados para realizar as atividades promovidas pelas 

entidades: 

 

Fonte: NMA/2021 

 

Locais utilizados para realizar as atividades promovidas pelas entidades 

(Gráfico 20): Em 06 (seis) delas, as atividades são realizadas na própria sede, 01 (um) espaço 

privado cedido, 01 órgãos públicos (centro Comunitário). No que se refere a espaço físico: 03 

(três) entidades possuem 01 (uma) sala administrativa; 02 (duas) entidades possuem de 01 

(uma) a 03 (três) salas administrativas; 03 (três) salas de atendimento individual; 01 (uma) 

entidade possui de 01 a 03 sala de atendimento individual; 04 (quatro) entidades possuem 

salas com capacidade para 15 pessoas; 01 (uma) entidade possui de 01 a 03 salas com 



 
 

 

capacidade para 15 pessoas; 02 (duas) salas com capacidade para 30 pessoas ou mais e 01 

(uma) entidade possui de 01 a 03 salas com capacidade para 30 pessoas ou mais; 03 (três) 

banheiros  para funcionários; 01 (uma) entidade possui  de 01 a 03 banheiros para 

funcionários; 04 (quatro) entidades possuem banheiros para usuários e 02 (duas) entidades 

possuem de 01 a 03 banheiros para usuários; 02 entidades possuem banheiros adaptados para 

pessoas com deficiência; 06 (seis) entidades possuem Cozinha; 01 (uma) entidade possui 

dormitório; 03 (três) entidades possuem almoxarifado; 02 (duas) entidades possuem auditório; 

04 (quatro) entidades possuem salas de aula/cursos; 04 (quatro) entidades possuem espaço 

para lazer e esportes; 02 (duas) entidades possuem refeitório.  

Em relação aos equipamentos existentes na unidade: 01 (um) veículo exclusivo, 

01 (um) veículo compartilhado, 02 (dois) computadores com internet, 02 (dois) computadores 

sem internet, 04 (quatro) impressoras, 01 (um) datashow e 01 (uma) linha telefônica. Cabe 

destacar que 02 (duas) entidades informaram que não possuem equipamentos. Possui acesso à 

internet:  06 (seis) entidades responderam que sim   e 02 (duas) responderam que não. 

A estrutura física e os equipamentos são adequados ao serviço: 03 (três) 

responderam que sim e 05 (cinco) responderam que não, porquê: há deficiência de estrutura 

para atendimento; não possui espaço próprio e equipamentos; não possui equipamentos 

eletrônicos; falta instalação dos computadores. 

 

6.3. SERVIÇOS/PROGRAMAS/PROJETOS OU BENEFICIOS EXECUTADOS 

 

Conforme Resolução nº 14, de 15 de maio de 2014 do Conselho Nacional de 

Assistência: que define os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades ou 

organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social. E em seu Art. 2º As entidades ou 

organizações de Assistência Social podem ser isolada ou cumulativamente: I - de 

atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, 

executam programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social básica ou especial, 

dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidades ou risco social e pessoal, 

nos termos das normas vigentes. II - de assessoramento: aquelas que, de forma continuada, 

permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados 

prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de 

usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência 



 
 

 

social, nos termos das normas vigentes. III - de defesa e garantia de direitos: aquelas que, 

de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou 

projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, 

construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades 

sociais e articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da 

política de assistência social, nos termos das normas vigentes. 

Sobre o Eixo de Atuação da Entidade, conforme conta no Estatuto social, pode 

conter até duas finalidades de acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social:  

Eixo de Atuação Quantidade 

De Atendimento 02 (duas) 

De Assessoramento 02 (duas) 

Defesa e Garantia de Direitos 04 (quatro) 

Outros programas/projetos de Assistência Social 02 (duas) 

Fonte: NMA/ 2021. 

Quantos aos serviços prestados pela instituição enquadram-se em: 07 (sete) 

instituições Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, 01 (uma) Serviço de 

Proteção Social Especial para Pessoas com deficiência (PCD), idosos e suas famílias, 01 (um) 

Capacitação Profissional e Inclusão ao Mundo do Trabalho e 01 (uma) busca ativa e 

acolhimento de pessoas idosas. 

