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Tema: Orientações sobre preenchimento dos questionários Censo SUAS 2022 

ealização: Coordenação de Formulação e Gestão da Política de Assistência 

Social — CFGPAS, através do Núcleo de Monitoramento e Avaliação — NMA 

Período: 4 e 5 de outubro de 2022 

Horário: das 8h às 17h45 

Local: Auditório do Ministério Público do Estado do Amapá – Complexo Cidadão 

Centro (Endereço: Avenida FAB, 64, Centro) 

 

1. OBJETIVO 

Orientar e dirimir as dúvidas dos gestores, técnicos e conselheiros de assistência 

social dos 16 municípios do estado do Amapá quanto ao preenchimento do 

Censo SUAS 2022. 

O Censo SUAS tem a finalidade de coletar informações sobre os padrões dos 

serviços, programas e projetos de assistência social realizado no âmbito das 

unidades públicas de assistência social e das entidades e organizações 

constantes do cadastro da assistência social, bem como sobre a atuação dos 

conselhos de assistência social, conforme disposto no Decreto n. 7.334, de 19 

de outubro de 2010. 

O referido instrumento é disponibilizado anualmente em questionários 

eletrônicos, pela Secretaria Nacional de Assistência Social — SNAS, devendo 

ser preenchidos em sistema próprio. 

 

2. PÚBLICO-ALVO 

Direcionado aos gestores, técnicos e conselheiros de assistência social dos 16 

municípios do estado do Amapá. 

 

3. APRESENTAÇÃO GERAL 

Este relatório descreve, de forma sucinta, as atividades realizadas durante o 

Apoio Técnico sobre o Preenchimento do Censo SUAS 2022, nos dias 4 e 5 de 

outubro de 2022. 

O evento teve como objetivo orientar técnicos, gestores e conselheiros dos 16 

municípios do estado do Amapá quanto ao preenchimento do Censo SUAS 

2022. Contou com a participação de 12 (doze) municípios, os quais: Calçoene, 

Cutias, Itaubal, Ferreira Gomes, Pedra Branca do Amapari, Macapá, Santana, 

Tartarugalzinho, Mazagão, Porto Grande, Serra do Navio, Vitória do Jari. Houve 

a participação de 69 (sessenta e nove) pessoas, que se revezaram durante os 

dois dias de evento, já que cada apresentação pensada para este apoio técnico 

tinha um público-alvo específico, de acordo com o questionário disponível para 



 

preenchimento. O público-alvo eram os conselheiros, gestores e trabalhadores 

diretamente ligados ao controle social, à execução do serviço, programa e/ou 

atividade. 

Dentro os participantes podemos destacar a presença de: 

• 4 (quatro) coordenadores do Cadastro Único para Programas Sociais — 

CadÚnico e Programa Auxílio Brasil (PAB); 

• 6 (seis) representantes dos conselhos municipais de assistência social; 

• 13 (treze) coordenadores de Centros de Referência de Assistência Social 

— CRAS; 

• 4 (quatro) coordenadores de Centros de Referência Especializada de 

Assistência Social — CREAS; 

• 4 (quatro) coordenadores de fundos municipais de assistência social; 

• 4 (quatro) gestores municipais; 

• 3 (três) técnicos de unidades de acolhimento; 

• 3 (três) técnicos de família acolhedora; 

• 3 (três) representantes do Conselho Estadual de Assistência Social — 

CEAS/AP; 

• 15 (quinze) técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social — 

SEMAS de Macapá; 

• 20 técnicos da SIMS; e 

• Outros: 1 (um). 

 

4. ATIVIDADES EXECUTADAS E APONTAMENTOS IMPORTANTES 

O evento de apoio técnico sobre o preenchimento do Censo SUAS ocorre todos 

os anos; há registros de pelo menos as últimas cinco edições no acervo do 

NMA/CFGPAS. Após o anúncio dos prazos para preenchimento, no segundo 

semestre de cada ano, por parte do Governo Federal, o NMA organiza o evento 

objetivando assessorar e orientar os 16 municípios do estado do Amapá. Tal 

atividade é justificada todos os anos pelo fato de ser comum haver mudanças 

nos municípios, quanto aos gestores, conselheiros e principalmente, das equipes 

técnicas que atuam diretamente nos equipamentos da assistência social. Além 

disso, o próprio questionário pode sofrer alteração de um ano para outro. 

O apoio técnico do Censo SUAS é uma das ações previstas no Plano Anual de 

Trabalho — PAT do NMA em 2022. Neste sentido, a equipe técnica do núcleo 

planejou a ação do início ao fim, através da elaboração de Projeto para execução 

do evento e realização de reuniões de alinhamento entre a equipe do Núcleo, 

bem como, com as seguintes equipes técnicas: Gerência do Fundo Estadual de 



 

Assistência Social – GFEAS; Núcleo de Proteção Básica – NPB; Conselho 

Estadual de Assistência Social – CEAS; Núcleo de Proteção Especial – NPE e 

Coordenação do Programa Auxílio Brasil – PAB.   

Durante o alinhamento com as equipes envolvidas no apoio técnico, no dia 2 de 

setembro de 2022, ficou definida a data, o formato do evento e o tempo de fala 

de cada palestrante, bem como os responsáveis pela mobilização do público-

alvo, ficando o NMA, através CFGPAS, responsável por toda a organização do 

evento. Cabe ressaltar que os demais setores da SIMS ficaram incumbidos 

apenas das apresentações de seus respectivos questionários. 

Não obstante todo o planejamento realizado pela equipe técnica responsável 

pela ação, é importante mencionar no presente relatório que ocorreram falhas 

durante o evento, a saber: 

- No primeiro dia do evento, no turno da manhã, o lanche servido pela 

empresa responsável pelo fornecimento de alimentação veio em quantidade 

menor do que a prevista no Projeto do Apoio Técnico; 

- A apresentação do primeiro dia, no turno da tarde, sob responsabilidade do 

Técnico Jhonatan Barbosa, do Núcleo de Formulação da Política – 

NFP/CFGPAS, não ocorreu na sua completude. O questionário da gestão possui 

51 questões e foram apresentadas apenas 18. De acordo com o técnico 

responsável, houve um acordo no NFP de que não haveria necessidade de 

apresentar o questionário todo, no entanto, a equipe técnica responsável pela 

organização do Apoio Técnico não estava ciente desta situação, já que o NFP 

não enviou representante para a reunião de alinhamento realizada pelo NMA no 

dia 2 de setembro de 2022; 

- No segundo dia, no turno da manhã, a Técnica Lisandra Lobato, responsável 

pela apresentação dos questionários da proteção social básica e pelo 

questionário do centro de convivência, informou à equipe do NMA que o este 

último não seria apresentado e que os participantes poderiam enviar as dúvidas 

para o e-mail institucional. Durante o evento, no entanto, teve um município que 

manifestou descontentamento com a ausência da apresentação do referido 

questionário; 

- O público-alvo não compareceu no segundo dia do evento, no turno da 

tarde, em especial na apresentação destinada ao serviço de acolhimento 

institucional. Sobre este fato, foi detectado que a Coordenação, ao enviar a 

minuta de ofício ao Gabinete/SIMS, não se atentou que as vagas eram 

destinadas para públicos específicos, de acordo com cada questionário e, 

portanto, as 4 (quatro) vagas relacionadas no ofício não atenderiam ao 

quantitativo previsto no Projeto do Apoio;     

De maneira geral, contudo, o evento ocorreu dentro do previsto pela equipe 

técnica responsável. As falhas apontadas acima não prejudicaram a dinâmica de 

apresentação. Entretanto, é importante mencionar que os responsáveis pelo 



 

preenchimento de cada questionário devem ser os respectivos profissionais que 

estão em cada programa, serviço, equipamento e/ou atividade, de forma a 

manter a qualidade das informações prestadas, considerando que estes atores 

conhecem a realidade em que estão inseridos. Por fim, compreende-se que a 

falha na mobilização pode ter ocorrido em função de um ruído na comunicação 

entre o NMA e a CFGPAS, que não chegou a reunir todos os envolvidos para 

alinhar as informações entre os gestores e técnicos responsáveis pela execução 

da ação. 

