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1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: Relatório do Monitoramento dos Programas Sociais Estaduais dos 16 municípios do 

Estado do Amapá. 

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

do Núcleo de Monitoramento Avaliação.  

Período de aplicação: Duas etapas: a primeira aos coordenadores dos programas nos dias 19 e 

20 de maio. A segunda para os gerentes operacionais da SIMS nos dias 26, 27, 30 e 31 de maio 

de 2022. 

2. INTRODUÇÃO 

A Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (SIMS) visando atender as normativas 

preconizadas pela Política de Assistência Social, no sentido de gerir os serviços, programas e 

projetos socioassistenciais, realizou o monitoramento dos programas sociais executados no 

estado, a fim de obter informações territorializadas acerca dos serviços ofertados a população.  

Para isso, a SIMS, possui o Núcleo de Monitoramento e Avaliação dentro da Coordenadoria de 

Formulação e Gestão da Política de Assistência Social, que atua como Vigilância 

Socioassistencial, uma área estratégia que consiste no acompanhamento contínuo e sistemático 

do desenvolvimento dos serviços, projetos, programas e benefícios socioassistenciais em 

consonância com suas metas e objetivos.  

A área da vigilância é, portanto, responsável por monitorar e avaliar os Programas 

Socioassistênciais, o que é imprescindível para identificar ofertas, cobertura, a quantidade e 

perfil dos recursos humanos, o tipo e volume dos serviços prestados, o perfil dos usuários 

atendidos, as condições de acesso ao serviço, infraestrutura, equipamentos e materiais 

existentes, bem como, seu funcionamento e financiamento de acordo com o modelo de gestão 

utilizado no Brasil. 

Isso tudo previstos na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS/1993), bem como, no Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), o qual operacionaliza todas as ações da Assistência Social, 

inclusive a produção de informações e indicadores sociais, os quais se transformam em 

conhecimento sobre a realidade social do território, dando base para a tomada de decisão por 

parte das equipes e gestores. 

Sendo assim, a equipe do Núcleo de Monitoramento e avaliação produziu este documento a 

partir do monitoramento dos quatro (04) programas sociais executados no estado: Renda Pra 

Viver Melhor, Luz Para Viver Melhor, Amapá Jovem e Passe Escolar, nos 16 municípios 

do estado os quais são: Oiapoque, Amapá, Pracuúba, Calçoene, Tartarugalzinho, Laranjal do 
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Jarí, Mazagão, Vitória do Jarí, Ferreira Gomes, Pedra Branca, Porto Grande, Serra do Navio, 

Cutias, Itaubal, Macapá e Santana com o objetivo de fazer o diagnóstico dos programas na 

atualidade. 

Ressalta-se que os programas sociassistenciais representam um direito relacionado à Proteção 

Social do SUAS, conforme previsto na Política Nacional de Assistência Social.  Destaca-se, 

ainda, que a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS/1993) no Art. 24 os preceitua como 

“ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para 

qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. (p. 25) 

No estado do Amapá, além dos programas de transferência de renda direta como, por exemplo 

o Renda Pra Viver Melhor e Amapá Jovem, há também os programas de transferência de renda 

indireta como o  Passe Livre Estudantil, que possibilita a gratuidade no sistema de transporte 

coletivo urbano e interurbano destinado a estudantes e  o programa Luz Para Viver Melhor que 

dá acesso ao serviço de “energia elétrica” com o fornecimento de óleo diesel, contribuindo com 

as comunidades rurais que não tem acesso ao serviço energia elétrica convencional. 

Para Silva, Yazbek, Di Giovanni 2007 (apud Ruschel et all, 2015), transferência de renda são 

aqueles destinados a realizar uma transferência monetária, sem necessariamente uma 

contribuição prévia, destinados às famílias pobres, consideradas a partir de uma determinada 

renda per capta dos membros que constituem a família. 

Desta forma, os programas monitorados são parte das demandas da população e atendem um 

número específico de indivíduos, famílias e comunidades, haja vista a grande desigualdade 

existente na região, assim como os acontecimentos globais e nacionais gerados pela pandemia 

da COVID-19 que agravaram o quadro de pobreza e precariedade da população local. 

Portanto, o presente documento teve a intenção de descrever e analisar a situação dos programas 

sociais de acordo com a realidade de cada município monitorado, o que deve ser feito 

continuamente para que a oferta de serviço seja qualificada. 

3. METODOLOGIA 

O relatório de Sistematização de Monitoramento dos Programas Sociais do estado do Amapá 

realizado aos dezesseis municípios do estado, ocorreu a partir das seguintes etapas: a primeira 

delas foi a elaboração dos instrumentais produzidos pelos técnicos do NMA. Trata-se dos 

questionários referentes aos programas Renda Para Viver Melhor, Amapá Jovem, Luz Para 

Viver Melhor e Passe Livre Estudantil - designados aos coordenadores dos programas.  

Além disso, foram produzidos 4 (quatro) questionários referentes aos programas já 

referenciados, específicos para os gerentes operacionais da SIMS nos 16 municípios do estado, 

visando conhecer e analisar a realidade do programa a partir de informações mais específicas 

direcionados aos responsáveis diretos pelos programas no estado, no caso os coordenadores, 
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bem como, obter informações territorializadas a partir dos responsáveis locais, neste caso os 

gerentes operacionais em cada município. 

Ressalta-se que em cada município havia 01 (um) gerente operacional que prestou as 

informações, entretanto, no município de Macapá foi observada a existência de três gerentes 

operacionais diferentes, conforme dito pela coordenação, esses gerentes a mais respondem por 

distritos diferentes, em função da sua localização. Como se verificou, um gerente responsável 

por responder pelo programa no distrito de Bailique, outro do distrito de Santo Antônio e ainda 

outro do São Joaquim do Pacuí, mas sobre as questões pertinentes as informações sobre a capital 

Macapá, não houve informações prestadas por nenhum dele. 

Em seguida os questionários foram organizados na plataforma google forms, cujo objetivo foi 

facilitar a apreensão dos dados e sua aplicação, que posteriormente deram base para 

identificação e seleção de informação possibilitando novas projeções organizadas por 

programas sociais, bem como, serviu como base para construção de gráficos. 

A outra etapa aconteceu com a aplicação dos questionários de forma presencial, no prédio da 

SIMS, nos dias 19 e 20 de maio de 2022 aos coordenadores dos quatro programas 

socioassistenciais. E posteriormente nos dias 26, 27, 30 e 31 de maio do mesmo ano, foi 

aplicado aos gerentes operacionais da SIMS, também de forma presencial distribuídos em duas 

salas destinadas para o monitoramento no prédio da SIMS. Ressaltando que a coleta de dados 

foi referente ao exercício de 2021. 

O documento está organizado por programa social em 4 (quatro) volumes, na seguinte ordem: 

no primeiro volume o programa RENDA PARA VIVER MELHOR, no segundo, o AMAPÁ 

JOVEM, no terceiro, o PASSE LIVRE ESTUDANTIL e, por último o programa LUZ PARA 

VIVER MELHOR. As análises e discussões foram feitas tomando como base as legislações, 

artigos científicos e normativas pertinentes a Política de Assistência Social local e federal com 

o objetivo de quantificar/qualificar a situação dos referidos programas quanto a sua execução 

nos municípios do estado. 

O relatório apresenta gráficos construídos no editor de planilhas Excel cujo intuito foi facilitar 

a leitura e análise das questões abordadas nos questionários de monitoramento. Embora existam 

gráficos relacionados ao número total dos municípios, alguns dados percentuais organizados, 

dizem respeito ao número de respostas por municípios, apresentadas às questões e não a 

totalidade, ou seja, a somatória do percentual final pode exceder cem por cento.  

Importa relatar que no corpo do relatório foram posicionadas frases, parágrafos ou palavras em 

negrito para destacar fato, ideia, relevância ou indicadores para melhor assimilação da análise. 
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4- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS 

A Política de Assistência Social tem passado por mudanças constantes ao longo dos anos, as 

quais são necessárias, para oferecer ações cada vez mais qualificadas, haja vista que as 

demandas sociais se modificam com o passar do tempo, surgindo outras necessidades.  

Principalmente em um momento desafiador como ocorreu nos anos de 2020 e 2021 com a 

pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que chegou escancarando a alta desigualdade social 

no país em que as famílias e indivíduos mais pobres foram expostos a toda sorte de 

vulnerabilidade.  

O que gerou alta demanda dos serviços socioassistenciais e “pressionou” os governos a 

tomarem medidas de proteção social mais eficazes e certeiras para que famílias e indivíduos 

pudessem ter o mínimo necessário à sua sobrevivência. E aqui observou-se o papel do estado 

na oferta e ampliação dos Programas Sociais para aprimorar o atendimento de contingências 

sociais de famílias e indivíduos.  

Em vista disso, os programas estaduais e federais se mostraram fundamentais para prover 

famílias inteiras que estavam desassistidas, expostas a situação de fome e vulnerabilidade 

social, sem poder sair de casa por conta da não circulação de pessoas nas ruas em função da 

pandemia do coronavírus, o que enfatizou a desigualdade social e a pobreza existentes em solo 

amapaense. 

Essas ações, dos governos, foram possíveis devido aos direitos assegurados na Constituição 

Federal de 1988 nos arts. 203 e 204, os quais tratam da assistência social, assim como na Lei 

Orgânica de Assistência Social (n. 8.742/93-LOAS). Esta busca garantir os direitos à seguridade 

social de todos os cidadãos, preconizando em seu art. 24, in vesbis: “que os programas de 

assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e 

área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços 

assistenciais. ”  

Dessa forma, a LOAS traz em si um conjunto de garantias de direitos operacionalizados pelo 

Sistema Único de Assistência Social e que são regulados pela Política Nacional de Assistência 

Social e pela Norma Operacional Básica do Sistema de Assistência Social.  

Assim a Política Nacional de Assistência Social:  

[...] realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, considerando as desigualdades 

socioterritoriais, visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao 

provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos 

direitos sociais. Sob essa perspectiva, objetiva: 

- Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, 

especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem [...] (PNAS/2012, 

p. 33) 

https://www.gesuas.com.br/blog/loas/
https://www.gesuas.com.br/blog/loas/
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Destaca-se também a Norma Operacional Básica do SUAS (NOB-SUAS/2012), em seu art. 3º, 

I, que dispõe sobre os princípios organizativos do SUAS, a saber: 

- Universalidade: todos têm direito à proteção socioassistencial, prestada a quem dela 

necessitar, com respeito à dignidade e autonomia do cidadão, sem discriminação de 

qualquer espécie ou comprovação vexatória da sua condição; [...]. 