Do público atendido na entidade durante o exercício anterior (de janeiro a dezembro de 

2020), a quantidade aproximada de pessoas ou famílias atendidas que se enquadram nos 

seguintes grupos prioritários:  

 

Grupo prioritário Número de famílias ou pessoas 

aproximadamente atendidas 

1 a 10 11 a 30 31 a 50 mais de 50   

Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família - 02 02 01 

Idosos beneficiários do BPC 01 - 01 02 

Pessoas com deficiência beneficiárias do BPC 03 - - - 

Crianças e adolescentes em situação de abandono e 

negligência 

02 - - - 

Crianças em situação de trabalho infantil 02 - - - 

Crianças e adolescentes que estão em serviços de 

acolhimento 

01 - - - 



 
 

 

Idosos em situação de abandono e negligência 02    

Famílias inseridas no Cadastro Único - 02 02 - 

Crianças e adolescentes em situação de rua 01 - - - 

Adultos em situação de rua 02 - - - 

Adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas 

02 - - - 

Indivíduos que utilizam álcool e/ou drogas 02 01   

Mulheres vítimas de violência 03 - - - 

Adultos com deficiência 02 - - - 

Crianças e adolescentes com deficiência 03 - - - 

Pessoas vítimas de violência física, psicológica ou sexual. 02 - - - 

Fonte: NMA, 2021.  

   Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família: 02 entidades tiveram o público de 11 

(onze) a 30 (trinta) famílias atendidas; 02 (duas) entidades com público de 31 a 50 famílias 

atendidas; e 01 (uma) entidade mais de 50 famílias atendidas; Idosos beneficiários do BPC: 

01 (uma) entidade com público de 01 (uma) a 10 (dez) famílias atendidas, 01 (uma) entidade 

com público de 31 (trinta e um) a 50 (cinquenta) famílias atendidas e 02 entidades com mais 

de 50 (cinquenta) famílias atendidas; Pessoas com deficiência beneficiárias do BPC: 03 

(três) entidades com público de 01 (uma) a 10 (dez) famílias; Crianças e adolescentes em 

situação de abandono e negligência: 02 (duas) entidades com público de 01 (uma) a 10 

(dez) famílias; Crianças em situação de trabalho infantil 02 (duas) entidades com público 

de 01 (uma) a 10 (dez) famílias; Crianças e adolescentes que estão em serviços de 

acolhimento: 01 (uma) entidade com público de 01 (uma) a 10 (dez) famílias; Idosos em 

situação de abandono e negligência: 02 (duas) entidades com público de 01 (uma) a 10 

(dez) famílias; Famílias inseridas no Cadastro Único: 02 entidades tiveram o público de 11 

(onze) a 30 (trinta) famílias atendidas; 02 (duas) entidades com público de 31 a 50 famílias 

atendidas; Crianças e adolescentes em situação de rua: 01 (uma) entidade com público de 

01 (uma) a 10 (dez) famílias; Adultos em situação de rua: 02 (duas) entidade com público 

de 01 (uma) a 10 (dez) famílias; Adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas: 02 (duas) entidade com público de 01 (uma) a 10 (dez) famílias; Indivíduos 

que utilizam álcool e/ou drogas: 02 (duas) entidade com público de 01 (uma) a 10 (dez) 

famílias e 01 (uma) entidade com o público de 11 (onze) a 30 (trinta) famílias atendidas; 

Mulheres vítimas de violência: 03 (três) entidade com público de 01 (uma) a 10 (dez) 



 
 

 

famílias; Adultos com deficiência: 02 (duas) entidade com público de 01 (uma) a 10 (dez) 

famílias; Crianças e adolescentes com deficiência: 03 (três) entidade com público de 01 

(uma) a 10 (dez) famílias; Pessoas vítimas de violência física, psicológica ou sexual: 02 

(duas) entidade com público de 01 (uma) a 10 (dez) famílias. 