 



 

ANEXO I — PROGRAMAÇÃO 

 

1º DIA - 4 DE OUTUBRO DE 2022 

 

• Manhã: 

8h - 8h15: Abertura - Palavra da Secretária 

8h15 - 8h35: Apresentação do Censo SUAS 2022 

Facilitadora: Tatiana Rezende – NMA/CFGPAS 

8h35 - 9h: Informações gerais sobre o Censo SUAS 2022 

Facilitador: Kelvin Alfaia – NMA/CFGPAS 

9h - 9h50: Orientações sobre o preenchimento do questionário do conselho 

Facilitadora: Alexandra Roberta – Conselheira do CEAS-AP 

9h50 - 10h10: Perguntas 

10h10 - 10h40: Coffee break  

10h40 - 11h20: Orientações sobre o preenchimento do questionário do 

fundo 

Facilitador: Laércio Rodrigues – GFEAS/CFGPAS 

11h20 - 12h: Perguntas 

12h - 14h: Intervalo para o almoço 

 

• Tarde: 

14h - 15h: Orientações sobre o preenchimento do questionário da gestão 

Facilitador: Jhonatan Barbosa – NFP/CFGPAS 

15h - 15h20: Perguntas. 

15h20 - 16h30: Orientações sobre o preenchimento do questionário do 

posto de cadastramento 

Facilitador: Adelson Brandão – PAB/CPS 

16h30 - 17h: Coffee break 

17h - 17h30: Perguntas 

17h30 - 17h45: Encerramento 

 

 



 

 

2º DIA - 5 DE OUTUBRO DE 2022 

 

• Manhã: 

8h - 8h15: Informações gerais 

Facilitadores: Tatiana Rezende e Kelvin Alfaia – NMA/CFGPAS 

8h15 - 9h40: Orientações sobre o preenchimento dos questionários CRAS 

e centro de convivência 

Facilitadora: Lisandra Lobato – NPB/CPS 

9h40 - 10h: Perguntas 

10h - 10h30: Coffee break  

10h30 - 11h20 Orientações sobre o preenchimento do questionário CREAS 

Facilitadora: Fabíola Ramos – NPE/CPS 

11h20 - 12h: Perguntas 

12h - 14h: Intervalo para o almoço  

 

• Tarde: 

14h - 15h: Orientações sobre o preenchimento do questionário centro POP 

Facilitadora: Cynara Furtado – NPE/CPS 

15h - 15h15: Perguntas 

15h15 - 16h45: Orientações sobre o preenchimento dos questionários 

unidade de acolhimento e família acolhedora 

Facilitadoras: Juliana Ribeiro e Cynara Furtado – NPE/CPS 

16h30 - 17h10: Perguntas 

17h10 - 17h40: Coffee break e encerramento 

 



 

ANEXO II — RELATORIA DO TURNO DA MANHÃ 

 

Responsáveis: Cláudia Oliveira e Cinthya Pereira 

 

O evento teve início às 8h45, na data de 4-10-2022, com a abertura realizada 

pela servidora da SIMS, Tatiane Rezende, a qual é técnica do Núcleo de 

Monitoramento e Avaliação da Coordenadoria de Formulação e Gestão da 

Política de assistência Social/ SIMS. Em seguida a referida servidora convidou 

os componentes para compor a mesa do evento, sendo eles: o Sr. Luis 

Gleydson (chefe de gabinete da Secretária de Inclusão e Mobilização Social), a 

Sr.ª Alexandra Roberta (conselheira do CEAS) e a Sr. ª Cinthia Bandeira 

(Secretária Adjunta do Município de Santana) os quais parabenizaram pelo 

momento de apoio técnico, ofertado pela SIMS, como sendo um espaço de 

qualificação aos municípios, que reflete diretamente na qualidade de execução 

da Política de Assistência Social. E um dos pontos centrais, presente na 

exposição dos componentes da mesa, foi a ressalva quanto à importância do 

Censo SUAS/2022 como uma ferramenta do SUAS, a qual é utilizada para 

monitorar os serviços, programas e benefícios socioassistenciais ofertados e de 

suma importância para a Política Nacional da Assistência Social.  

Em seguida, a servidora Tatiana Rezende discorreu a respeito do que 

representa o Censo Suas,   explanando o conceito e objetivo e que trata-se de 

um instrumento do SUAS para monitorar os serviços, programas e benefícios 

socioassistenciais ofertados, sobretudo no que diz respeito a coleta de dados 

sendo, portanto, um instrumento a ser utilizado para o aprimoramento do 

desenvolvimento da gestão e do controle social do SUAS, bem como apontou a 

sua importância e impacto correto de seu preenchimento para a política de 

assistência social a ser realizado pelos entes da federação. 

Após esse primeiro momento, foi a vez do servidor Kelvin Alfaia, técnico de 

referência da Rede SUAS, expor sobre a parte operacional referente ao acesso 

e preenchimento das informações no Sistema do Censo Suas. Para isso 

utilizou-se da página inicial do próprio formulário fornecido pela Secretaria 

Nacional de Assistência Social (SNAS), assim como os links para acesso ao 

sistema. Informou como realizar o acesso a página inicial do referido sistema, 

como fazer o download dos manuais e também apresentou informações 

adicionais como material de apoio para subsidiar o preenchimento, arquivos com 

perguntas e respostas e o passo a passo para o preenchimento do formulário 

Censo SUAS 2022 e alertou a atenção quanto aos prazos a serem cumpridos 

pelo estado e municípios. Na ocasião recomendou o acessar os questionários e 

iniciar o preenchimento, os quais estão disponíveis em PDF na página do Censo 

SUAS https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/censosuas/; Enfatizou a importância de 

criar uma conta de acesso gov.br;  Esclareceu que essa conta é pessoal, de 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/censosuas/


 

forma que todos os servidores que precisarem acessar o Censo SUAS devem 

criar a sua própria conta e o login do Censo SUAS deverá ser feito com o CPF e 

senha da conta gov.br. Nesta perspectiva,  deu prosseguimento, explicando 

sobre a configuração de um perfil de acesso no SAA, pontuando que antes de 

entrar no Censo,  é necessário ter o perfil (login e senha) responsável pelo 

acesso ao sistema SAA-WEB através do link https://aplicacoes.mds.gov.br/saa-

web-gestao, responsável pelo acesso aos sistemas da rede SUAS como o 

Censo SUAS, SISC, RMA, dentre outros. Orientou que é recomendado que os 

gestores descentralizem os preenchimentos do Censo SUAS aos perfis para 

suas equipes. Apontou a relevância de atualizar o CadSuas, posto que o Censo 

Suas depende desta atualização. E finalmente, alertou sobre o calendário para 

o preenchimento no sistema até o dia 02/12/2022. Explicou ainda que após o 

preenchimento, recomenda-se salva-lo em PDF gerado e que o questionário 

poderá ser retificado a qualquer momento, durante o período em que o censo 

estiver aberto, ou seja, até 2 de dezembro de 2022. 