E em seu art. 5º, I, II, e III traz as diretrizes estruturantes da gestão do SUAS e aponta como 

união, estados e municípios devem dialogar: 

I – Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de Assistência 

Social; 

II – Descentralização político-administrativa e comando único das ações em cada 

esfera de governo; 

III – financiamento partilhado entre União, Estados, O Distrito Federal e os 

Municípios; [...] (NOB-SUAS/2012). 

Assim, os programas sociais são prerrogativas dispostas em lei e que devem ser pensadas 

visando ao enfrentamento da pobreza para garantir o mínimo de provimento necessário às 

famílias e indivíduos, buscando atender à universalização dos direitos sociais. Neste sentido, 

importa destacar que são necessárias ações concretas visando a garantia da emancipação e não 

apenas a entrega de recurso financeiro por si só.  

Os programas sociais aparecem no cenário nacional, como política pública e planejamento de 

superação da situação de vulnerabilidade e pobreza, a exemplo do programa Bolsa Família1 

instituído pela lei n. 10.836 de 9 de janeiro de 2004. Pois até então, não existiam as 

condicionalidades e a proposta de autonomia familiar e individual (RASCHEL ET ALL, 2015)  

Desta forma, com a criação desse programa de transferência de renda federal, vai se concretizar 

também o sistema de dados que identifica e coleta as informações das famílias em situação de 

pobreza no país pelo decreto n. 6.135 de 26 de junho de 2007, referente ao Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), definido de acordo com o art. 6º da 

LOAS/1993 como um registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, 

sistematizar e disseminar informações georreferenciadas para a identificação e a caracterização 

socioeconômica das famílias de baixa renda.   

No estado do Amapá, o primeiro programa social criado, com base nas regras expressas na 

LOAS/1993, seguindo o modelo semelhante ao Programa Nacional Bolsa Família, é o 

programa estadual Renda para Viver Melhor, cuja lei n. 1.598, data de 28 de dezembro de 2011, 

                                                 

1 Em relação aos programas federais, importa destacar que em 29 de dezembro de 2021 houve a revogação da lei 

n .10. 836/2004 – Programa BOLSA FAMÍLIA e sancionada a lei número 14. 284/2021 que instituiu o 

PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL bem como o programa ALIMENTA BRASIL.  
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(regulamentada pelo decreto n. 1.752 de 18 de maio de 2016). O programa prevê 

condicionalidades aos beneficiários como forma de permanência.  

Inclusive, o decreto n. 1.664 de 13 de maio 2021, ampliou o prazo de permanência das famílias 

no programa “por excepcionalidade ocorrido pelo novo Coronavírus (Covid-19) por mais um 

ano ou pelo tempo que perdurasse as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo 

coronavírus. Em seguida, em 02 de abril de 2022, foi sancionada a lei n. 2.648 que ampliou os 

critérios de beneficiários do programa, revogando a antiga lei de n.1.598/2011. 

Além do programa Renda Para Viver Melhor, posteriormente foram criados outros visando 

atender certas demandas locais como, o programa “Luz para Viver Melhor” com o objetivo de 

contribuir com energia elétrica para as comunidades mais afastadas que não possuem energia 

elétrica convencional” para que possam ter melhores condições de vida e acesso a outras 

políticas públicas. Embora esteja sob a responsabilidade da SIMS, este é um programa que tem 

relação com o programa federal “LUZ PARA TODOS”. 

Também cabe destacar outros dois programas sociais estaduais, como o Amapá Jovem, e o 

Passe Livre Estudantil. Ambos buscam atender a população mais jovem e buscam minimizar a 

situação de vulnerabilidade dessas populações seja com repasse de transferência de renda direta, 

por meio de pecúnio, seja por transferência de renda indireta, por meio do passe livre estudantil. 

As informações acerca de cada programa serão mais detalhadas nos demais volumes da 

sistematização dos programas sociais. 

Diante do exposto, é possível inferir que os programas sociais devem ser monitorados e 

avaliados continuamente a fim de que, por meio desses instrumentos possa-se intervir no 

sentido de implantar uma política pública com efetividade para a população local e não somente 

a transferência direta ou indireta de recursos. Essas questões devem ser discutidas nos 

Conselhos de Assistência Social, assim como, nas Conferências de Assistência Social, tal como 

estabelece a LOAS (1993). Deve-se abrir o debate e discutir as questões que se colocam em 

contradição ao que dispõem as prerrogativas legais da assistência social. Uma vez que esses 

serviços precisam atender a população não apenas por uma face compensatória e imediata, 

somente com a transferência de renda, mas também e principalmente, para garantir a aquisição 

de uma política social universal, e emancipatória que vai muito além deste documento. 

5 - PROGRAMA RENDA PARA VIVER MELHOR 

O Programa Renda Para Viver Melhor é um programa que visa garantir transferência direta de 

renda mínima para às famílias e indivíduos pobres e extremamente pobres do estado. O 

programa passou por um realinhamento em 2016, sendo regulamentado pelo Decreto n. 1.752 

de 18 de maio de 2016. E em 2022 passou novamente por outro realinhamento, através da lei 

n° 2.648 de 02 de abril do mesmo ano, estabeleceu novos regramentos ao programa revogando 
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a lei estadual nº 1.598 de 28 de dezembro de 2011. A nova lei é regulamentada pelo decreto nº 

2.924, de 21 de junho de 2022.  

Como o objetivo deste relatório é produzir/sistematizar informações do programa referentes ao 

período de 2021, será considerado o decreto nº1.752/2016 que estava vigente no período 

estudado. Ressalta-se que, mesmo com o decreto citado em vigência, o período mais intenso da 

pandemia do Corona vírus, trouxe profundas transformações para a realidade das famílias 

amapaenses, o que acabou pressionando o estado a realizar mudanças práticas na política de 

assistência social, motivando alterações nos critérios de concessão do programa com a lei nº 

2.648/2022 e o decreto 2.924/2022 de 21 de junho que definiu novos regramentos a concessão 

do programa. 

O objetivo do programa:  

E conforme o decreto 1.752/2016, em seu art.1º considera como objetivo garantir renda mínima 

às famílias em situação de vulnerabilidade social no estado do Amapá, cuja renda per capita 

mensal seja de até um quarto do salário mínimo vigente. 

Da finalidade:  

Tem como finalidade proporcionar a transferência de renda mínima às famílias que se 

encontram em estado de vulnerabilidade ou extrema vulnerabilidade social contribuindo para o 

combate a fome, a desnutrição infantil e a pobreza, incentivando a permanência da criança e do 

adolescente na escola e coibindo outras formas de privação de direitos 

O valor do benefício recebido mensalmente é equivalente a R$ 311,00 (trezentos e onze reais) 

por mês.  

Os critérios para o acesso ao programa:  

- Família em vulnerabilidade social que detenha renda per capita mensal de até ¼ de salário 

mínimo vigente e compostas por crianças e adolescentes entre zero até 15 anos; 

- As crianças e adolescentes de 06 a 12 anos devem estar devidamente matriculados e 

frequentando regularmente instituições públicas de ensino no estado do Amapá. 

O tempo de permanência, conforme o art.15, do decreto número 1.752/2016 a permanência 

máxima da família é de 2 (dois) anos, prorrogável por mais um ano uma única vez, caso 

comprove a permanência da vulnerabilidade mediante parecer social, emitido pela equipe do 

programa.  

Critérios de permanência: 

Os beneficiários deverão cumprir as condicionantes: 
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- Apresentação semestral da carteira de vacinação atualizada para dependentes de até cinco anos 

existentes nas famílias; 

- Participação nas reuniões de acompanhamento e avaliação inerentes ao programa; 

- Participação em cursos profissionalizantes, oficina de inclusão produtiva, projeto de inserção 

social e econômico promovidos pelo programa, 

- Apresentação semestral ao programa, por meio de formulário ou declaração emitido pela 

direção do estabelecimento oficial de ensino público, sobre o controle e frequência e rendimento 

escolar dos filhos ou dependentes de seis a 15 anos, bem como, comprovante de participação 

em reuniões de pais e mestres, 

- Manter atualizado no sistema de gestão de benefícios/SIMS as informações cadastrais como 

endereço, composição familiar, dados do cônjuge e outras de interesses públicos. As 

beneficiárias em estado de gravidez deverão apresentar trimestralmente a carteira de pré-natal 

atualizada. 

5.1- Abrangência do Programa 

O programa abrange os 16 (dezesseis) municípios do estado do Amapá: Macapá, Santana 

Mazagão, Vitoria do Jari, Laranjal do Jari, Itaubal, Cutias do Araguari, Ferreira Gomes, Porto 

Grande, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Amapá, Calçoene, Tartarugalzinho, 

Pracuúba e Oiapoque. 

Com abrangência também nos seguintes Distritos2: Sucuriju (Amapá), Lourenço (Calçoene), 

Bailique (Macapá), Carapanantuba (Macapá), Fazendinha (Macapá), São Joaquim do Pacuí 

(Macapá), Fazendinha (Macapá), São Joaquim do Anauerapucu (Santana), Igarapé do Lago 

(Santana), Ilha de Santana (Santana), Piaçacá (Santana), Pirativa (Santana) e Cachaço (Serra do 

Navio). 

Segundo os gerentes operacionais nos municípios, o programa abrange também outros distritos 

dispostos da seguinte forma: No município de Calçoene: distrito do Cunani, Calafate, Carnot 

e Cassipore. Em Ferreira Gomes, distrito de Paredão e Ferreirinha. No município de Laranjal 

do Jari, distrito de Água Branca do Cajari. Em Macapá, distritos de Santo Antônio (região da 

Pedreira) e São Joaquim do Pacuí. Em Oiapoque, Clevelândia do Norte, Vila Velha e Vila 

Brasil. No município de Porto Grande, distrito do Cupixi. Em Santana, o Igarapé da Fortaleza. 

Em Serra do Navio foi informado: Colônia de Água Branca. Com: Pedra Preta do Amapari, 

Capivara, Perpétuo Socorro, Vila dos Maranhenses. Assent: do Silvestre. Em Tartarugalzinho, 

os seguintes distritos: Itaubal, Janary, Cedro e Lago Novo. E em Laranjal do Jari: Jarilândia 

e Aterro do Muriaca.  