                                                             

Gráfico 21: Quantidade de usuários atendidos 

 

 

       Fonte: NMA/2021 

 

Em relação ao número de usuários atendidos (gráfico 21): são 01 (uma) entidade 

de 1 (um) a 25 (vinte e cinco) usuários; são 04 (quatro) entidades de 25 (vinte e cinco) a 50 

(cinquenta) usuários e são 03 (três) entidades de 50 (cinquenta) a 100 (cem) usuários, o que 

corresponde aproximadamente 450 (quatrocentos e cinquenta) usuários ou famílias atendidas, 

a maior porcentagem, corresponde 50% de atendimento variando entre 25 a 50 usuários,  

Levando em consideração a meta de atendimento das Entidades: são 04 (quatro) 

entidades com a meta de 25 (vinte e cinco) a 50 (cinquenta) usuários e 04 (quatro) entidades 

de 50 (cinquenta) a 100 (cem) usuários, podemos observar que a maior parte das entidades 

conseguem abranger a demanda existente no território.  

Outro item destacado são quantos usuários estão cadastrados no Cadúnico: 01 

(uma) entidade respondeu de 1 (um) a 25 (vinte e cinco) usuários, 03 (três) entidades 

responderam de 25 a 50 usuários, 03 (três) entidades de 50 a 100 usuários. E 01 (uma) 

entidade não informou. 



 
 

 

Quais atividades são realizadas pela equipe técnica: as entidades responderam 

conforme descrito no quadro abaixo: 

 

Atividade realizada Número de entidades que 

realizam 

Visita domiciliar 05 (cinco) entidades 

Reuniões de equipe para planejamento, estudo e avaliação 05 (cinco) entidades 

Atendimentos individualizados 03 (três) entidades 

Reuniões com familiares 04 (quatro) entidades 

Palestras 05 (cinco) entidades 

Busca ativa 05 (cinco) entidades 

Encaminhamentos para CRAS 06 (seis) entidades 

Encaminhamentos para CREAS 05 (cinco) entidades 

Reunião ampliada e/ou descentralizada no território 01 (uma) entidade 

Fonte: NMA/2021 

 

Quanto ao item a equipe técnica e de apoio é suficiente para a execução dos 

serviços: 06 (seis) entidades responderam que sim, 01 (uma) entidade respondeu que é 

insuficiente e 01 (uma) entidade não informou. Entretanto quando questionados sobre o 

porquê da resposta anterior: 02 (duas) entidades responderam: são garantidas as condições 

técnicas e administrativas necessárias ao trabalho; 01 (uma) entidade respondeu: não são 

garantidas as condições necessárias ao trabalho; 01 (uma) entidade respondeu: há qualificação 

técnica, porém, não há vontade política administrativa; e 03 (três) entidades responderam: há 

vontade administrativa e política, porém não há qualificação técnica disponível. 

A entidade apresenta dificuldades ou dúvidas na execução dos serviços de 

acordo com a Tipificação Nacional: 01 (uma) entidade respondeu que não e 07 (sete) 

entidades responderam que sim, apontando 04 (quatro) entidades desconhecimento profundo 

da normativa, 01 (uma) entidade desconhecimento básico da normativa e 02 (duas) 

conhecimento insuficiente para qualificar as práticas profissionais e 02 (duas) entidades 

conhecimento insuficiente para qualificar o serviço. 

Em relação ao número aproximado de pessoas ou famílias atendidas de que 

forma, estes usuários chegaram a entidade: através de demanda espontânea foram 400 

(quatrocentos) usuários; Encaminhamento de outras entidades foram 100 (cem) usuários; 

busca ativa da entidade foram 225 (duzentos e vinte e cinco) usuários; Encaminhamentos do 



 
 

 

CRAS e CREAS foram 25 (vinte e cinco) usuários; Encaminhamentos do Sistema de Garantia 

de Direitos, Vara da Infância e Conselho Tutelar foram 50 (cinquenta) usuários.  

 

Gráfico 22: Realiza Monitoramento e Avaliação das atividades: 

 

  

Fonte: NMA/2021 

 

Esta unidade realiza avaliação dos serviços com seus usuários (gráfico 22): 04 

(quatro) entidades responderam que sim e 04 (quatro) entidades não realizam. Quanto a 

metodologia utilizada para avaliação são: 04 (quatro) entidades realiza reuniões, 01 (uma) 

entidade realiza dinâmicas e 01 (uma) entidade monitora através da caixa de sugestões. 