Na sequência, a Sr.ª Alexandra Roberta (representante do CEAS) apresentou 

especificamente sobre as orientações para preenchimento do questionário do 

Censo SUAS – Conselho. Solicitou que os dados sejam preenchidos com 

fidedignidade, a fim de descrever a realidade de cada conselho. Em sua 

apresentação constou a utilização de recurso visual (slides com o questionário 

do Censo Suas), objetivando demonstrar, na prática, como dever ocorrer o 

repasse das informações para o questionário do Censo. Oportunamente 

apresentou o questionário fornecido pela SNAS, perpassando pelos blocos do 

questionário. No bloco inicial, da identificação do conselho, a representante do 

CEAS, enfatizou a necessidade de colocar o telefone e o endereço do conselho 

corretamente, evitando abreviações, visando facilitar a comunicação e a 

localização dos mesmos. Sobre a regulação, ratificou a importância de identificar 

a lei que regulamenta o conselho no município e relembrou que nem sempre há 

uma lei específica de criação do conselho, pois, segundo ela há municípios que 

não têm lei especifica do conselho e utilizam a lei do SUAS. Em continuidade, 

orientou sobre alterações na lei original, caso haja, a importância de informar o 

ano da lei que alterou, bem como sobre o regimento interno, informar o ano da 

última atualização. Em prosseguimento, no bloco que trata da infraestrutura do 

Conselho, a representante explicou sobre espaço físico que o conselho ocupa 

para o desenvolvimento de suas atividades, com endereço e salas de uso para 

realizar reuniões ordinárias e para o funcionamento regular da secretaria 

executiva. Segundo ela, há necessidade de um espaço exclusivo do conselho, 

de domínio da secretaria executiva que não pode ser compartilhado. Ressaltou 

novamente a importância de prestar de forma fidedigna as informações, visando 

futuramente a fixação de um piso de recursos para os conselhos de Assistência 

Social como forma de organizar as atividades executadas pelos conselhos. 

Pontuou a importância de preencher todos os campos, mesmo que seja com o 

numeral “zero”. Em sequência, explanou acerca da importância da composição 

https://aplicacoes.mds.gov.br/saa-web-gestao
https://aplicacoes.mds.gov.br/saa-web-gestao


 

do conselho, que é um órgão de deliberação colegiada, de caráter permanente 

e de composição paritária entre o governo e sociedade civil, e que possui suas 

diretrizes estabelecidas na legislação que regulamenta o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), tendo por objetivo garantir um sistema de gestão 

organizado e descentralizado conforme determina a Norma Operacional Básica 

NOB- Suas/2005. Esclareceu, ainda, que a secretaria executiva é uma unidade 

administrativa de apoio e assessoramento técnico ao conselho e que tem como 

responsabilidade dar suporte à presidência, ao colegiado, comissões e grupos 

de trabalhos para cumprimento de suas atribuições. Explicou a relevância de 

informar no questionário citado, sobre a secretária executiva, se é  exclusiva no 

conselho, quantitativo de funcionários lotados na secretaria executiva; horário de 

funcionamento do conselho; se a secretaria executiva promove e/ou facilita o 

acesso dos conselheiros a materiais e capacitações; se as plenárias do conselho 

são gravadas e os áudios arquivados pela Secretaria Executiva; qual a 

frequência que ocorre;  e se os procedimentos são realizados pela Secretaria 

Executiva durante as reuniões plenárias do conselho. Posterior, foi trabalhado o 

bloco que trata do orçamento do conselho, nele a representante orientou que 

deve ser considerado como recursos específicos os recursos orçamentários do 

órgão gestor que são reservados e transferidos regularmente ao conselho para 

sua manutenção e funcionamento. Em seguimento, explicou sobre os 3% dos 

índices de Gestão Descentralizada (IGD–Auxílio Brasil e IGD–SUAS) para 

custear despesas do funcionamento do Conselho, e informou que foi solicitado 

o piso fixo para os conselhos de Assistência Social. Em relação a Dinâmica de 

funcionamento do conselho de Assistência Social, explicou  sobre o calendário 

anual de reuniões ordinárias;  que deve ser publicizado; as estratégias de 

comunicação utilizadas com os usuários do SUAS; atividades desenvolvidas 

para fomentar/estimular a participação dos usuários do SUAS; se o conselho tem 

conhecimento da existência de fóruns/colegiados/movimentos de usuários da 

Assistência Social no município ou no Estado (para o CEAS); a quantidade de 

reuniões (ordinárias e extraordinárias) foram realizadas no ano de 2021. Nesta 

perspectiva, orientou sobre as atas do conselho que devem ser publicizadas e 

que as deliberações/resoluções do Conselho devem ser publicadas em diário 

oficial, em conformidade com a orientação da SNAS.  E ainda, sobre o 

preenchimento da participação dos conselheiros em cursos do Capacita SUAS, 

em 2021, algum conselheiro participou de algum curso do CAPACITASUAS e os 

temas discutidos pelo conselho em 2021, explanou o objetivo do capacita, o qual 

visa garantir oferta de formação e capacitação permanente para profissionais. E 

sobre os itens do questionário, que versam sobre a deliberação, pelo conselho, 

da proposta anual de orçamento do executivo para o ano de 2022 e a frequência 

que o conselho aprecia o relatório de aplicação dos recursos dos Fundos de 

Assistência Social. Instruiu sobre itens 36 e 37 do questionário do Censo SUAS, 

que fazem referência a aprovação do conselho, sobre os critérios e prazos para 

o acesso aos benefícios eventuais e se tais critérios e prazos foram observados 

na lei/norma que trata dos benefícios eventuais. E ainda, durante a 



 

apresentação, explanou-se sobre a importância  do acompanhamento dos 

processos de pactuação da Comissão Intergestores Bipartite – CIB e da 

Comissão Intergestores Tripartite – CIT e acompanhamento dos processos de 

deliberação do Conselho Nacional de Assistência Social e do Conselho Estadual 

de Assistência Social, no caso de municípios, uma vez que entende-se, 

conforme consta na NOB/SUAS, que a CIB e a CIT são espaços de deliberação 

e pactuação de caráter permanente para discussão quanto aos aspectos 

operacionais da gestão do sistema descentralizado e participativo da assistência 

social. Em continuidade,  contemplou os itens 40, 41 e 42 dos programas Auxílio 

Brasil e Programa Primeira infância no SUAS, pactuadas pela Comissão 

Intergestores Tripartite – CIT,  se o conselho fiscaliza e acompanha a execução 

do Programa Auxílio Brasil, bem como o Programa Primeira Infância no SUAS 

(Criança Feliz), pontuou que este último, é um programa de suma importância 

na Política de Assistência Social, haja vista que tem como objetivo promover o 

desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua 

família e seu contexto de vida. E em relação aos itens específicos para os 

Conselhos estaduais, falou brevemente sobre o papel do conselho estadual de 

assistência social, esclareceu que entre suas atribuições, esta a deliberação de 

repasse de recursos para entidades e municípios e a sua participação na 

Comissão Intergestora Bipartite (CIB) tendo representatividade em dois níveis 

de gestão (estadual e municipal).   Explicou sobre a competência dos conselhos, 

previstas no Art. 3º da Resolução CNAS nº 237/2006; sobre a realização da 

fiscalização; planejamento anual das fiscalizações; sobre o quantitativo de visitas 