                                                 
2Distritos descritos baseados em dados do IBGE. 
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5.2- Quantitativo de Beneficiários por município 

5.2.1- Tabela quantitativo de beneficiários por município 

Nº Municípios Quantitativo de 

beneficiários 

01 Macapá 4.489 

02 Santana 567 

03 Mazagão 161 

04 Vitória do Jari 81 

05 Laranjal do Jari 211 

06 Itaubal  34 

07 Cutias do Araguari 58 

08 Ferreira Gomes 216 

09 Porto Grande 171 

10 Pedra Branca do Amapari 60 

11 Serra do Navio 59 

12 Amapá 235 

13 Calçoene 136 

14 Tartarugalzinho 80 

15 Pracuúba 73 

16 Oiapoque 110 

  Fonte: Tabela/NMA/CFGPAS/SIMS 

Gráfico 1: Porcentagem da quantidade de beneficiários do PRPVM nos municípios:  

 

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS 
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Sobre a quantidade/porcentual de beneficiários nos municípios do estado, a capital Macapá 

concentra a maior parte dos beneficiários somando 4.489, com porcentual de 66,6%, seguindo 

com o município de Santana com 567 beneficiários, equivalendo a 8,4%, o município de Amapá 

com 3,5%, Ferreira Gomes com 3,2%, Laranjal do Jari com 3,1%, Porto Grande 2,5%, Mazagão 

2,4%, Calçoene 2%, Oiapoque 1,6%, Tartarugalzinho e Vitória do Jari com 1,2%, Pracuúba 

1,1%, Serra do Navio e Pedra Branca com 0,9% e Itaubal com 0,5%. 

5.3- Identificação da coordenação do programa 

O programa tem como coordenadora estadual: Iracyara Mendonça Pontes, formação: Superior 

completo, vínculo: cargo comissionado, tempo de atuação na função: menos de um ano telefone 

nº: (96) 999035127, e-mail: iracyarapontes@gmail.com. 

E tem como gerentes operacionais responsáveis pelo programa nos municípios o seguinte: 

Município do Amapá: Ivaneide Santos de Almeida da Matta, formação: superior completo, 

vínculo: Estatutário, tempo de atuação na função: menos de 1(um) ano, telefone nº: (96) 98809 

7164, e-mail: Ivaneidematta@gmail.com. 

Município de Calçoene: José Silva Lobato, formação: ensino médio completo, vínculo: cargo 

comissionado, tempo de atuação na função: de 1(um) a 5 (cinco) anos, telefone nº: 

(96)984036750, e-mail: Jlservicos2013@gmail.com. 

Município Cutias do Araguari: Richel Mendes Pantoja, formação: superior completo, 

vínculo: cargo comissionado, tempo de atuação: de um a cinco anos, telefone nº: 

(96)991393306, e-mail: richel_ap12@hotmail.com. 

Município de Ferreira Gomes: Maria Regina Vidal Moreira Rodrigues, formação: ensino 

médio completo, vínculo: estatutário, tempo de atuação: de cinco a dez anos, telefone nº: (96) 

99138 9022, e-mail: regina13vidal@gmail.com. 

Município de Itaubal: Ordalan Ferreira dos Santos, formação: superior completo, vínculo: 

cargo comissionado, tempo de atuação: menos de um ano, telefone nº: (96)84244349, 

email:Ordalanferreira75@gmail.com. 

Município de Laranjal do Jari: Jeison Oliveira da Silva, formação: superior incompleto, 

vínculo: cargo comissionado, tempo de atuação: menos de um ano, telefone nº: (96)991720394, 

e-mail: jeisonoliveiradasilva16@gmail.com. 

Município de Macapá, possui 1 (um) gerente responsável pelo programa em cada distrito 

conforme a seguir: Distrito de São Joaquim do Pacuí: José Raimundo Barbosa Brito, 

formação: superior completo, vínculo: cargo comissionado, tempo de atuação na função: de um 

a cinco anos, telefone nº: (96) 999147821, e-mail: joseraimundo517@gmail.com. Distrito do 

Bailique: Gean Robson de Araújo, formação: especialista, vínculo: cargo comissionado, tempo 

mailto:Ivaneidematta@gmail.com
mailto:Jlservicos2013@gmail.com
mailto:richel_ap12@hotmail.com
mailto:regina13vidal@gmail.com
mailto:jeisonoliveiradasilva16@gmail.com
mailto:joseraimundo517@gmail.com


 
Governo do Estado do Amapá 

Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social 
Coordenação de Formulação e Gestão da Política de Assistência Social – CFGPAS 

Núcleo de Monitoramento e Avaliação – NMA 

14 

 

de atuação na função: de cinco a dez anos, telefone nº: (96)91227605, e-mail: 

geangr36@gmail.com. Distrito Santo Antônio (região da Pedreira), Maria Guilhermina Ataíde 

de Miranda, formação: médio completo, vínculo: cargo comissionado, tempo de atuação: de um 

a cinco anos, telefone nº: (96) 999671972, e-mail:  ramerson1994lobato@gmail.com. 

Município de Mazagão: Albaniza Leal de Carvalho, formação: superior incompleto, vínculo: 

cargo comissionado, tempo de atuação na função: menos de um ano, telefone nº: (96) 

991008702, e-mail: albanizacarvalho78@gmail.com. 

Município de Oiapoque: Miller Ferraz Carvalho, formação: superior incompleto, vínculo: 

cargo comissionado, tempo de atuação na função: está há 24 horas, telefone nº: (96)8801-3367, 

e-mail: miullerferraz93@gmail.com. 

Município de Pedra Branca do Amapari: Nanci de Souza Brito, formação: ensino médio 

completo, vínculo: cargo comissionado, tempo de atuação na função: de cinco a dez anos, 

telefone nº: (96)988046383, e-mail: nancipedra@gmail.com. 

Município de Porto Grande: Amanda Cleice Bastos Pereira, formação: superior incompleto, 

vínculo: cargo comissionado, tempo de atuação na função: de um a cinco anos, telefone nº: 

(96)91024880, e-mail: Amanda.cordeiro133@gmail.com. 

Município de Pracuúba: Rodrigo dos Santos Meneses, formação: médio completo, vínculo: 

contrato administrativo, tempo de atuação na função: de um a cinco anos, telefone nº: (96) 

984289461, e-mail: rodrigoperola5@gmail.com. 

Município de Santana: Pablo Braga, formação: superior incompleto, vínculo: cargo 

comissionado, tempo de atuação na função: menos de um ano, telefone nº: (96) 991996538, e-

mail: felipe.pablo5@hotmail.com. 

Município de Serra do Navio: Deborah Reis de Araújo Ferreira, formação: ensino médio 

completo, vínculo: cargo comissionado, tempo de atuação na função: de um a cinco anos, 

telefone nº: (96) 999014049, e-mail: debyzidane@gmail.com. 

Município de Tartarugalzinho: Luciane Trindade, formação: superior completo, vínculo: 

cargo comissionado, tempo de atuação na função: de um a cinco anos, telefone nº: (96) 

984029193, e-mail: trindadeluciane75@gmail.com. 

Município de Vitória do Jari: Auzenir Ferreira Duarte, formação: ensino médio completo, 

vínculo: cargo comissionado, tempo de atuação na função: menos de um ano telefone nº: (96) 

991073580, e-mail: auzinirferreiraduarte@gmail.com 

mailto:geangr36@gmail.com
mailto:albanizacarvalho78@gmail.com
mailto:miullerferraz93@gmail.com
mailto:nancipedra@gmail.com
mailto:Amanda.cordeiro133@gmail.com
mailto:rodrigoperola5@gmail.com
mailto:felipe.pablo5@hotmail.com
mailto:debyzidane@gmail.com
mailto:trindadeluciane75@gmail.com
mailto:auzinirferreiraduarte@gmail.com
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Gráfico 2: Demonstra o tempo de atuação da equipe na função.  

 

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 

De acordo com o gráfico, 44% atua na função pelo tempo de um a cinco anos; 33% menos de 

um ano; 17% de cinco a dez anos e 6% estava a 24 horas na função. 

5.4 -Perfil da equipe de trabalho 

5.4.1- Composição da equipe 

De acordo com a coordenação estadual do programa, a equipe no estado, é composta por mais 

de cinco pessoas, as quais são majoritariamente contratadas, soma-se a isso a representação dos 

gerentes operacionais da Secretária de Inclusão e Mobilização Social (SIMS) nos municípios. 

Contudo, além do atendimento do programa PRVM, a equipe também atende o Programa Luz 

Para Viver Melhor e casos de sinistro. 

Nos municípios, segundo os gerentes operacionais, a composição da equipe está caracterizada 

da seguinte forma: 

Município de Amapá, a equipe é composta por 3 (três) pessoas, mas não é especifica do 

programa PRVM.  

Município de Mazagão, a equipe é composta por mais de 5 (cinco) pessoas, porém não é 

especifica, pois, atende também o programa Luz para viver melhor, bem como as demandas da 

SIMS. 

Município de Oiapoque, a equipe é composta por menos de cinco pessoas, todavia, não é 

especifica, visto que atende as demandas da SIMS e de todos os programas estaduais. 

Município de Pedra Branca do Amapari, a equipe composta por menos de cinco pessoas, e 

não há equipe especifica.  
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Município de Pracuúba, a equipe é representada pelo gerente operacional da SIMS e conta 

também com voluntários, porém não é especifica para o programa.  

Município de Santana, Serra do Navio e Vitória do Jari, a equipe é composta por menos de 

cinco pessoas, com representação do gerente operacional da SIMS e equipe majoritariamente 

comissionada, porém não há equipe especifica. 

Nos municípios de Calçoene, Cutias do Araguari, Ferreira Gomes, Itaubal, Laranjal do 

Jari, Porto Grande, Tartarugalzinho e Macapá (distrito São Joaquim do Pacuí, distrito do 

Bailique e distrito Santo Antônio), não há equipe específica, somente o gerente operacional da 

SIMS.  

Observação: Para esta análise, se faz necessário refletir acerca da organização do SUAS e da 

definição das competências, atribuições e quanto ao lugar da prestação efetiva do 

serviço/ação/programa à sociedade amapaense. Uma vez que os gerentes que operam nos 

municípios fazem parte da composição estadual do programa e este é plenamente 

executado/operacionalizado pelo governo do Estado/SIMS. Trata-se aqui do comando único 

das ações em cada esfera de governo, que demanda a cada ente suas atribuições e 

responsabilidades. E neste caso, de direcionar/repassar a estrutura operacional do PRVM para 

a Secretaria Municipal de Assistência Social de cada município em conformidade com o 

preconizado na LOAS e na NOB/SUAS.  

5.5- Sobre o espaço físico 

Em relação ao tipo de espaço, na coordenação estadual, o espaço é compartilhado com outros 

programas sociais da SIMS.  