A entidade possui convênio com a rede pública: todos os municípios monitorados 

responderam que não. Quanto ao item se a entidade possui recurso próprio uma entidade 

informou R$ 20,00 (mensalmente) que utiliza para despesas com de água, energia elétrica, 

comunicação e material de consumo. 

 

EQUIPE TÉCNICA: 

 

Composição da equipe técnica, todas as entidades informaram apenas o quadro da 

diretoria, como presidente, vice-presidente, secretário (a), tesoureiro e conselho fiscal.  



 
 

 

Os profissionais e/ou diretoria da entidade participaram das capacitações 

ofertadas pela SIMS: 05 (cinco) entidades responderam que sim e 03 (três) entidades 

responderam que não. 

Quantos aos avanços e dificuldades apresentados pelas entidades: 

Avanços Dificuldades 

Possui parceria com a Ferreira Gomes energia 

que atende sempre que solicitada, com cursos 

profissionalizantes para a população atendida 

pela entidade. 

Desconhecimento das normativas da assistência 

social; 

Associação esteve inadimplente por quatro anos; 

Não possui convênio para custear suas despesas, 

contratação de equipe técnica, manutenção do 

prédio, locação de carro entre outras. 

 

Fonte: NMA/2021 

 

7. PROGRAMAS ESTADUAIS EXECUTADOS NOS MUNCIPÍOS 

7.1. AMAPÁ JOVEM 

 

O Programa “Amapá Jovem” regulamentado pelo decreto nº 4364 de 12 de 

novembro de 2017. É um programa transversal de políticas públicas para a juventude 

amapaense, envolvendo duas ações básicas: a Bolsa Amapá Jovem que consiste em 

transferência direta de renda ao jovem, no valor de R$ 120,00 mensal e as ações de 

qualificação que envolve: monitoria, qualificação, estágio profissional e formativo do jovem, 

empreendedorismo e iniciação científica, esporte, cultura, lazer e comunicação.  

Coordenado pela Secretaria Extraordinária de Políticas para a Juventude (SEJUV), o 

programa articula ações das políticas de assistência social, saúde, educação, trabalho, cultura, 

esporte e lazer. A SEJUV além de coordenar, traça a metodologia do trabalho com os jovens. 

O órgão gestor da Política de Assistência Social é responsável pelo monitoramento, avaliação 

e execução das ações e serviços previstos pelo Programa. 

De acordo com as informações obtidas através do instrumental do Núcleo de 

Monitoramento e Avaliação, é possível apontarmos algumas observações: 

 

7.1.1. Gestão do Programa 

Em todos os municípios que compõem o Território do Araguari o Programa Amapá 

jovem tem como público alvo, jovens com idade entre 15 e 29 anos, estando em consonância 

com a faixa etária estimada pelo programa. 



 
 

 

Em relação aos locais que o município realiza o cadastramento e a atualização 

do Programa: todos os municípios informaram Super Fácil. 

Quanto a identificação da coordenação do programa no município: Ferreira 

Gomes: Odilene de Morais Noronha; Pedra Branca: Nanci de Souza Brito; Porto Grande: 

Amanda Cleice Bastos Pereira; Serra do Navio: Maria de Jesus da Silva Souza.  

 

Gráfico 23: Área de abrangência de Beneficiários do Programa Amapá Jovem 

 

Fonte: NMA/2021 

 

Quanto ao número de beneficiários do programa Amapá Jovem: Ferreira Gomes 

atende 170 (cento e setenta), Pedra Branca 400 (quatrocentos), Porto Grande 265 (duzentos e 

sessenta e cinco) usuários e Serra do Navio 300 (trezentos) usuários. Desta forma, podemos 

perceber que a maior área de abrangência de beneficiários do programa Amapá Jovem 

(gráfico 23), é o município de Pedra Branca no território do Araguari. 