realizadas no ano de 2022, em entidades da rede socioassistencial; as 

deliberações de repasse de recursos para entidades em 2022, conforme 

preconiza o item IX, do art. 3º da Resolução CNAS Nº 237/2006.  E no que diz 

respeito à composição do conselho, a conselheira, direcionou suas orientações 

sobre o preenchimento do questionário, abordando os assuntos relacionados ao 

tempo de mandato das (os) Conselheiras(os); vezes que cada Conselheira(o) 

pode ser reconduzida(o); as eleições em reunião plenária do Conselho. Seguiu 

orientando sobre alternância na presidência entre as (os) representantes do 

governo e as (os) representantes da sociedade civil, as (os) representações da 

sociedade civil no conselho, a previsão em normativas do Conselho (lei ou 

regimento interno) sobre a representação de usuários, trabalhadores e entidades 

da rede socioassistencial na composição da Sociedade Civil, o direito a voto no 

processo de eleição dos representantes da sociedade civil, no segmento de 

usuárias(os), contemplando sobre as (os) representantes de usuárias (os) ou 

organização de usuárias(os); as(os) representantes de trabalhadoras(es); as 

comissões permanente; funcionamento das comissões permanentes; 

quantitativo de Conselheiras(os). E finalmente, concluindo sua apresentação, 

apresentou as orientações sobre o responsável pelo preenchimento das 

informações solicitadas pelo Censo SUAS 2022, ressaltando que após a 

digitação dos dados, o formulário original deve permanecer arquivado no 

Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) ou Conselho Municipal de 



 

Assistência Social (CMAS), ou Conselho de Assistência Social do Distrito 

Federal (CAS/DF), conforme o caso. 

Com o encerramento dessa palestra, a seguir será demostrado   perguntas e 

comentários  dos  participantes, bem como a resposta do facilitador. 

Perguntas realizadas: 

Após o encerramento dessa palestra, o conselheiro Sr. Roberto, vice-presidente 

do conselho do município de Pedra Branca do Amapari, indagou sobre a 

existência de alguma lei referente ao reajuste do valor da diária.  

Quanto a esse questionamento, segundo a representante do CEAS, Alexandra 

Roberta, o reajuste referente ao valor das diárias é competência legislativa de 

cada ente municipal. Contudo, explicou que as diárias do controle social se 

equiparam as diárias do gestor, e que é necessário atualizar a lei de criação para 

que ocorra a equiparação já que são governanças, logo, tem que ter as mesmas 

prerrogativas da gestão. 

Em seguida a presidente do conselho do município de Calçoene, Taísa, 

corroborou com a fala da palestrante Alexandra, no que concerne a importância 

da estruturação dos conselhos e falou que estão estruturando o conselho no 

município. 

Em resposta a presidente do conselho de Calçoene, Alexandra Roberta, deu 

boas vindas e se comprometeu a cumprir o que preconiza o controle social e dar 

o devido apoio aos conselhos municipais.  

Logo, depois a Sra. Samere, do município de Ferreira Gomes, perguntou sobre 

a existência de capacitação direcionadas aos conselhos. 

Já no que concerne a esse último questionamento, a representante do Ceas 

pediu que oficializasse ao Ceas a solicitação de apoio técnico e se propôs a fazer 

orientações de forma remota ou usando outros meios para facilitar o 

preenchimento pelos membros dos conselhos. 

Posteriormente, continuando as apresentações do apoio técnico, o servidor da 

Sims, Laércio Rodrigues encaminhou as orientações do Censo SEUS 

referentes ao preenchimento dos dados financeiros (fundo de assistência social) 

do Censo Suas municipal, utilizou para sua apresentação o questionário on-line 

fornecido pelo SNAS.  Enfatizou o decreto nº 0934/2017, o qual regulamenta o 

cofinanciamento estadual, apresentando em seguida a planilha de 

cofinanciamento estadual realizada no exercício 2021, lembrou que o 

preenchimento do questionário faz referência ao exercício de 2021. Ressaltou 

quanto à observância dos prazos, além de expor informações sobre o 

cofinanciamento estadual, ano 2021. A apresentação foi realizada por blocos de 

identificação no questionário, conforme segue: No bloco de identificação do 

fundo de assistência social, o facilitador, orientou quanto aos dados de 

identificação do Fundo Estadual, e pontuou a importância, caso haja alteração 



 

de endereço, e-mail ou composição de RH a necessidade de atualizar no 

CADSUAS as alterações. No bloco sobre gestão orçamentaria, orientou sobre 

unidade orçamentaria do fundo, ressaltando que a NOB SUAS define os fundos 

de assistência social como instrumentos de gestão orçamentária e financeira da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos quais devem ser 

alocadas as receitas e executadas as despesas relativas ao conjunto de ações, 

serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social e orientou, neste 

item indicar se o Fundo é uma unidade orçamentária. Em seguida, explicou sobre 

o ordenador de despesa definido como todo e qualquer agente público de cujos 

atos resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento ou dispêndio 

de recursos do Estado, bem como, é pessoa investida legalmente de 

competência para assumir obrigações em nome de ente da Federação, para 

tanto, orientou que fosse considerado o ano de 2021 para responder à questão. 

Logo após, explicou sobre recursos alocados na unidade orçamentaria do fundo 

municipal de assistência social, e sobre o parágrafo único, do art. 30, da lei 

Orgânica da Assistência Social que estabelece a necessidade da comprovação 

orçamentária dos recursos próprios alocados no respectivo Fundo, como 

condição legal para o recebimento dos repasses dos recursos federais aos entes 

federados. Ainda neste bloco, pontuou sobre o recebimento de recursos 

referentes a 2021 e sobre a duas modalidades de transferência de recursos 

públicos entre os entes federados: via convênio ou convenial e via fundo-a-fundo 

(transferências legais, regular e automática). Orientou posteriormente sobre o 

preenchimento que pontua as principais dificuldades na execução dos recursos 

do IGD-PBF referentes ao ano de 2021 e reconheceu a necessidade do 

planejamento de seu uso. No bloco gestão de pessoas, sobre recursos 

financeiros e despesas do município na área de assistência social, alertou 

novamente para especificar os recursos com referência ao ano de 2021, o 

palestrante orientou, que fosse informado o valor total de recursos próprios 

aplicados, o valor total recebido do governo estadual (Fundo a Fundo e 

Convênios), o valor total das despesas pagas com recursos próprios municipais 

e o valor total das despesas pagas com os recursos repassados pelo estado, em 

caso não possuir, informar “0”. No bloco recursos humanos, discorreu sobre a 

importância de preenchimento do nome, data de nascimento, sexo, CPF, RG, 

escolaridade, profissão, vínculo, função, carga horária a qual o (a) profissional 

está vinculada (o) como membro da equipe do Fundo e orientou sobre o quadro 

constante no questionário que deve ser identificado os profissionais que atuam 

diretamente com atividades ligadas ao Fundo Municipal de Assistência Social, 

podendo ser exclusivos ou não. Os profissionais do FMAS devem ser 

cadastrados na aba de Órgão Gestor e de Fundo no CADSUAS, 

simultaneamente. E por fim, no bloco responsável pelo preenchimento, o 

palestrante orientou informar o nome legível do agente responsável pelas 

informações declaradas no formulário, bem como, o CPF, telefone, e-mail, cargo 

ou função e a data de preenchimento, e caso não seja o (a) Secretário (a) 



 

Municipal de Assistência Social a preencher o questionário, a pessoa que o 

preencher deverá ser por ele (a) designada. 

Perguntas realizadas: 

No que concerne as indagações referentes a parte financeira, a Sr.ª Ivana, 

responsável pelo fundo do município de Calçoene perguntou como ela poderá 

responder no formulário, se o município não recebeu recursos financeiros. 