Nesta perspectiva, os gerentes operacionais nos municípios informaram que o espaço físico está 

caracterizado da seguinte forma:  

Nos municípios do Amapá e Pracuúba, o espaço é cedido, porém não foi informado por qual 

órgão/ instituição/organização.  

No município de Calçoene, não há um espaço físico, logo as atividades são realizadas numa 

Lan house.  

Nos municípios de Cutias do Araguari, Ferreira Gomes e Mazagão, não há espaço físico, 

contudo, não foi informado onde o atendimento do programa é realizado. 

Os municípios de Itaubal e Vitória do Jari, não possuem espaço próprio, de acordo com as 

informações, a sala é emprestada pelo Rurap para o referido atendimento. 
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No município de Macapá3, especificamente nos distritos de São Joaquim do Pacuí e 

Bailique, o espaço é compartilhado. E no distrito de Santo Antônio não há espaço físico para 

o atendimento e não foi informado o local de realização do atendimento. 

Nos municípios de Oiapoque, Pedra Branca do Amapari e Tartarugalzinho, o espaço é 

compartilhado, todavia, não foi informado por qual órgão/ instituição/ organização.  

Nos municípios de Porto Grande e Serra do Navio e Laranjal do Jari, dispõem de um box 

no Superfácil do município o para o atendimento. 

O município de Santana informou que dispõe de uma sala própria/SIMS para o referido 

atendimento. 

Gráfico 3: Representa o espaço físico do PRVM nos municípios 

 

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS 

O gráfico demonstra que 28% das respostas, o espaço para atendimento é compartilhado, 22% 

só informou que não possui espaço físico, 17% dispõe de um box no super fácil do município 

para tal atendimento, 11% o espaço é cedido pelo Rurap, 6% as demandas são realizadas numa 

lan house e 5% dispõe de sala própria/Sims. 

5.6- Gestão do Programa 

5.6.1 - Perfil de profissão/ocupação do público atendido pelo programa 

Acerca da ocupação do público beneficiário do programa, a coordenação estadual informou o 

seguinte: agricultura familiar, artesanato, autônomo prestação de serviço doméstico, autônoma 

                                                 
3 No município de Macapá, na capital, o formulário não foi respondido. 
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prestação de serviço de construção civil, autônomo prestação de serviços de beleza e cuidados, 

autônomo em vendas, trabalhador formal do comércio, mulher chefe de família, estudante 

abrangendo pessoas de baixa renda e também desempregados. 

E conforme informações dos gerentes operacionais, a profissão/ocupação dos beneficiários por 

município caracteriza-se:      

Município de Amapá: agricultura familiar, artesanato, extrativismo vegetal, autônomo 

prestação de serviço doméstico, autônomo prestação de serviço de construção civil, autônomo 

prestação de serviços de beleza e cuidados, autônomo em vendas, trabalhador formal do 

comércio e mulher chefe de família. 

Município de Calçoene: agricultura familiar, extrativismo mineral, extrativismo vegetal, 

autônomo prestação de serviço doméstico, autônomo em vendas, trabalhador formal do 

comércio, trabalhador formal da indústria, mulher chefe de família e estudante. 

Municípios de Cutias do Araguari e Mazagão: agricultura familiar e mulher chefe de família. 

Município de Ferreira Gomes: autônomo prestação de serviço doméstico, mulher chefe de 

família e, ainda, segundo as informações prestadas, a maioria dos beneficiários são autônomos. 

Município de Itaubal: agricultura familiar, autônoma prestação de serviço doméstico, 

autônomo prestação de serviço de construção civil, autônomo em vendas, mulher chefe de 

família, estudante e extrativismo animal. 

Município de Laranjal do Jari: agricultura familiar, autônoma prestação de serviço 

doméstico, autônomo prestação de serviços de beleza e cuidados, autônomo em vendas, mulher 

chefe de família, parteiras/tradicionais e estudante. 

Município de Macapá: Distrito de São Joaquim do Pacuí (agricultura familiar), Distrito do 

Bailique (extrativismo mineral e extrativismo vegetal), Distrito de Santo Antônio (agricultura 

familiar, extrativismo vegetal, mulher chefe de família e parteiras/tradicionais. 

Município de Pedra Branca do Amapari: agricultura familiar, trabalhador formal do 

comércio e mulher chefe de família. 

Município de Porto Grande: agricultura familiar, autônomo prestação de serviço doméstico, 

autônomo prestação de serviços de beleza e cuidados, autônomo em vendas, trabalhador formal 

do comércio, mulher chefe de família e estudante. 

Município de Pracuúba: agricultura familiar, extrativismo vegetal, trabalhador formal de 

serviços, mulher chefe de família e estudante. 

Município de Santana: autônomo prestação de serviço doméstico, mulher chefe de família, 

estudante, autônomo em vendas, além de desempregados. 
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Município de Serra do Navio: agricultura familiar, extrativismo mineral, extrativismo vegetal, 

autônomo prestação de serviço doméstico, autônomo prestação de serviço de construção civil, 

autônomo prestação de serviços de beleza e cuidados, autônomo em vendas, trabalhador formal 

de serviços, mulher chefe de família e estudante. 

Município de Tartarugalzinho: artesanato, autônomo prestação de serviços de beleza e 

cuidados, autônomo em vendas e mulher chefe de família. 

Município do Jari: autônomo prestação de serviços de beleza e cuidados, mulher chefe de 

família e estudante. 

Observação:  O município de Oiapoque não soube informar. 

Gráfico 4: Demonstra o perfil de profissão/ocupação do público atendido pelo programa 

 

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 

O gráfico evidencia que mulher chefe de família é a ocupação mais comum nos municípios 

com 83,3%, em seguida a agricultura familiar com 61,1%. Estudante, autônomo prestação de 

serviços domésticos e autônomo em vendas com 44,4%. Prestação de serviço de beleza e 

cuidados, trabalhador formal do comércio com 22,2%.  Seguindo com autônomo prestação 

de serviço de construção civil com 16,7%, trabalhador formal de serviços, artesanato e 

parteiras tradicionais com11,1%. E por fim, extrativismo animal e pessoas do lar. Informando 

que 5,6% não souberam informar.  
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5.6.2- Perfil majoritário do público atendido pelo programa.  

O perfil majoritário dos beneficiários são os seguintes: comunidades rurais isoladas, 

comunidades quilombolas, comunidade ribeirinha, comunidade de extrativismo mineral, povos 

indígenas, povos ciganos, adolescentes egressos do sistema de justiça, mulheres vítimas de 

violência doméstica, demanda espontânea, inscrita no serviço, sem perfil definido. Público 

LGBTQIA+, idosos sem o BPC, crianças em idade escolar, famílias com pessoas com 

deficiência sem BPC, assentamentos, egressos do trabalho infantil, adultos egressos do sistema 

de justiça, estudantes da rede pública federal, estudantes da rede municipal, fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES), alunos da rede estadual, bolsistas do Programa Universidade 

para todos( PROUNI), acadêmicos da rede privada que possuam bolsa de estudo financiados 

pela instituição, estudantes de extrema vulnerabilidade social que não participante de nenhum 

programa de erradicação da pobreza, estudantes dos cursos públicos e privados, a nível, 

técnicos, tecnológicos e profissionalizantes com carga horária a partir de 400 horas, que 

comprovem baixa renda, dentre outros de  acordo com o perfil que consta no decreto do 

programa. 

E conforme os gerentes operacionais, o perfil majoritário dos beneficiários por município é o 

seguinte: 

Município de Amapá: comunidades rurais isoladas, demanda espontânea, inscrita no serviço, 

sem perfil definido, crianças em idade escolar, adultos egressos do sistema de justiça, jovens 

com idade entre 15 e 29 anos, estudantes dos cursos públicos e privados, a nível, técnicos, 

tecnológicos e profissionalizantes com carga horária a partir de 400 horas, que comprovem 

baixa renda. 

Município de Calçoene: comunidades rurais isoladas, comunidades quilombolas, comunidade 

ribeirinha, comunidade de extrativismo mineral, público LGBTQIA+, idosos em situação de 

desproteção social, crianças em idade escolar, assentamentos, estudantes da rede municipal e 

estudantes inseridos no Programa Amapá Jovem.  

Município de Cutias do Araguari: comunidade ribeirinha, comunidade de extrativismo 

mineral. 

Município de Ferreira Gomes: estudantes de extrema vulnerabilidade social que não 

participante de nenhum programa de erradicação da pobreza e mulheres em atividades 

doméstica/diária. 

Município de Itaubal: comunidades rurais isoladas, comunidades quilombolas, comunidade 

ribeirinha, adolescentes egressos do sistema de justiça e mulheres vítimas de violência 

doméstica 
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Município de Laranjal do Jari: comunidades rurais isoladas, comunidades quilombolas, 

comunidade ribeirinha, mulheres vítimas de violência doméstica, demanda espontânea, inscrita 

no serviço sem perfil definido, idosos sem o BPC, assentamentos, famílias com beneficiário do 

BPC – Idosos, famílias com beneficiários do BPC – PCD, jovens com idade entre 15 e 29 anos, 

alunos da rede estadual, estudantes dos cursos públicos e privados, a nível, técnicos, 

tecnológicos e profissionalizantes com carga horária a partir de 400 horas, que comprovem 

baixa renda e parteiras/tradicionais. 

Município de Macapá: Distrito do São Joaquim do Pacuí (comunidades rurais isoladas, 

mulheres vítimas de violência doméstica, idosos em situação de desproteção social, crianças 

em idade escolar, famílias com beneficiário do BPC – Idosos e famílias com beneficiários do 

BPC – PCD). Distrito do Bailique e Distrito do Santo Antônio (comunidades rurais isoladas 

e comunidade ribeirinha).  

Município de Mazagão: comunidades rurais isoladas, comunidades quilombolas comunidade 

ribeirinha, assentamentos e famílias de baixa renda. 

Município de Pedra Branca do Amapari: comunidade ribeirinha, famílias com pessoas com 

deficiência sem BPC e estudantes da rede municipal. 

Município de Porto Grande: comunidades rurais isoladas, mulheres vítimas de violência 

doméstica, demanda espontânea- inscrita no serviço- sem perfil definido, assentamentos, jovens 

com idade entre 15 e 29 anos, estudantes da rede municipal e alunos da rede estadual. 

Município de Pracuúba: comunidades rurais isoladas, comunidade ribeirinha, crianças em 

idade escolar, famílias com pessoas com deficiência sem BPC e jovens com idade entre 15 e 29 

anos. 

Município de Santana:  o município informou apenas mulheres vítimas de violência doméstica 

como público majoritário. 