 A meta de atendimento do programa: de todos os municípios que compõem o 

território do Araguari a estimativa de atendimento são de 300 (trezentos) a 600 (seiscentos) 

usuários. Desta forma, apenas o município de Pedra Branca teve o número de beneficiários 

aproximado da meta estimada de atendimento. Todos usuários atendidos possuem 

Cadastro Único: todos os beneficiários que compõem o território do Araguari possuem 

cadastro único. 

 

Gráfico 24: Público atendido pelo Programa Amapá Jovem 



 
 

 

 

 

     Fonte: NMA/2021 

 

Sobre o público atendido pelo programa (gráfico 24): Ferreira Gomes: 

comunidades rurais, comunidade ribeirinha, povos de matriz africana e de terreiro e famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família; Pedra Branca: comunidades rurais, comunidade 

ribeirinha, famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, famílias com pessoas com 

deficiência e assentamentos; Porto Grande: comunidades rurais, comunidade ribeirinha, 

famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, famílias com pessoas com deficiência, 

famílias beneficiárias do BPC e assentamentos; Serra do Navio: comunidade ribeirinha, 

comunidades rurais, famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, famílias com pessoas 

com deficiência, assentamentos, comunidades de extrativismo vegetal, famílias beneficiárias 

do BPC, famílias em descumprimento de condicionalidades do PBF. A maior abrangência de 

famílias atendidas no território pelo programa comunidade ribeirinha e comunidades rurais. 

As atividades desenvolvidas com os beneficiários: Ferreira Gomes: monitoria, 

qualificação, empreendedorismo, comunicação, cultura e lazer; Pedra Branca: monitoria, 

qualificação, esporte, empreendedorismo, comunicação, cultura e lazer; Porto Grande: 

monitoria, qualificação, esporte, estágio profissional e formativo do jovem, 

empreendedorismo, comunicação, cultura e lazer e Serra do Navio: qualificação, esporte, 

cultura e lazer, comunicação, estágio profissional e formativo do jovem (estágio em escolas, 

hospitais, Super Fácil, RURAP e delegacia). 



 
 

 

No que se refere ao monitoramento e avaliação das atividades a coordenação 

local realiza: todos os municípios realizam. 

Quanto a metodologia utilizada, os municípios de Pedra Branca e Porto Grande 

realiza: palestras, oficina, atividades recreativas e campanhas educativas; Serra do Navio 

realiza palestras, oficina, atividades recreativas e Ferreira Gomes: palestras, oficinas e 

campanhas educativas. 

A coordenação do programa possui parceria com algum órgão do município: 

Pedra Branca, Porto Grande e Serra do Navio, responderam que possuem parceria com órgãos 

da esfera municipal, entretanto Ferreira Gomes, não possui. 

 

7.1.2. Equipe Técnica: 

 

A equipe técnica do programa é composta por monitores e coordenador (a). Quanto 

a escolaridade do coordenador (a): Ferreira Gomes e Serra do navio: ensino médio; Porto 

Grande: ensino superior incompleto e Pedra Branca não informou escolaridade. Em relação 

ao vinculo funcional: todos são contrato/comissionado.  

O monitor deve ter entre 18 e 29 anos, escolaridade mínima ensino médio completo 

ou cursando, além de possuir curso ou habilidades na atividade escolhida para monitoria. O 

município de Ferreira Gomes: possui 06 (seis), Porto grande 12 (doze) e Serra do Navio 04 

(quatro) monitores e Pedra Branca não informou o quantitativo de monitores. 

A equipe técnica participou de algum curso/capacitação ofertado pela SIMS: 

apenas os municípios de Serra do Navio e Porto Grande participaram. 

 

7.1.3. Avanços e dificuldades para comunidade na execução do Programa no município: 

 

Município Avanços Dificuldades 

Ferreira Gomes Qualificação profissional e 

preparação para o mercado 

de trabalho 

Falta de Recursos para a equipe (local, 

veiculo, estrutura física, material) 

Pedra Branca Fortalecimento do convívio 

familiar e comunitário; 

geração de renda; diminuição 

do índice de violência no 

município 

Falta de Recursos Humanos; Ausência de 

material orientativo 

Porto Grande Fortalecimento do convívio 

familiar e comunitário; 

geração de renda; diminuição 

do índice de violência no 

Falta de recursos para a equipe (local, 

veiculo, estrutura física, material), ausência 

de planejamento de estratégia no território e 

material orientativo. 