Diante disso, o servidor Laércio a informou que é necessário marcar a opção de 

que o município não recebeu recursos. 

Logo depois, houve a indagação da Secretária Anésia, do município de Itaubal, 

informou que está com dificuldade de receber emenda parlamentar a qual cai 

direto na SIMS indagou a forma de preencher no formulário, os recursos oriundos 

de emenda parlamentar, pois não há no Censo Suas campo especifico para 

inserir esse tipo de informação. 

Em sendo assim, o facilitador respondeu que o formulário é feito padronizado 

para todos os entes da federação, no entanto, isso não impedia o município de 

encaminhar essa informação utilizando-se de outra via similar.  

Além de que, houve a ressalva realizada pela técnica de referência da Sims, a 

servidora Cláudia Barros, respondeu que os recursos não chegaram no fundo 

e que encontram-se na captação de recursos como emenda parlamentar. Que 

certamente, essa é uma questão com indicativo de mudança para o questionário. 

Comprometeu-se em pegar mais informações sobre a situação e dar uma 

resposta ao município. Enfatizou ainda quanto a importância de os municípios 

atentarem para o art. 30 da LOA – Portaria 102 referente a elaboração do Plano 

Municipal de Assistência Social, a fim de facilitar a transferência de recursos 

financeiros fundo a fundo.  

Diante das discussões acerca do tema, a Secretária Anésia de Itaubal, solicitou 

fala novamente para relatar sobre a demora no envio do plano de aplicação dos 

recursos. Os municípios não estão recebendo recursos. Pediu celeridade na 

aprovação dos repasses e fiscalização do Conselho estadual. Pontuou que não 

existe resolução de partilha do FEAS.  E pediu urgência na pactuação da partilha 

do recurso estadual. E protestou sobre o fato de o Estado (SIMS) ter entregado 

50 mil cestas básicas em igrejas e instituições não inscritas no Conselho 

Municipal e não houve qualquer participação dos municípios nesse processo. 

Posteriormente, a Secretária de Ferreira Gomes – Cleidione Costa, expôs seu 

questionamento referente a parte estrutural, na qual se encontra a secretaria do 

referido município. Sugeriu mudar regramento na PGE para que os recursos de 

emenda parlamentar fossem transferidos diretamente no fundo municipal. No 

mais, agradeceu pelo apoio prestado aos municípios. 

Seguiu-se com a fala de Alexandra (CEAS) que não eximiu o conselho na 

garantia da proporcionalidade, pontuou que existe um déficit com os 



 

trabalhadores e que tem provocado o posicionamento dos municípios. Reforçou 

a importância de oficializar o CEAS e reaproximar CIB/CEAS, posto que é 

necessário a discussão para alinhamento das informações. E reforçou a 

importância da fixação de um piso de recursos, segundo ela somente emenda 

parlamentar fragiliza o município.  

Tatiana Rezende, servidora da SIMS, reforçou a participação dos secretários e 

o posicionamento destes na CIB e a mobilização dos municípios.  

Logo depois, Eliete Miranda – representante do CEAS na CIB, discorreu que se 

o COEGEMAS estiver inativo, fragiliza o processo, posto que é ele quem 

mobiliza sobre pauta, e debate na CIB. É o colegiado que faz apresentação 

frente ao estado das necessidades do município.   

Posterior, a servidora do ministério público do estado do Amapá, Séfora Rola 

argumentou que o financiamento da política pública por emenda parlamentar é 

uma das piores maneiras para financiar a política de Assistência Social. Embora 

seja legal, o gestor fica dependente da emenda parlamentar, mas por outro lado, 

segundo ela, o fundo é falho, indagou: “ nesse caso, a secretaria vai viver do 

que? ”. Reconheceu a importância de militar pela qualificação da política de 

assistência social, inclusive na questão do recurso. E alertou que a emenda 

parlamentar não pode ser fonte principal de financiamento e sim suplementar. 

Então a Secretária Anésia se posiciona concordando com a servidora Séfora 

Rola, argumentou que há mais de 2 anos a emenda parlamentar tem socorrido 

porque os recursos públicos estaduais são insuficientes para a execução dos 

serviços e programas no município.  

E por fim, Alexandra (CEAS) ressalta que os recursos sejam céleres 

argumentando que não é contra emendas parlamentares, mas que não se pode 

fomentar. Pontuou, ainda que os municípios com mais dificuldade deveriam 

receber maior oferta e assim pediu o fortalecimento.  

O encerramento ocorreu às 12:21h. 

No dia seguinte (dia 5-10-2022), no período matutino, a abertura do evento foi 

realizada pelo servidor Kelvin Alfaia, o qual deu boas-vindas aos participantes, 

desejando-lhes um bom evento. 

Em seguida, a servidora da SIMS e palestrante, Lisandra Lobato, expôs 

informações, quanto ao preenchimento do formulário Censo Suas, vinculado ao 

CRAS. Essas orientações foram realizadas por blocos de identificação, 

conforme constam no respectivo formulário. Na ocasião a palestrante saudou a 

todos, agradecendo pelo convite e parabenizou a todos pelo disposição e 

compromisso, e informou que o questionário não sofreu alteração, referente ao 

ano de 2021. Em seguida apresentou o questionário fornecido pela SNAS, de 

forma online, e a partir do Bloco 01, abordou todos os tópicos concernentes à 

Identificação do CRAS, orientando a necessidade de colocar corretamente as 

informações de forma a evitar abreviações, bem como manter atualizado todos 



 

os dados no CADSUAS. Em seguida, explicou a respeito da estrutura física do 

CRAS, acerca da capacidade de referenciamento do equipamento que deve 

guardar relação com o porte do município, do horário de funcionamento e 

situação do imóvel.  Pontuou sobre o tipo de unidade com a qual o CRAS 

compartilha seu imóvel; espaços do imóvel que são compartilhados; espaço 

físico do  CRAS; condições de acessibilidade do CRAS,  ressaltou que os 

espaços físicos do CRAS devem possuir condições de acessibilidade para 

pessoas idosas ou pessoa com deficiência, em conformidade com a NBR 9050 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a qual trata sobre 

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos e 

estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto ao 

projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural, e de 

edificações às condições de acessibilidade. Prosseguiu explicando sobre os 

equipamentos e materiais disponíveis, para o desenvolvimento dos serviços do 

CRAS; a quantidade de computadores, em perfeito funcionamento, existentes (a 

importância de indicar os computadores em funcionamento que permitem 

acesso à internet), bem como a frequência que a equipe enfrenta dificuldades 

com relação ao acesso à internet, inclusive àquelas que prejudicam o acesso ao 

Sistema do Cadastro Único e outros sistemas online. Instruiu, ainda, sobre o 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), fez referência às 

ações e atividades desenvolvidas. E no âmbito do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF), o quantitativo de pessoas que 

participaram nos atendimentos coletivos realizados pelo PAIF durante o mês de 

referência. Ressaltou a importância da intersetorialidade para potencializar a 

rede de proteção social, viabilizar o acesso efetivo da população aos 

equipamentos e serviços da assistência social, alcançando o maior numero de 

familias atendidas nos serviços ofertadados pelo CRAS. Em relação ao Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, a palestrante orientou 

acerca da execução direta do Serviço, a importância de ser contabilizado, 

exclusivamente, os atendimentos coletivos realizados no espaço do próprio 

CRAS, ou os atendimentos realizados em outros espaços alternativos, desde 

que executados diretamente pela equipe de referência do CRAS. Em 

seguimento, explicou que a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 

estabelece que o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos destina-

se aos seguintes públicos, conforme a faixa etária: crianças de 0 (zero) até seis 