Município de Serra do Navio: comunidades rurais isoladas, comunidade ribeirinha, famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família, público LGBTQIA+, idosos em situação de 

desproteção social, crianças em idade escolar, famílias com beneficiário do BPC – Idosos, 

jovens com idade entre 15 e 29 anos, estudantes da rede municipal, alunos da rede estadual, 

acadêmicos da rede privada que possuam bolsa de estudo financiados pela instituição, 

estudantes de extrema vulnerabilidade social que não participante de nenhum programa de 

erradicação da pobreza e estudantes dos cursos públicos e privados, a nível, técnicos, 

tecnológicos e profissionalizantes com carga horária a partir de 400 horas, que comprovem 

baixa renda. 

Município de Tartarugalzinho: o município informou apenas comunidades rurais isoladas, 

como público majoritário. 
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Obs.: Os responsáveis locais pelo programa dos municípios de Oiapoque e Vitória do Jari não 

souberam informar sobre o perfil. 

Gráfico 5: Demonstra o perfil majoritário do público atendido no programa 

 

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS 

Como demonstra o gráfico, dentre o perfil majoritário do público atendido pelo programa no 

estado há um destaque para as comunidades rurais isoladas com (12 respostas) e porcentual de 

66,7%. Em seguida, as comunidades ribeirinhas (10 respostas) e 55,6%. Posterior, crianças em 

idade escolar, e jovens com idade entre 15 e 29 anos e mulheres vítimas de violência doméstica 

cada um com percentual de 27,8%. Comunidades quilombolas, assentamentos e estudantes da 

rede pública municipal com 22,2% cada um. Famílias com beneficiário do BPC- idosos; idosos 

em situação de desproteção social; estudantes da rede pública estadual; demanda espontânea, 

escrita no serviço sem perfil definido; e estudantes dos cursos públicos e privados, a nível, 

técnicos, tecnológicos e profissionalizantes com carga horária a partir de 400 horas, que 

comprovem baixa renda cada um com o percentual de 16,7%. 
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5.6.3- Critérios de prioridade na concessão/expansão do Programa 

De acordo com as informações da coordenação estadual, os critérios de prioridade na 

concessão/expansão do programa são os seguintes:  

 Alto índice de família em situação de pobreza extrema; território com baixo índice de 

trabalho formal; comunidade sem energia elétrica, com perfil de agricultura familiar; 

comunidade sem energia elétrica, com perfil quilombola; comunidade sem energia 

elétrica, com perfil extrativista; alto índice de mulheres chefes de família; alto índice de 

risco pessoal na adolescência; alta índice de risco social na adolescência; território com 

alto índice de família em desproteção financeira; pessoas em situação de risco pessoal 

e social, com violação de direitos; pessoas em afastamento do convívio familiar devido 

à aplicação de medida de proteção; pessoas em situação de abandono; pessoas em 

situação de calamidade pública e outros perfis de acordo com a legislação do programa..  

Neste sentido, os gerentes operacionais que atuam em cada município elencaram os seguintes 

critérios: 

Município de Amapá: alto índice de mulheres chefes de família; alto índice de risco pessoal 

na adolescência; território com alto índice de família em desproteção financeira; pessoas em 

situação de risco pessoal e social, com violação de direitos e pessoas em situação de pobreza 

e/ou pobreza extrema, com dificuldade de acesso e/ou permanência nas políticas públicas, 

sendo caracterizados por sua heterogeneidade, como gênero, orientação sexual, identidade de 

gênero, diversidade étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade, egresso do 

sistema prisional do meio aberto. 

Município de Calçoene: alto índice de família em situação de pobreza extrema; território com 

baixo índice de trabalho formal; alto índice de mulheres chefes de família e território com alto 

índice de família em desproteção financeira. 

Município de Cutias do Araguari: alto índice de família em situação de pobreza extrema; 

território com baixo índice de trabalho formal; alto índice de mulheres chefes de família; alto 

índice de risco pessoal na adolescência; território com alto índice de família em desproteção 

financeira; pessoas em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos; pessoas com 

deficiências e pessoas em situação de pobreza e/ou pobreza extrema, com dificuldade de acesso 

e/ou permanência nas políticas públicas, sendo caracterizados por sua heterogeneidade, como 

gênero, orientação sexual, identidade de gênero, diversidade étnico-racial, religiosa, geracional, 

territorial, de nacionalidade, egresso do sistema prisional do meio aberto. 

Município de Ferreira Gomes: alto índice de família em situação de pobreza extrema; 

território com baixo índice de trabalho formal; alto índice de Mulheres chefes de família; alto 

índice de risco social na adolescência; território com alto índice de família em desproteção 
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financeira; pessoas em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos e pessoas em 

situação de pobreza e/ou pobreza extrema, com dificuldade de acesso e/ou permanência nas 

políticas públicas, sendo caracterizados por sua heterogeneidade, como gênero, orientação 

sexual, identidade de gênero, diversidade étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, de 

nacionalidade, egresso do sistema prisional do meio aberto. 

Município de Itaubal: alto índice de família em situação de pobreza extrema; território com 

baixo índice de trabalho formal; alto índice de mulheres chefes de família; alto índice de risco 

pessoal na adolescência; alta índice de risco social na adolescência; território com alto índice 

de família em desproteção financeira e pessoas em situação de pobreza e/ou pobreza extrema, 

com dificuldade de acesso e/ou permanência nas políticas públicas, sendo caracterizados por 

sua heterogeneidade, como gênero, orientação sexual, identidade de gênero, diversidade étnico-

racial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade, egresso do sistema prisional do meio 

aberto. 

Município de Laranjal do Jari: alto índice de família em situação de pobreza extrema; 

território com baixo índice de trabalho formal; alto índice de Mulheres chefes de família; 

território com alto índice de família em desproteção financeira e pessoas em situação de pobreza 

e/ou pobreza extrema, com dificuldade de acesso e/ou permanência nas políticas públicas, 

sendo caracterizados por sua heterogeneidade, como gênero, orientação sexual, identidade de 

gênero, diversidade étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade, egresso do 

sistema prisional do meio aberto.  

Município de Macapá: distrito do São Joaquim do Pacuí (alto índice de família em situação 

de pobreza extrema; território com baixo índice de trabalho formal; alto índice de Mulheres 

chefes de família; território com alto índice de família em desproteção financeira. Distrito do 

Bailique (alto índice de família em situação de pobreza extrema e pessoas em situação de 

calamidade pública). Distrito do Santo Antônio (alto índice de família em situação de pobreza 

extrema e território com baixo índice de trabalho formal). 

Município de Mazagão: comunidades sem energia elétrica, perfil atividade pesqueira; alto 

índice de família em situação de pobreza extrema; comunidade sem energia elétrica, com perfil 

de agricultura familiar; pessoas em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos; 

pessoas em situação de pobreza e/ou pobreza extrema, com dificuldade de acesso e/ou 

permanência nas políticas públicas, sendo caracterizados por sua heterogeneidade, como 

gênero, orientação sexual, identidade de gênero, diversidade étnico-racial, religiosa, geracional, 

territorial, de nacionalidade, egresso do sistema prisional do meio aberto e pessoas em situação 

de calamidade pública. 

Município de Pedra Branca do Amapari: alto índice de família em situação de pobreza 

extrema e pessoas em situação de pobreza e/ou pobreza extrema, com dificuldade de acesso 
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e/ou permanência nas políticas públicas, sendo caracterizados por sua heterogeneidade, como 

gênero, orientação sexual, identidade de gênero, diversidade étnico-racial, religiosa, geracional, 

territorial, de nacionalidade, egresso do sistema prisional do meio aberto. 

Município de Porto Grande: alto índice de família em situação de pobreza extrema; território 

com baixo índice de trabalho formal; alto índice de Mulheres chefes de família; alta índice de 

risco social na adolescência; território com alto índice de família em desproteção financeira e 

pessoas com deficiências. 

Município de Pracuúba: alto índice de evasão escolar; alto índice de família em situação de 

pobreza extrema; alto índice de mulheres chefes de família; alto índice de risco pessoal na 

adolescência; alta índice de risco social na adolescência; território com alto índice de família 

em desproteção financeira; pessoas em afastamento do convívio familiar devido à aplicação de 

medida de proteção; pessoas em situação de abandono e pessoas em situação de calamidade 

pública. 

Município de Serra do Navio: alto índice de evasão escolar; alto índice de família em situação 

de pobreza extrema; território com baixo índice de trabalho formal; alto índice de mulheres 

chefes de família; alto índice de risco pessoal na adolescência; alto índice de risco social na 

adolescência; território com alto índice de família em desproteção financeira; pessoas em 

situação de risco pessoal e social, com violação de direitos; pessoas em afastamento do convívio 

familiar devido à aplicação de medida de proteção; pessoas em situação de rua; pessoas em 

situação de abandono; pessoas com deficiências; crianças e adolescentes que ficaram órfãos em 

decorrência da COVID-19; pessoas em situação de pobreza e/ou pobreza extrema, com 

dificuldade de acesso e/ou permanência nas políticas públicas, sendo caracterizados por sua 

heterogeneidade, como gênero, orientação sexual, identidade de gênero, diversidade étnico-

racial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade, egresso do sistema prisional do meio 

aberto e pessoas em situação de calamidade pública. 

Município de Tartarugalzinho: alto índice de família em situação de pobreza extrema; alto 

índice de mulheres chefes de família, alta índice de risco social na adolescência e território com 

alto índice de família em desproteção financeira. 

Município de Vitória do Jari: alto índice de família em situação de pobreza extrema; território 

com baixo índice de trabalho formal; alto índice de Mulheres chefes de família; pessoas em 

situação de risco pessoal e social, com violação de direitos e pessoas em situação de pobreza 

e/ou pobreza extrema, com dificuldade de acesso e/ou permanência nas políticas públicas, 

sendo caracterizados por sua heterogeneidade, como gênero, orientação sexual, identidade de 

gênero, diversidade étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade, egresso do 

sistema prisional do meio aberto. 
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O município de Oiapoque: não soube informar sobre os critérios de concessão e Santana 

relatou não ter acesso às informações sobre cadastros dos beneficiários. 

Obs.: Observa-se que algumas adesões referentes ao ano de 2021, corresponderam aos critérios 

do novo decreto, este mesmo sendo de 2022. De acordo com informações tanto da coordenação 

estadual como dos gerentes operacionais atuantes nos municípios, as discussões sobre o 

realinhamento do programa já vinham acontecendo, sobretudo com o intuito de inserir outros 

critérios condizente com a crise ocasionada pelo novo coronavírus como por ex. crianças e 

adolescentes que ficaram órfãos em decorrência da COVID-19, bem como pessoas em situação 

de rua e em situação de calamidade pública, pessoa com deficiência, as vítimas de violência 

doméstica e egressos do sistema prisional, dentre outros necessários para concessão na atual 

realidade. 