 
 

 

município e qualificação 

profissional e preparação 

para o mercado de trabalho 

Serra do Navio Fortalecimento do convívio 

familiar e comunitário; 

geração de renda; diminuição 

do índice de violência no 

município. 

Falta de recursos humanos, capacitação, 

falta de Recursos para a equipe (local, 

veiculo, estrutura física, material), ausência 

de planejamento de estratégia no território e 

outros: falta de parceria com órgãos do 

município. 

Fonte: NMA/2021 

 

7.2.  PROGRAMA RENDA PARA VIVER MELHOR 

 

O Programa Renda pra Viver Melhor é um programa de transferência direta de renda 

voltado para famílias pobres e extremamente pobres. O programa passou por um 

realinhamento em 2016, sendo regulamentado pelo Decreto nº 1752 de 18 de maio de 2016. 

Conforme o Art. 11º do Decreto estadual, o objetivo é proporcionar transferência de 

renda mínima às famílias que se encontram em estado de vulnerabilidade ou extrema 

vulnerabilidade social, contribuindo para o combate à fome, a desnutrição infantil e à pobreza, 

incentivando a permanência da criança e do adolescente na escola e coibindo outras formas de 

violação de direitos.  

O valor do benefício recebido mensalmente é de R$ 311,00. O Tempo de 

permanência máximo da família é de 2 anos, prorrogável por mais um ano uma única vez, 

caso comprove a permanência da vulnerabilidade mediante parecer social, emitido pela 

equipe do programa. Cabe a Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social -SIMS, 

coordenar, gerir e operacionalizar o Programa Renda para Viver Melhor. 

Quanto a identificação da coordenação do programa no município: Ferreira 

Gomes: Maria Regina Vidal Moreira Rodrigues; Pedra Branca: Nanci de Souza Brito; Porto 

Grande: Amanda Cleice Bastos Pereira e Serra do Navio: Maria de Jesus da Silva Souza. 

 

7.2.1. Gestão do Programa 

 

Gráfico 25: Público atendido pelo Programa Renda pra Viver Melhor 

 



 
 

 

 

     Fonte: NMA/2021 

 

O público atendido pelo programa (gráfico 25): Ferreira Gomes: famílias 

chefiadas por mulheres, famílias de comunidades rurais e assentamentos; Pedra Branca: 

famílias chefiadas por mulheres, famílias de comunidades rurais, famílias de Povos Indígenas 

e assentamentos; Porto Grande: famílias chefiadas por mulheres, famílias de Comunidades 

Rurais, comunidade ribeirinha, assentamentos e famílias com pessoas com deficiência; Serra 

do Navio: famílias chefiadas por mulheres, famílias de comunidades rurais e  Comunidade 

ribeirinha. Cabe destacar, que comunidades rurais e famílias chefiadas por mulheres são os 

segmentos com maior porcentagem de público atendido no território de abrangência. 

Todos usuários atendidos possuem Cadastro Único: Porto Grande e Serra do 

Navio informaram que sim, entretanto os municípios de Ferreira Gomes e Pedra Branca não 

possui todos os beneficiários com registro no Cadúnico. 

Em relação aos locais que o município realiza o cadastramento e a atualização 

do Programa: todos os municípios utilizam para suas atividades o Super Fácil. 

A meta de atendimento do programa são: Ferreira Gomes e Porto Grande de 500 a 

1000 beneficiários; Pedra Branca e Ferreira Gomes não informaram. 

 

Gráfico 26: Área de abrangência de Beneficiários do Programa Renda pra Viver Melhor 

 



 
 

 

 

     Fonte: NMA/2021 

 

Quanto ao número de beneficiários do programa Renda pra Viver Melhor: 

Ferreira Gomes: 143 (cento e quarenta e três); Pedra Branca 74 (setenta e quatro); Porto 

Grande: 165 (cento e sessenta e cinco) e Serra do Navio: 17 (dezessete) beneficiários. 