anos; crianças e adolescentes de 6 a 14 anos; adolescentes/jovens de 15 a 17 

anos; para jovens/adultos de 18 a 59 anos e pessoas idosas com idade igual ou 

superior a 60 anos, pontuou a relevância de informar se o equipamento possui 

rede referenciada para oferta do SCFV, considerando rede referenciada ao 

CRAS, as demais unidades públicas, assim como entidades privadas que 

ofertem serviços de Proteção Social Básica no território de abrangência do 

CRAS e mantenham com ele alguma forma de pactuação de fluxo para 

atendimento dos usuárias/os encaminhados pelos CRAS; oferta SCFV pela rede 

referenciada; vagas, acompanhamento das famílias de usuários e atividades 



 

desenvolvidas com familiares/responsáveis dos participantes dos grupos do 

SCFV. Na ocasião, fez referência à importância de identificar a diferença entre 

acompanhamento e atendimento, esclarecendo que atendimento são ações 

imediatas de prestação ou oferta de atenção, sendo uma resposta qualificada a 

uma demanda apresentada pela família ou território. Já o acompanhamento se 

trata de um conjunto de intervenções, continuadas e pactuadas entre os 

profissionais responsáveis pelo acompanhamento e as famílias acompanhadas. 

Em seguida, mencionou que o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio 

para Pessoas com deficiência e idosas que contempla um conjunto de 

atividades, concretizada pela visita domiciliar, e é orientada por um Plano de 

Desenvolvimento do Usuário (PDU). Prosseguiu com a explanação sobre equipe 

volante, cujo objetivo da equipe é prestar serviços e ações de Proteção Social 

Básica no território de abrangência do CRAS a que se vincula às famílias a ele 

referenciadas, potencializando o PAIF. Em sua fala, abordou também os 

seguintes temas: equipe técnica adicional, território atendido por equipe volante, 

deslocamento da equipe volante e por fim, tipos de atendimento realizados pela 

equipe em questão nas comunidades. Na ocasião, a palestrante informou que 

nos municípios, na maioria das vezes, não existe equipe de referência para 

equipe volante, sendo utilizada a mesma equipe dos outros serviços. Em relação 

aos benefícios socioassistenciais, orientou a relevância de identificar se o CRAS 

realiza a concessão ou não de benefícios eventuais à população atendida, bem 

como a realização e a atualização de Cadastro Único. Posterior, pontuou que 

para a concessão dos benefícios eventuais, a importância de buscar a lei 

municipal, a qual deve definir sobre o assunto. Informou sobre cadastramento e 

atualização do CadÚnico, o definiu como instrumento que identifica e caracteriza 

as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, famílias 

com renda de até três salários mínimos no total, famílias com renda maior que 

três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão 

em programas sociais nas três esferas do governo. Na oportunidade, pontuou a 

relevância de preenchimento no questionário das ações e atividades 

desenvolvidas pela equipe da unidade no âmbito do Cadastro Único; volume 

mensal de pessoas atendidas na unidade durante o mês de referência; 

demandas de averiguação, revisão cadastral e entrevistas domiciliares. Em 

relação ao programa Auxilio Brasil,  pontuou as ações e atividades desenvolvidas 

pelo CRAS do Programa Auxílio Brasil; dificuldades enfrentadas pelo CRAS em 

relação ao Programa; famílias em descumprimento de condicionalidades, formas 

de recurso e ações e atividades em relação às famílias em descumprimento de 

condicionalidades; ações específicas para as famílias em fase de suspensão por 

descumprimento de condicionalidades e por fim denúncia de fraudes e 

tratamento dado. Explicou sobre o funcionamento do CRAS durante a pandemia 

do Coronavírus e a frequência; jornada de trabalho durante a pandemia; 

equipamentos de proteção individual (EPIs) e auxílio emergencial. Seguiu 

orientando sobre o Programa Criança Feliz, os itens: acesso aos seguintes 

equipamentos do CRAS; reuniões entre os visitadores e os supervisores do 



 

CRAS; periodicidade de atividades de integração do Programa Criança Feliz 

com o CRAS e por fim, dificuldades em realizar as visitas domiciliares. Logo 

após, explanou sobre o bloco gestão e território o que incluiu   a peridiciocidade 

de realização de atividades de gestão; território de abrangência do CRAS; 

planejamento do CRAS, mecanismos de participação da unidade; atendimentos 

a grupos tradicionais e específicos; sistemas informatizados do governo Federal; 

ações de articulação do CRAS; referência e contra referência para dos casos de 

violência e violações de direitos entre o CRAS e o CREAS.  No final, esclareceu 

sobre   à Gestão de pessoas, abordando os itens seguintes: informações da 

coordenação do equipamento; informações pessoais e carga horária de cada 

membro da equipe do CRAS; identificação da pessoa responsável pelas 

informações prestadas pelo CRAS e identificação do agente responsável, no 

órgão gestor da assistência social, pelas informações declaradas neste 

formulário. 

Perguntas realizadas: 

Em continuidade às indagações levantadas no evento, o Sr. Roberto do 

município de Pedra Branca perguntou se o Programa da terceira idade, o qual 

ocorre dentro do CRAS, é compartilhado. Diante disso, a palestrante Lisandra 

Lobato esclareceu que o referido serviço é compartilhado, inclusive com outros 

serviços no interior dos CRAS. 

Houve, ainda a indagação da Sra. Rosimary, quanto a equipe volante, pois há 

a realização do serviço no referido município, contudo, não existe uma 

formalização da equipe, bem como é omisso o formulário para preenchimento 

dessa informação. Sobre esse questionamento, a secretária do município de 

Itaubal, apresentou uma solução, segundo a qual é necessário que o município 

preencha a opção de que realiza o serviço, ainda que não receba recurso 

financeiro específico para esse fim. Neste sentido a técnica Lisandra Lobato da 

SIMS comprometeu-se em buscar informações junto ao Ministério da Cidadania 

que contemple os municípios nesta questão e posteriormente repassá-las aos 

gestores municipais.  

Logo depois, foi a vez de a servidora da SIMS e palestrante, Fabíola Ramos, 

explanar sobre as informações concernentes ao preenchimento do formulário 

Censo Suas, vinculado ao CREAS e suas particularidades. Sua apresentação 

deu-se em mídia visual, pontuando principais itens do questionário Censo SUAS.   

Além de que, enfatizou em um dos blocos, mais especificamente, quanto ao 

bloco 5, de que há um problema na coleta e registro de alguns dados, pois é 

comum não haver equipe de referência nos municípios, bem como, não há dados 

sobre o trabalho infantil e abuso e exploração sexual contra crianças e 

adolescentes. A palestrante, em um dos blocos que trata dos benefícios e 

cadastros único, esclareceu que é comum que os municípios não tenham 

conhecimento ou não tenham informações dos usuários no prontuário SUAS, 

pontuou a importância da utilização do prontuário SUAS, pois é nele que 



 

constam todas as informações da família do usuário, bem como as informações 

da evolução do atendimento e possíveis encaminhamentos para a rede 

socioassistencial ou outras políticas setoriais. Em relação a articulação, a 

palestrante Fabíola Ramos, ressaltou a importância do funcionamento da rede 

socioassistencial para que o cidadão possa ter atendidas suas necessidades, 

fazendo-se necessário a articulação entre as diversas políticas públicas 

conforme as peculiaridades de cada município. Em um dos pontos centrais, 

ressaltou quanto à importância relacionada a gestão de pessoas, nesses 

equipamentos da rede sociassistencial, a fim de precisar o quantitativo da equipe 

e quais as demandas a serem supridas. E, também, mencionou a necessidade 

de fortalecer as articulações dos CREAS com outras políticas públicas, a fim de 

que os encaminhamentos tenham efetividade e cumpram a sua função 

sociassistencial. 