Gráfico 6: Faz a representação dos critérios de prioridade na concessão/expansão do 

programa. 

 

   Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS 

Observa-se que 83,3% dos critérios, ou seja, o maior número de respostas, volta-se para o alto 

índice de famílias em situação de pobreza extrema; seguindo com 66,7% que indica o alto índice 

de mulheres chefe de família; 61,1% território com alto índice de família em desproteção 

financeira; 55,6% que aponta território com baixo índice de trabalho formal; 50% pessoas em 

situação de pobreza e/ou pobreza extrema, com dificuldade de acesso e/ou 

permanência nas políticas públicas, sendo caracterizados por sua heterogeneidade, como  

gênero, orientação sexual, identidade de gênero, diversidade étnico-racial, religiosa, geracional, 
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 territorial, de nacionalidade, egresso do sistema prisional do meio aberto. E ainda, 33,3% alto 

índice de risco social na adolescência; e o mesmo valor para pessoas em situação de risco 

pessoal e social, com violação de direitos; 27,8% alto índice de risco pessoal na adolescência; 

22,2 pessoas em situação de calamidade pública.    

5.6.4- Dados oficiais para concessão/ampliação do serviço. 

Em relação a concessão/ampliação do serviço, é realizada com base no Plano Plurianual - AP e 

no Plano Estadual de Assistência Social (PEAS). 

5.6.5 - Metodologia/estratégia para atualização cadastral 

A atualização cadastral é um item relevante para permanência e inclusão de beneficiários no 

programa. Através dela é permitido conhecer a realidade socioeconômica das 

famílias/indivíduos a fim de propiciar o diagnóstico socioeconômico desse público cadastrado.  

De acordo, com o art.10, V, do decreto nº 1.752/2016 quanto aos critérios de permanência no 

programa, o artigo menciona a necessidade de manter atualizado no Sistema de Gestão de 

Benefícios (SGB/SIMS) as informações cadastrais como endereço, composição familiar, dados 

do cônjuge e outras informações de interesse público. 

Neste sentido, a coordenação estadual informou que a metodologia para a atualização cadastral 

do programa é realizada de forma presencial em ambiente escolar, presencial em unidade Super 

Fácil, de forma on-line em sistema próprio e também em centro comunitário. 

E os gerentes operacionais nos municípios, informaram da seguinte forma:   

No município de Cutias do Araguari, a atualização cadastral é realizada de forma presencial 

e em ambiente escolar. Neste seguimento está o município de Ferreira Gomes, que realiza a 

atualização de forma presencial em domicílio e através da busca ativa. E os municípios de 

Laranjal do Jari e Tartarugalzinho, realizam também de forma presencial, porém em unidade 

Super Fácil. 

No município de Macapá: distrito de São Joaquim do Pacuí e distrito Santo Antônio, a 

atualização ocorre de forma presencial e em ambiente escolar. Todavia, o distrito do Bailique, 

informou que não houve atualização em 2021.  

O município de Mazagão respondeu que a atualização é realizada de forma presencial, em 

ambiente escolar e também on-line via WhatsApp. E em Pedra Branca do Amapari, ocorre 

de forma presencial, em ambiente escolar, bem como, presencial em unidade Super Fácil.  

E no município de Pracuúba, é realizada de forma presencial em ambiente escolar, presencial 

em Unidade Básica de Saúde, on-line via WhatsApp e também documental – em protocolo 

físico. 
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O município de Serra do Navio, informou que não houve atualização cadastral no ano de 2021 

e que em anos anteriores a atualização é realizada de forma presencial em unidade Super Fácil, 

on-line via WhatsApp, documental – protocolo físico e in loco.  

Neste mesmo viés, os municípios de Amapá, Calçoene, Itaubal, Porto Grande e Santana 

informaram também que não houve atualização cadastral em 2021. Seguindo com o município 

de Amapá, o qual justificou que, em virtude da pandemia, não foi possível realizar atualização 

cadastral. Finalizando com os municípios de Oiapoque e Vitória do Jari os quais não souberam 

informar. 

Gráfico 7:  Demonstra a metodologia/estratégia para atualização cadastral 

 
Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS 

O gráfico evidência que a metodologia para atualização cadastral em 2021 foi realizada de 

forma presencial em ambiente escolar (6 respostas) o que equivale a 33,3%, presencial em 

unidade Super fácil com 16,7%, on-line via WhatsApp com 11,1%. Os demais: presencial em 

domicilio- busca ativa, documental – protocolo físico e presencial em Unidade básica de 

saúde cada um com percentual de 5,6%. Ressaltando que 38,9% responderam que não ouve 

atualização no ano de 2021 e 11,1% não souberam informar. 

5.6.6- Quanto ao acompanhamento do programa. 

A NOB/SUAS 2012, menciona no art.36, I e II sobre o processo de acompanhamento no SUAS, 

incluindo os programas socioassistenciais que devem ser realizados por todas as esferas de 

governo com o objetivo de verificar alcance de metas e dos indicadores do SUAS, com vistas 
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ao reordenamento e à qualificação da gestão bem como dos serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais. Esclarece, ainda no § 2º do mesmo artigo, num rol 

exemplificativo, o meio pelo qual pode ocorrer o processo de acompanhamento: seja por 

monitoramento do SUAS; visitas técnicas dentre outros que vierem a ser instituídos. 

Já o decreto de n. 1.752/2016, art.17 prevê o acompanhamento e avaliação do programa (em 

todas as suas fases) por meio do Sistema de Gestão de Benefícios (SGB/SIMS) que é o sistema 

de cadastramento dos beneficiários do programa.  

Destarte, a coordenação estadual informou que o acompanhamento é realizado por meio de 

visitas técnicas/Sims, relatório técnico da equipe, relatório fotográfico, condicionalidades 

previstas em regulação própria e também on-line. 

E especificamente, nos municípios, conforme os gerentes operacionais, acontece da seguinte 

forma: 

Nos municípios de Amapá e Mazagão: o acompanhamento ocorre através das visitas 

técnicas/SIMS, relatório técnico da equipe, relatório fotográfico e on-line. Em Calçoene 

também através de visitas técnicas/SIMS, bem como, presencial na residência dos beneficiários. 

E no município de Cutias do Araguari o acompanhamento é realizado por meio de visita do 

gerente operacional. 

Neste seguimento estão os municípios de Ferreira Gomes, Pedra Branca, Porto Grande e 

Vitória do Jari que realizam somente por meio de visitas técnicas/SIMS. E em Itaubal, ocorre 

por meio de relatório fotográfico e on-line. 

O município de Macapá, no distrito de São Joaquim do Pacuí (informou que o 

acompanhamento não foi realizado no referido ano de 2021). No distrito do Bailique e Santo 

Antônio (ocorrem através de Visitas técnicas/SIMS). 

Prosseguindo com o município de Pracuúba que realiza o acompanhamento através de visitas 

técnicas/SIMS, on-line e reunião com os beneficiários do programa. E Laranjal do Jari que, 

por sua vez, realiza de forma on-line, e de forma presencial, através de visita do gerente 

operacional. 

Em Serra do Navio, é realizado através de visitas técnicas/SIMS, relatório técnico da equipe, 

relatório fotográfico, relatório de consumo/impactos sociais e também on-line. E em 

Tartarugalzinho através de visitas técnicas/SIMS, relatório técnico da equipe e relatório 

fotográfico. 

Obs.: o município de Oiapoque não soube informar sobre o referido acompanhamento, e o de 

Santana informou que não realiza. 
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Gráfico 8: Demostra o meio realizado para acompanhamento do Programa. 

 

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 

Conforme o gráfico, 67,7% das respostas apontaram como meio as visitas técnicas da SIMS; 

27,8% através de relatório fotográfico; 22,2 relatórios técnico da equipe e on-line.  E ainda, 

11,1 % o gerente operacional realiza visita presencial; seguindo com 5,6 para relatório de 

consumo/impactos sociais; e reunião com os beneficiários do programa e presencial na 

residência dos beneficiários. Observando que 11,1 respondeu que não realizou 

acompanhamento e 5,6% não soube informar. 

5.7 - Quanto a operacionalização do programa 

Conforme as informações da coordenação estadual, a operacionalização do programa é 

realizada por meio da execução direta da Secretaria de Inclusão e Mobilização Social/ SIMS.   

5.8- Perfil orçamentário do programa 

No que se refere a dotação orçamentária anual, foi informado o valor de R$ 1.555.000,00 (um 

milhão quinhentos e cinquenta e cinco mil reais), com financiamento de recurso do tesouro 

estadual. E quanto aos tipos de despesa, transferência de renda direta, não possui contrato de 

prestação de serviço vigente, e a ação orçamentaria é de nº 31031. 
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5.9 - Atividades desenvolvidas com os beneficiários do Programa 

De acordo com o decreto n. 1.752/2016, no art.10, III, o programa prevê critérios para 

permanência do beneficiário, como participação em cursos profissionalizantes, oficinas de 

inclusão produtiva, projetos de inserção social e econômicos a serem promovidos pelo 

programa ao beneficiário. Dessa forma, as atividades ofertadas como condicionalidades para 

permanecia, são também, uma forma de prepará-los para alcançarem sua autonomia. 

Nesta perspectiva, a coordenação estadual informou que as atividades desenvolvidas com os 

beneficiários são as de qualificação, empreendedorismo e cursos profissionalizantes. E os 

gerentes operacionais atuantes nos municípios informaram as seguintes atividades nos 

municípios: 

No município de Macapá (distrito do Bailique), é realizada a atividade apenas a atividade de 

monitoria. 

No município de Porto Grande, as atividades de empreendedorismo e oficinas de inclusão 

produtiva.  

No município de Pracuúba, são as atividades de monitoria e projetos de inserção social e 

econômicos. 

E, Tartarugalzinho, atividades como monitoria, estágio profissional e formativo do jovem, 

empreendedorismo, cursos profissionalizantes, oficinas de inclusão produtiva, projetos de 

inserção social e econômicos. 

No município de Amapá, não ouve atividades desenvolvidas no período monitorado, em 

virtude da pandemia da Covid-19.  

Os responsáveis pelo programa nos municípios de Cutias do Araguari, Ferreira Gomes, 

Vitoria do Jari, Santana, Serra do Navio, Pedra Branca, Itaubal, Mazagão, Laranjal do 

Jari, Macapá (distrito do São Joaquim do Pacuí e Santo Antônio), e Calçoene, informaram 

que nenhuma atividade é realizada com os beneficiários do programa. Além disso, o município 

de Calçoene, ainda informou que não há espaço físico para o desenvolvimento das atividades. 