Destarte, conforme (gráfico 26) a maior área de abrangência do programa RPVM é 

no município de Porto Grande. 

Em relação as atividades desenvolvidas com os beneficiários: apenas o município 

de Porto Grande proporciona o curso de Empreendedorismo para os beneficiários.  Ferreira 

Gomes, Pedra Branca e Serra do Navio, não desenvolve nenhuma atividade com a população 

beneficiária.  

No que se refere ao monitoramento e avaliação das atividades a coordenação 

local realiza: todos os municípios realizam monitoramento de suas atividades, apresentando a 

estimativa de usuários que deixaram o programa nos últimos dois anos como: Pedra Branca e 

Ferreira Gomes entre 41 (quarenta e um) a 50 (cinquenta) beneficiários, Serra do navio com 

estimativa de 10 (dez) a 20 (vinte) beneficiários e Porto Grande não informou o quantitativo 

de famílias que superaram a situação de vulnerabilidade social. 

Quanto a metodologia utilizada, os municípios de Ferreira Gomes, Pedra Branca e 

Porto Grande realizam palestras para os beneficiários, Serra do Navio: não realiza. 

A coordenação do programa possui parceria com algum órgão do município: os 

municípios de Ferreira Gomes, Porto Grande e Pedra Branca, responderam que sim. Se sim, 

com quais órgãos: Ferreira Gomes e Pedra Branca: Escola, Secretaria de Assistência Social, 



 
 

 

Unidade Básica de Saúde e Super Fácil; Porto Grande: Secretaria de Assistência Social e 

Super Fácil.  

 

7.2.2. Equipe Técnica: 

 

A equipe técnica do programa é composta por: todos os municípios apenas pela 

coordenação. Quanto a escolaridade do coordenador (a): Ferreira Gomes, Pedra Branca e 

Serra do navio: nível médio e Porto Grande: nível superior incompleto. Em relação ao vinculo 

funcional: todos são contrato/comissionado.  

A equipe técnica participou de algum curso/capacitação ofertado pela SIMS: 

nos últimos doze meses não houve capacitação para os coordenadores dos programas. 

 

7.2.3. Avanços e dificuldades na execução do Programa: 

 

Município Avanços Dificuldades 

Ferreira Gomes Fortalecimento do Convívio 

familiar e comunitário, 

geração de renda e 

qualificação profissional e 

preparação para o mercado 

de trabalho 

Falta de Recursos para a equipe (local, 

veiculo, estrutura física, material). 

Pedra Branca Fortalecimento do Convívio 

familiar e comunitário e 

Geração de renda 

Falta de Recursos Humanos, e Recursos 

para a equipe (local, veiculo, estrutura 

física, material). 

Porto Grande Fortalecimento do Convívio 

familiar e comunitário, 

geração de renda, 

qualificação profissional e 

preparação para o mercado 

de trabalho e diminuição do 

índice de violência no 

município 

Falta de Recursos para a equipe (local, 

veiculo, estrutura física, material) e 

ausência de material orientativo 

 

Serra do Navio Fortalecimento do Convívio 

familiar e comunitário; 

Geração de renda e 

diminuição do índice de 

violência no município. 

Falta de capacitação, de recursos para a 

equipe (local, veiculo, estrutura física, 

material) e ausência de planejamento de 

estratégia no território. 

 

 

8. Conclusão: 

A equipe relatora identificou a disponibilidade da gestão municipal e seus técnicos em 

fornecer informações. Foi denotado que muitas ações próprias da Política de Assistência 



 
 

 

Social são realizadas de forma satisfatória. Observou-se o crescimento da Assistência Social 

nos Munícipios e especialmente, facilidade em articular com outras secretarias, políticas 

públicas para garantia de direitos da população local, embora o exercício de 2020 tenha sido 

um ano de desafios em decorrência da pandemia ocasionada pelo coronavírus.  