Perguntas realizadas: 

Após esse momento, a conselheira do CEAS, Alexandra Roberta, abordou a 

importância ao enfrentamento e dificuldades referente a coleta dos dados e 

mapeamento sobre os casos de trabalho infantil. Nesse sentido, ela pontuou a 

necessidade de registro dessas informações para relatar a realidade do 

município e que o Censo Suas é capaz de fazer, mas que é extremamente 

importante a demarcação e a inserção dos dados no sistema censitário, como 

forma de gerar políticas públicas para crianças e adolescentes no Estado. Além 

disso citou a necessidade do CADUNICO referenciar a família atendida no 

CREAS, haja vista este ser uma ferramenta que identifica e caracteriza famílias 

em situação de pobreza e extrema pobreza nos territórios de abrangência do 

equipamento permitindo assim que as equipes dos municípios tenham um 

diagnóstico do território, sobretudo porque a maioria dos municípios do estado 

ainda não possuírem a vigilância socioassistencial instituída nos municípios.  

Então, foi a vez de a coordenadora do CREAS, de Vitória do Jari, Marcélia 

Mendes, informar que os próprios familiares ocultam informações sobre os 

abusos e explorações sexuais, quando são indagados. E diante disso, a 

conselheira Alexandra (CEAS), explicou a necessidade de o entrevistador 

verificar a suspeita do registro in loco e inserir a informação em seu questionário, 

sem necessidade de confirmação por terceiros. 

Contudo, a coordenadora Marcélia, replicou, que há muitas dificuldades e 

incertezas quanto a essas observações sobre o trabalho infantil. 

Em sendo assim, a palestrante Fabíola Ramos, enfatizou a importância de evitar 

omissões acerca dos casos de abuso e exploração sexual contra crianças e 

adolescentes, mencionou a existência de fichas de notificação compulsória, 

fornecida pelo Ministério da Saúde que é uma das formas de notificar qualquer 

tipo de violência bem como o trabalho infantil. 



 

E, logo depois, a técnica de referência sobre os assuntos relacionados ao 

trabalho infantil, a servidora Cinara Furtado, reconheceu que existe dificuldade 

de notificar o trabalho, mesmo quando os familiares são silentes. Entretanto, é 

necessário um olhar mais atento para detectar os casos. Verbalizou a 

necessidade de desmistificar o trabalho infantil que ocorre em decorrência do 

fator amazônico, além disso contemplou as disparidades de informações entre 

os sistemas SISC e RMA, fato que dificulta o acompanhamento do fluxo do 

usuário no sistema, impossibilitando a referência e contra referência entre CRAS 

e CREAS.   

Nesse trilho, Elania Patrícia do município de Mazagão, indagou sobre o que 

deve ser feito, no caso de o município não possuir unidade do CREAS. E ao 

verificar a ocorrência do trabalho infantil na localidade, como conseguir a ficha 

de notificação. Outra pergunta realizada foi referente ao cofinanciamento do 

centro de convivência para pessoa idosa.  

Em seguimento, a facilitadora Fabíola, respondeu que na ausência do CREAS 

na localidade, é necessário informar o caso ao conselho tutelar do município. E 

quanto à aquisição da ficha de notificação, pode acessada diretamente pelo site 

do Ministério da Saúde, contudo a equipe técnica da SIMS, se comprometeu 

encaminhar a referida ficha via e-mail. 

Em seguida, a Laísa Lemos, do município de Tartarugalzinho, compartilhou sua 

dúvida, sobre a ocorrência do serviço de abordagem e sua inserção no 

formulário.  

A técnica Cinara Furtado, retornou com a fala e fez a diferença entre serviço de 

abordagem (Serviço contínuo) que mapea o território e busca ativa (esporádica 

e pontual) tratam a respeito do conhecimento da realidade e demanda, 

ressaltando a importância de não confundir a ação, fazendo essa diferença 

quando for preencher o formulário.  

Ao final, a conselheira Alexandra, destacou a sua angustia quanto a falta de 

ações relacionadas ao serviço de abordagem social, já que a maioria dos 

municípios focam em ações itinerantes, apenas em períodos alusivos, os quais, 

segundo a representante do CEAS, não produz ação assertiva e 

consequentemente, não fortalece a política pública. 

9- Aspectos importantes do evento para os participantes (principais 

comentários) 

Um dos momentos relevantes do evento pontuado no dia 4-10-2022, segundo a 

assistente social e servidora do Ministério Público do Amapá, Séfora Rola, se 

referindo às discussões sobre emenda impositivas-parlamentares, segundo ela, 

as emendas são bem-vindas para a política de assistência social. Contudo, esse 

tipo de recurso não pode ser a fonte principal de financiamento ou até mesmo 

substituir os repasses fundo a fundo, mas pode ser sim suplementar, sob o risco 

de a política pública de assistência social ser fragilizada. 



 

No dia posterior (5-10-2022), novamente, a assistente social e servidora do 

Ministério Público do Amapá, Séfora Rola, expôs sobre a importância que os 

CREAS exerce para a garantia de direitos violados. E, diante, é urgente, a 

necessidade de qualificar o olhar para o fenômeno do trabalho infantil, posto que 

muitas famílias naturalizam essa pratica.  

E ainda, retomando a discussão acerca do CADÚNICO, a servidora do Ministério 

Público, enfatizou a importância do Censo SUAS que ele exerce a função da 

Vigilância Socioassistencial, pontuou que muitas vezes o cadastrador não está 

qualificado para referenciar a família no equipamento. E ainda, mencionou sobre 

a equipe de saúde, a qual tem dificuldades no registro da criança que sofre 

acidente em decorrência do trabalho infantil. Reforçou a necessidade de 

preparar o “olhar para esse fenômeno” e mitigar os efeitos da naturalização do 

trabalho infantil, visto que, sem dados sobre essa violência, não existe a 

possibilidade de minimizar ou erradicar o trabalho infantil. Indicou a necessidade 

de citar o trabalho infantil no Plano plurianual – PPA e da criação do Plano de 

Erradicação do Trabalho Infantil, pontuando a importância da militância na 

política pública de Assistência Social. 

Em seguida, a servidora Tatiana Rezende da SIMS destacou a necessidade que 

o estado, enquanto vigilância socioassistencial, possui em cumprir o seu papel 

de instruir e acompanhar a Política de Assistência Social nos municípios. 

Verbalizou acerca das dificuldades que a equipe estadual tem sentido em se 

deslocar, e em ir à campo para orientar e monitorar os municípios, falhando no 

cumprimento de suas funções. E, salientou, que a política funcione de forma 

assertiva, que todos devem fazer o seu papel, inclusive militando na área, 

vislumbrando a responsabilidade e compromisso para com a sociedade.  

Um momento em registro deu-se referente a indagação do questionário Censo 

Suas vinculado ao Centro de Convivência, vez que, na ocasião não houve a 

orientação sobre esse questionário, apesar de ser oficializado junto a 

coordenação responsável. 

Logo, ressalta-se que não houve apresentação do questionário sobre o 

equipamento Centro de Convivência, contudo, a técnica Tatiana Rezende da 

SIMS, na ocasião, comprometeu-se em verificar a lacuna para a equipe de 

referência do serviço. 