E o de Amapá, relatou que não ouve atividades desenvolvidas no período monitorado, em 

virtude da pandemia da Covid-19.  

E quanto ao município de Oiapoque, não soube informar sobre a realização das atividades. 

Obs.: Importa destacar que o monitoramento ocorrido refere-se ao ano de 2021, momento em 

que o país ainda vivia a crise sanitária da pandemia do novo Coronavírus, de forma intensa, e 

muitos ambientes permaneciam fechados em virtude da possível contaminação. O que gerou, 

em muitos municípios, a suspensão de atividades que poderiam acontecer.  
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Gráfico 9: Demostra as atividades realizadas com os beneficiários do programa 

 

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 

Com referência as atividades realizadas com os beneficiários do programa, o gráfico demonstra 

que 66,7% (12 respostas) não realizam nenhuma atividade com os beneficiários. A atividade de 

monitoria (3 respostas) com percentual de 16%. E as atividades de projetos de inserção social 

e econômicos com 11,1% (2 respostas) e o mesmo valor para oficinas de inclusão produtiva (2 

respostas) e empreendedorismo (2 respostas).   

5.10 – Sobre o Cadastro Único para os beneficiários do programa 

O Cadastro Único4 para programas sociais do governo federal trata-se de uma ferramenta de 

identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda. É um 

importante instrumento de planejamento de políticas públicas, pois proporciona, em uma só 

base, um retrato abrangente das condições de vida dos cidadãos brasileiros mais vulneráveis, 

agregando informações de renda, características do domicílio, escolaridade, deficiência, entre 

outras. 

E ainda, a sua base de informação pode ser usada pelas três esferas do governo, a fim de 

propiciar o diagnóstico socioeconômico das famílias cadastradas para os programas sociais. É 

regulamentado pelo decreto nº 6.135/07, Portarias MDS nº 177/2011 e nº 10/2012. 

Nesta lógica, os municípios de Cutias do Araguari, Laranjal do Jari, Mazagão, Pracuúba, 

Vitoria do Jari, Serra do Navio, Pedra Branca, Santana e Macapá (distritos de São Joaquim 

                                                 
4 https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/noticias/arquivos/files/leia-me_microdados_cadastro_unico 
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do Pacuí, Bailique e Santo Antônio) informaram que todos os beneficiários possuem o Cadastro 

Único.  

No entanto, os municípios de Calçoene, Oiapoque, Amapá, Porto Grande, Itaubal e 

Tartarugalzinho informaram que nem todos os beneficiários possuem. E o município de 

Ferreira Gomes não informou. 

Dessarte, observa-se que nem todos os usuários/beneficiários do PRVM possuem o Cadastro 

Único, conforme as informações da coordenação estadual e gerentes nos municípios. Contudo, 

a Secretaria de inclusão e mobilização social possui um Sistema de Gestão de Benefícios 

(SGB/SIMS) que contém informações cadastrais dos beneficiários. 

Gráfico 10: Demostra se os beneficiários possuem o Cadastro Único 

 

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 

Conforme o gráfico, 61% dos beneficiários do programa possuem o cadastro único, porém 33% 

não possui e 6% não informou. 

5.11 - Aparelhos sociais existentes nos municípios 

Os aparelhos sociais presentes nos municípios são os seguintes:  

Amapá e Calçoene: igreja, postos de saúde, escola, centro comunitário, secretarias municipais 

e conselhos de direitos/ assistência social. 

Cutias do Araguari: igreja, postos de saúde, escola, centro comunitário, secretarias 

municipais, conselhos de direitos/ Assistência Social e Diagro e Rurap. 

Ferreira Gomes: igreja, postos de Saúde, escola, centro comunitário, secretarias municipais, 

secretarias estaduais, conselhos de direitos/assistência social. 
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Itaubal: igreja, postos de saúde, escola, centro comunitário, secretarias municipais e conselhos 

de direitos/Assistência Social. 

Laranjal do Jari: igreja, postos de saúde, escola, centro comunitário, secretarias municipais, 

secretarias estaduais, conselhos de direitos/ assistência social. 

Macapá: distrito de São Joaquim do Pacuí (igreja, postos de Saúde, escola, centro comunitário 

e base da polícia militar. Distrito do Bailique (igreja, postos de saúde, escola, centro 

comunitário, batalhão ambiental e agencia distrital) e distrito do Santo Antônio: (igreja, postos 

de saúde, escola e centro comunitário). 

Mazagão: igreja, postos de saúde, escola, centro comunitário, secretarias municipais e 

conselhos de direitos/assistência Social. 

Oiapoque: igreja, postos de saúde, escola, centro comunitário, secretarias municipais e 

conselhos de direitos/assistência social. 

Pedra Branca do Amapari: igreja, postos de saúde, escola, Centro Comunitário Secretarias 

Municipais e Conselhos de Direitos e ou de Assistência Social. 

Porto Grande: igreja, postos de saúde, escola, centro comunitário, secretarias municipais e 

conselhos de direitos/assistência social. 

Pracuúba: igreja, escola, secretarias municipais, secretarias estaduais, conselhos de direitos, 

conselho de Assistência Social, instituto show de bola, escolinha de capoeira e instituto meninos 

da bola. 

Santana: igreja, postos de saúde, escola, centro comunitário, secretarias municipais, secretarias 

estaduais e conselhos de direitos/ assistência Social, bem como faculdades, instituto federal e 

escolas técnicas. 

Serra do Navio: igreja, postos de saúde, escola, centro comunitário, secretarias municipais e 

conselhos de direitos/ assistência social. 

Tartarugalzinho: igreja, postos de saúde, escola, centro comunitário, secretarias municipais, 

secretarias estaduais, conselhos de direitos/ assistência social. 

Vitória do Jari: igreja, postos de saúde, escola, centro comunitário, secretarias municipais, 

conselhos de direitos/ assistência social, Fundação Jari e Polo de faculdade. 

5.12 – Sobre a principal fonte de renda do município 

Cada município tem como fonte principal de renda conforme elencado abaixo: 

Amapá: artesanato, extrativismo animal (caça e pesca), cooperativismo, agricultura familiar, 

extrativismo vegetal (coleta do açaí), bem como o serviço público e o comércio. 
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Calçoene: artesanato, extrativismo animal (caça e pesca), agricultura familiar, extrativismo 

vegetal (coleta do açaí), bem como o serviço público e o comércio. 

Cutias do Araguari, extrativismo animal (caça e pesca), agricultura familiar e extrativismo 

vegetal (coleta do açaí). 

Ferreira Gomes: artesanato, agricultura familiar, serviço público e comércio. 

Itaubal: extrativismo animal (caça e pesca), agricultura familiar, extrativismo vegetal (coleta 

do açaí), serviço público e comércio. 

Laranjal do Jari: extrativismo vegetal (coleta do açaí), cooperativismo, serviço público e 

comércio. 

Macapá: distrito do São Joaquim do Pacuí (agricultura familiar). Distrito do Bailique 

(extrativismo animal - caça e pesca e extrativismo vegetal - coleta do açaí)) e distrito do Santo 

Antônio: (agricultura familiar, extrativismo vegetal - coleta do açaí). 

Mazagão: extrativismo animal (caça e pesca), agricultura familiar, extrativismo vegetal (coleta 

do açaí), serviço público e comércio. 

Oiapoque: extrativismo animal (caça e pesca), extrativismo vegetal (coleta do açaí) e comércio. 

Pedra Branca do Amapari: artesanato e mineração. 

Porto Grande: agricultura familiar, cooperativismo, serviço público, comércio e autônomos 

(vendedores ambulantes). 

Pracuúba: artesanato, extrativismo animal (caça e pesca), agricultura familiar, extrativismo 

vegetal (coleta do açaí), cooperativismo, serviço público e comércio. 

Santana: serviço público e comércio. 

Serra do Navio: agricultura familiar, extrativismo vegetal (coleta do açaí), cooperativismo, 

serviço público e comércio. 

Tartarugalzinho: extrativismo animal (caça e pesca), agricultura familiar, serviço público e 

comércio. 

Vitória do Jari: extrativismo animal (caça e pesca), agricultura familiar, extrativismo vegetal 

(coleta do açaí), cooperativismo, serviço público e comércio. 
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Gráfico 11:  Faz a representação da principal fonte de renda dos municípios 

 
Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 

Sobre a principal fonte de renda dos municípios, tem-se o seguinte: 72,2% agricultura familiar; 

o mesmo valor para o comércio, seguindo com 66,7% para extrativismo vegetal; 55,6% 

extrativismo animal; 33,3% para o cooperativismo, 27,8% artesanato e 5,6% para autônomos e 

mineração.   

5.13- Sobre curso/capacitação ofertados pela SIMS 

Conforme as informações da coordenação estadual, a equipe técnica não participou de 

curso/capacitação ofertado pela SIMS no exercício de 2021.  

Nos municípios de Cutias do Araguari, Ferreira Gomes, Itaubal e Tartarugalzinho, 

conforme informados pelos gerentes operacionais, ouve participação em curso/capacitação 

referente ao programa no ano de 2021.  

E nos municípios de Serra do Navio, Macapá (distrito do Santo Antônio, Bailique e São 

Joaquim do Pacuí), Santana, Porto Grande, Pedra Branca, Amapá, Oiapoque, Calçoene, 

Pracuúba, Mazagão, Vitória do Jari e Laranjal do Jari não houve curso/ capacitação no 

período monitorado. 
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Gráfico 12: Demonstra se a equipe técnica participou de curso/ capacitação   

   

   Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 

Conforme o gráfico, 78% responderam que não participaram de curso/capacitação ofertados 

pela Sims e 22% disseram que participaram. 

5.14 – Sobre o monitoramento e avaliação das atividades da coordenação local e estadual 

do programa. 

A realização do monitoramento e avaliação das atividades são funções importantes no SUAS, 

pois consiste no acompanhamento contínuo e sistemático do desenvolvimento dos serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais em relação ao cumprimento de seus 

objetivos e metas (NOB/SUAS, 2012). E de acordo com os art. 103 e 104 da NOB/SUAS 2012, 

que estabelecem o monitoramento no âmbito estadual e municipal, respectivamente.   

Desta forma, a coordenação estadual, informou que o monitoramento e avaliação das atividades 

são realizados anualmente. Quanto ao monitoramento local, os gerentes operacionais dos 

municípios informaram o seguinte: 

Os municípios de Itaubal, Laranjal do Jari, Macapá (distrito do Bailique e Santo Antônio) e 

Porto Grande realizam mensalmente. 