            Na perspectiva de consolidação dos sistemas municipais de assistência social, há 

muitos desafios a serem vencidos na gestão e no provimento dos serviços, desta forma a 

equipe técnica elencou algumas recomendações para o território do Araguari:    

  

8.1. Centro de Referência de Assistência Social (CRAS): 

 Aprimorar o conhecimento dos trabalhadores envolvidos na operacionalização dos 

programas e projetos sociais desenvolvidos nos CRAS, oferecendo capacitações em relação a 

execução dos serviços executados pelo CRAS. 

 Nomear Coordenador exclusivo para o CRAS; 

 Avaliar a contratação de equipe técnica adicional (equipe volante), considerando as 

atividades específicas que demandam deslocamento visando o atendimento à população em 

territórios e áreas isoladas; 

 Dispor espaço com estrutura física de acordo com o que estabelece a resolução 

nº05/2010 CIT; contendo placa de identificação padronizada, possuir recepção, salas 

administrativas, dispor de 02 (duas) salas (uma delas com capacidade superior para atender 15 

pessoas), cozinha ou copa, banheiro e computadores com acesso a internet. As instalações 

devem ser acessíveis às pessoas com deficiências e idosos; 

 Garantir espaço físico com acessibilidade para o desenvolvimento das atividades do 

SCFV nos equipamentos; 

 Realizar oficinas com grupo de convivência; 

 

8.2 Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): 

 

 Estabelecer um fluxo de informações e funcionamento da rede de atendimento e 

proteção à criança e ao adolescente para que as vítimas e familiares de crianças ou 

adolescentes em situação de violência possam receber atendimento psicológico e social 

adequado;  



 
 

 

 Aprimorar o conhecimento dos trabalhadores envolvidos na operacionalização dos 

programas e projetos sociais desenvolvidos nos CREAS, oferecendo capacitações em relação 

a execução dos serviços executados pelo CREAS. 

 Contratação de Equipe técnica, incluindo advogado para dar suporte necessário para 

execução do serviço, conforme prever o caderno de orientações técnicas; 

 Nomear Coordenador exclusivo para o CREAS; 

 

8.3. Rede Privada 

 

 Subsidiar capacitação para as entidades na perspectiva do Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil (MROSC); 

 Solicitar apoio técnico à SIMS para subsidiar regularização das entidades 

socioassistenciais; 

 Subsidiar o Conselho Municipal de Assistência Social para o registro no Cadastro 

Nacional de Entidades de Assistência Social. 

 Solicitar acompanhamento e assessoramento no sentido do aprimoramento dos 

serviços ofertados a população; 

 Solicitar apoio técnico sempre que as entidades sintam dificuldades no que concerne 

ao atendimento à população; 

 

8.4. Recomendações para SIMS: 

 

8.4.1. Programas Estaduais: 

 Garantir transporte, espaço e recursos materiais e de expediente para o 

desenvolvimento das atividades previstas pelos programas; 

 Promover Capacitação para os monitores e gerentes operacionais sobre os objetivos e 

execução dos programas estaduais; 

 Divulgação das informações sobre os programas estaduais de forma antecipada para os 

gerentes e técnicos dos municípios. 

 

8.4.2. Equipamentos socioassistenciais e Rede Privada: 

 



 
 

 

 Promover capacitação aos trabalhadores do SUAS através do NUEP/SIMS, abordando 

temas relevantes no intuito de aprimorar a qualidade da oferta dos serviços socioassistenciais, 

como: Serviço Especializado de Abordagem Social; Serviço de Proteção Social Básica, 

Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias; Ações 

Estratégicas de erradicação do Trabalho Infantil entre outros. 

 Promover capacitação para as entidades na perspectiva do Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil (MROSC); 

 Divulgar os recursos disponíveis através de emendas parlamentares para as instituições 

da Sociedade Civil 

 Subsidiar o Conselho Estadual de Assistência Social para orientação sobre o registro 

das entidades socioassistenciais no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social 

(CNEAS) 

 Realizar treinamento técnico para as entidades com o objetivo melhorar os serviços 

oferecidos à população e esclarecer o papel das entidades; 

 Acompanhar e assessorar as entidades no sentido do aprimoramento dos serviços 

ofertados a população; 

 Estabelecer vínculos entre o setor público e as entidades a fim de que estas sintam-se 

apoiadas em relação às dificuldades que possam ter para o atendimento à população; 
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