 

Considerações finais  

O documento buscou relatar as informações referentes aos acontecimentos no 

evento: Apoio Técnico Censo Suas 2022. No momento, o evento ocorreu de 

forma tranquila, foi orientado, debatido, explicado e respondido itens relevantes 

relacionados ao preenchimento do questionário Censo SUAS. Verificou-se, que 

o momento foi propício para sanar eventuais dúvidas dos participantes além de 

favorecer o encontro entre gestores, conselheiros e trabalhadores do SUAS, 



 

ensejando o aprendizado dessa política pública. O evento possibitou sobretudo, 

debates importantes no tocante as dificuldades de reconhecimento do trabalho 

infantil nos municípios, sobre os entraves dos recursos financeiros, as emendas 

- impositivas parlamentares, estrutura física precária dos conselhos municipais 

dentre outros que não se esgotam nessas considerações. Assim, foi possível 

vislumbrar, o efeito positivo do apoio técnico, mencionadas na fala de 

agradecimento de participantes, bem como reconhecer a importância do evento 

como para orientar/ direcionar aos participantes sobre o preenchimento correto 

das informações prestadas no questionário Censo Suas e assim favorecer o 

fortalecimento da política pública de Assistência Social junto aos municípios. 

 



 

ANEXO III — RELATORIA DO TURNO DA TARDE 

 

Responsável: Ana Maria Brito 

 

Tarde do dia 04/10/2022: Coordenadora de mesa – Tatiana Rezende 

Palestrante: Jhonatan Barbosa e Eliete Miranda 

 

Ás 14:30 hs Tatiana Rezende fez abertura dos trabalhos, apresentando os 
palestrantes Jhonatan Alan Barbosa e Eliete Miranda que procederão com 
Orientações ao Preenchimento do Questionário – GESTÃO, em seguida falou 
da relevância das informações  do CADSUAS estarem atualizadas, uma vez que 
suas informações migram na hora do preenchimento do Censo SUAS, a 
explanação foi realizada de 18 questões  do questionário Censo SUAS -Gestao, 
considerando com o tempo disponibilizado, Eliete contribuiu com 
esclarecimentos específicos da Assistência Social e a parte da Legislação. 

 

Perguntas: Não houve perguntas  

 

Orientações Preenchimento Questionário Posto de Cadastramento 

Palestrante: Adelson/PAB 

Ás 15:13 hs Kelvin Alfaia deu prosseguimento aos trabalhos apresentando o 
palestrante Adelson/PAB que explanou sobre o CADÚNICO, considerando os 
Blocos de perguntas do questionário do Censo SUAS: 

  

Bloco 1 – Identificação do Posto do Cadastro Único 

Bloco 2 – Estrutura Física 

Bloco 3 – Cadastro Único 

Bloco 4 – Programa Auxílio Brasil (BAB) 

Bloco 5 – Outras Atividades 

Bloco 6 -  Funcionamento do Posto durante a Pandemia de COVID 19 

Bloco 7 – Gestão de Pessoas 

 

A seguir a plenaria participa fazendo perguntas:  

Bloco I questão 26  

Taisa -Calçoene – O Governo Federal já disponibilizou uma nova lista do Auxílio 
Brasil 

Bloco de 3 perguntas:  



 

Danubia, Robson e Taisa – De que forma podemos conciliar sobre o 
descumprimento das condicionalidades do Programa Auxílio Brasil 

 

Posteriormente Kelvin Alfaia dá continuidade aos trabalhos, com informe aos 
participantes que a SIMS continuará acompanhando o preenchimento dos 
questionários do Censo SUAS. 

 

Tarde do dia 05/10/2022: Coordenadora da mesa – Tatiana Rezende 

Orientações Preenchimento Questionário – CENTRO POP  

Palestrante: Cynara Furtado 

 

Ás 14:41 Tatiana Rezende fez a abertura dos trabalhos apresentando Cynara 
Furtado que explanou sobre o preenchimento do questionário – CENTRO POP 
considerando as explicações por Bloco de perguntas conforme o referido 
questionário a seguir discriminado: 

Bloco 1 -  Identificação do Posto do Cadastro 

Bloco 2 -  Estrutura Física 

Bloco 3 – Cadastro único 

Bloco 4 – Programa Auxílio Brasil(PAB) 

Bloco 5 -  Outras Atividades 

Bloco 6 – Funcionamento do Posto durante a Pandemia de COVID 19 

Bloco 7 -  Gestão de Pessoas 

        

A seguir a plenária participa fazendo perguntas:  

Bloco 06 

Carol(Macapá) – Relata que tem dúvidas sobre a pergunta de número 32 uma 
vez que, o técnico de referência  para proceder o Estudo Social é o Assistente 
Social, que as demais demandas realizadas por outros técnicos são 
encaminhadas para a Secretaria para autorização. 

 

Orientações Preenchimento Questionário – Unidade de Acolhimento e Família 
Acolhedora 

palestrante: Juliana C. Nogueira Ribeiro e Cynara Furtado 

Coordenadora da Mesa: Tatiana Rezende 

 

Dando prosseguimento aos trabalhos Tatiana Rezende apresenta a palestrante 
Juliana Nogueira do NPE que explanará sobre o Preenchimento do Questiónario 
– Família Acolhedora e Acolhimento Institucional 

 



 

A expositora considerou a divisão por Blocos de perguntas sobre o questionário 
Família Acolhedora a seguir discriminado: 

 

Bloco 1 – Identificação da Unidade de Acolhimento 

Bloco 2 – Caracterização da Unidade 

Bloco 3 – Características dos Acolhidos 

Bloco 4 – Serviço de Acolhimento 

Bloco 5 – Funcionamento deste Acolhimento Durante a Pandemia de COVID - 
19 

Bloco 6 – Famílias Acolhedoras 

Bloco 7 – Gestão de Pessoas 

 

Dando prosseguimento as exposições Juliana Nogueira explanou sobre o  
Preenchimento do Questionário –  Acolhimento Institucional seguindo suas 
explicações por Blocos de perguntas do questionário a seguir: 

 

Bloco 1 - Identificação da Unidade de Acolhimento 

Bloco 2 - Caracterização da Unidade 

Bloco 3 - Características dos Usuários 

Bloco 4 - Serviço de Acolhimento 

Bloco 5 - Serviço de Acolhimento 

Bloco 6 - Serviço de Acolhimento 

Bloco 7 - Serviço de Acolhimento 

 



 

ANEXO IV — FOTOGRAFIAS 

 

 

Fotografia 1 — Facilitadora Tatiana Rezende apresentando o evento. 

 

 

Fotografia 2 — Facilitador Kelvin Alfaia durante apresentação. 



 

 

Fotografia 3 — Facilitadora Alexandra Roberta durante apresentação. 

 



 

 

Fotografia 4 — Facilitador Laércio Rodrigues durante apresentação. 



 

 

Fotografia 5 — Facilitadores Jhonatan Barbosa e Eliete Miranda durante 
apresentação. 

 

 

Fotografia 6 — Facilitador Adelson Brandão durante apresentação. 



 

 

Fotografia 7 — Facilitadora Lisandra Lobato durante apresentação. 

 

 

Fotografia 8 — Facilitadora Fabíola Ramos durante apresentação. 

 



 

 

Fotografia 9 — Facilitadora Cynara Furtado durante apresentação. 

 

 

Fotografia 10 — Facilitadora Juliana Ribeiro durante apresentação. 



 

 

Fotografia 11 — Participantes durante apresentação. 

 

 

Fotografia 12 — Participante se manifestando durante bloco 