Pracuúba, realiza semestralmente, Serra do Navio, realiza anualmente e Tartarugalzinho 

realiza bimestralmente. 

Vitoria do Jari, informou que a coordenação local do programa não realiza o monitoramento 

e avaliação das atividades e que este é realizado pelas assistentes sociais da SIMS. 
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Amapá, não realiza monitoramento de suas atividades em virtude da falta de equipe técnica, de 

estrutura física, de conhecimento acerca da Política de Assistência Social, ausência de material 

orientativo e ainda, em virtude da pandemia da covid-19. 

Calçoene e Ferreira gomes não realizam, conforme as informações prestadas, falta equipe 

técnica, por questões de estrutura física, e também de conhecimento acerca da Política de 

Assistência Social, bem como por ausência de material orientativo. 

Cutias do Araguari e Mazagão, de acordo com as respostas, os dois municípios não realizam 

por falta de estrutura física. 

Macapá: (distrito de São Joaquim do Pacuí), não realiza, em virtude da ausência da lista de 

beneficiários, não tem como fazer acompanhamento. E o município de Oiapoque, informou 

que não realiza, e devido esta recente na função, não soube informar o motivo. 

Pedra Branca, não realiza, os motivos são falta de equipe técnica e falta de estrutura física. E 

Santana, informou que não foram orientados à realizarem monitoramento e avaliação das 

atividades referentes ao programa.  

Gráfico 13: Demonstra se há monitoramento e avaliação das atividades nos municípios. 

 

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 

Sobre o monitoramento e avaliação das atividades, conforme demonstração do gráfico, 56% 

das respostas não realizam monitoramento e avaliação; 28% realiza no período mensal, 6% 

realiza bimestralmente, 5% realiza anualmente e 5% semestralmente.  Totalizando dessa forma 

o percentual de 44% dos que realizam o monitoramento e avaliação com periodicidades 

diferentes. 
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5.15- Parceria com algum órgão do município 

A coordenação estadual, informou que não há parceria com órgãos do município. Todavia, 

conforme as respostas dos gerentes operacionais, alguns municípios têm parcerias com os 

seguintes órgãos:  

No município de Amapá, há parceria com os seguintes órgãos: escola, secretaria de assistência 

social e Unidade Básica de Saúde. Em Pedra Branca e Porto Grande, a parceria é com a 

Secretaria de Assistência Social, Unidade Básica de Saúde e Super Fácil. E Pracuúba, com 

escola, Rurap e Instituto show de bola. 

No município de Mazagão, há parceria com escola. Em Oiapoque, Tartarugalzinho e Serra 

do Navio, com o Super Fácil. E Santana, parceria com a Secretaria de Assistência Social 

Obs.: Os municípios de Calçoene, Cutias do Araguari, Ferreira Gomes, Itaubal, Laranjal do Jari, 

Vitória do Jari e Macapá (distrito do São Joaquim do Pacuí, Distrito do Bailique e Distrito do 

Santo Antônio), informaram que não há parceria com órgãos. 

5.16- Metodologias utilizadas no programa 

Quanto a metodologia, a coordenação estadual informou que são utilizadas palestras. E de 

acordo com os gerentes que operam nos municípios informaram como metodologia o seguinte:  

Mazagão informou como metodologia, palestras. E Porto Grande faz a realização de oficinas. 

O município de Pracuúba, além das palestras, também utiliza campanhas educativas rodas de 

conversa, bem como conversas online em grupos. E Tartarugalzinho, adota rodas de conversa, 

palestras e campanhas educativas. 

Obs.:  O município de Amapá, informou que no ano de 2021 não houve metodologias, em 

virtude da pandemia. E os municípios de Calçoene, Cutias do Araguari, Ferreira Gomes, 

Itaubal, Laranjal do Jari, Pedra Branca, Santana, Serra do Navio, Vitória do Jari e 

Macapá (distrito de São Joaquim do Pacuí, distrito do Bailique e distrito de Santo Antônio), 

não utilizam metodologias no programa. E nesta perspectiva, o gerente do município de 

Oiapoque não soube informar.  

5.17- Sobre as dificuldades encontradas na execução do programa 

Conforme informações da coordenação estadual, não há dificuldades encontradas na execução 

do programa. Contudo, os gerentes operacionais apontaram as seguintes dificuldades 

encontradas na execução do programa nos municípios, quais sejam: 

Município de Amapá: recurso humano insuficiente, recurso material insuficiente, recurso 

financeiro insuficiente, ausência de estrutura operacional (equipe, veículo, estrutura física, 

material) e ausência de material de orientação do público atendido. 
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Município de Calçoene: recurso humano insuficiente e ausência de espaço físico próprio. 

Município de Cutias do Araguari: recurso humano insuficiente, ausência de estrutura 

operacional (equipe, veículo, estrutura física, material), ausência de material de orientação do 

público atendido, ausência de planejamento de estratégias de execução no território e ausência 

de perfil do território. 

Município de Ferreira Gomes: recurso humano insuficiente, recurso material insuficiente, 

recurso financeiro insuficiente, ausência de estrutura operacional (equipe, veiculo, estrutura 

física, material), ausência de material de orientação do público atendido e ausência de 

planejamento de estratégias de execução no território. E ainda, segundo as informações do 

responsável local pelo programa não há condições de trabalho. 

Município de Itaubal: recurso humano insuficiente, recurso material insuficiente, recurso 

financeiro insuficiente, ausência de estrutura operacional (equipe, veículo, estrutura física, 

material) e insuficiência de estrutura operacional (equipe, veículo, estrutura física, material). 

Município de Laranjal do Jari: recurso humano insuficiente, recurso material insuficiente, 

insuficiência de estrutura operacional (equipe, veículo, estrutura física, material), ausência de 

material de orientação do público atendido, perfil do território desatualizado e ausência de 

indicadores territorializados de resultados do programa. 

Município de Macapá: distrito de São Joaquim do Pacuí: ausência de estrutura operacional 

(equipe, veículo, estrutura física, material). Distrito do Bailique: recurso humano insuficiente, 

recurso material insuficiente, recurso financeiro insuficiente, ausência de estrutura operacional 

(equipe, veículo, estrutura física, material) e ausência de material de orientação do público 

atendido. Distrito de Santo Antônio: ausência de estrutura operacional (equipe, veículo, 

estrutura física, material). 

Município de Mazagão, Pedra Branca do Amapari e Tartarugalzinho: ausência de estrutura 

operacional (equipe, veículo, estrutura física, material). 

Município de Porto Grande: Recurso humano insuficiente, recurso material insuficiente, 

recurso financeiro insuficiente, ausência de estrutura operacional (equipe, veículo, estrutura 

física, material), ausência de material de orientação do público atendido e ausência de 

planejamento de estratégias de execução no território. 

Município de Pracuúba: recurso material insuficiente e ausência de estrutura operacional 

(equipe, veículo, estrutura física, material). 

Município de Santana: ausência de material de orientação do público atendido, ausência de 

planejamento de estratégias de execução no território, estratégias inadequadas para a execução 

do programa, ausência de perfil do território, perfil do território desatualizado, ausência de 
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regulação - (legislação/resolução/portaria), e ainda, ausência de fluxo de informação por parte 

da secretaria aos gestores operacionais dos programas nos municípios. 

Município de Serra do Navio: recurso humano insuficiente, recurso material insuficiente, 

insuficiência de estrutura operacional (equipe, veículo, estrutura física, material), ausência de 

material de orientação do público atendido, e ainda ausência de políticas públicas para jovens 

e adolescentes. 

Município de Vitória do Jari: ausência de estrutura operacional (equipe, veículo, estrutura 

física, material). 

O município de Oiapoque não soube informar sobre as dificuldades para a execução do 

programa. 

Gráfico 14: Demonstra as dificuldades encontradas na execução do Programa nos 

municípios do estado. 

   

   Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 

Quanto as dificuldades na execução do programa, conforme o gráfico, 72% das respostas foram 

para ausência de estrutura operacional (equipe, veículo, estrutura física, material); 50 % para 

recurso humano insuficiente; 44,4% para recurso material insuficiente; 44,4% ausência de 

material de orientação do público atendido; 27,8% recurso financeiro insuficiente; 22,2% 
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ausência de planejamento de estratégias de execução no território; 16,7% insuficiência de 

estrutura operacional (equipe, veículo, estrutura física, material); 11,1 perfil do território 

desatualizado; 11,1 ausência de perfil do território. Os demais ficaram cada com 5,6% para 

ausência de indicadores territorializados; ausência de fluxo de informação por parte por parte 

da secretaria aos gestores operacionais dos programas nos municípios; e ausência de espaço 

físico próprio. 

5.18- Avanços alcançados pelo programa 

Em relação aos avanços alcançados pelo programa, a coordenação estadual informou a elevação 

da qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho, elevação dos indicadores 

de autonomia financeira entre os beneficiários, bem como maior acesso a bens e serviços 

públicos no território. 

Conforme os responsáveis locais, os avanços alcançados são os seguintes: 

Amapá e Vitória do Jari: redução da evasão escolar no território, aumento da alfabetização 

no território, redução do índice de violência contra criança e adolescente no território, redução 

da criminalidade no território, redução do índice de violência no território, redução do índice 

de violência contra mulher no território, elevação da qualificação profissional e preparação para 

o mercado de trabalho, elevação de indicadores de jovens e preparação para o mercado de 

trabalho, elevação de indicadores de permanência e sucesso escolar, elevação dos indicadores 

de autonomia financeira entre os beneficiários, elevação dos indicadores de micro 

empreendimento local  e maior acesso a bens e serviços públicos no território. 

Calçoene: redução da evasão escolar no território. 

Cutias do Araguari: elevação dos indicadores de autonomia financeira entre os beneficiários 

e elevação dos indicadores de micro empreendimento local. 

Ferreira Gomes: elevação dos indicadores de autonomia financeira entre os beneficiários. 

Itaubal: aumento da alfabetização no território e atendimento nos postos de saúde. 

Laranjal do Jari: redução da evasão escolar no território, redução da criminalidade no 

território, redução do índice de violência no território, elevação dos indicadores de autonomia 

financeira entre os beneficiários, elevação dos indicadores de micro empreendimento local e 

maior acesso a bens e serviços públicos no território. 

Macapá: distrito de São Joaquim do Pacuí: redução da criminalidade no território; redução 

do índice de violência contra mulher no território; elevação de indicadores de jovens e 

preparação para o mercado de trabalho; elevação de indicadores de permanência e sucesso 

escolar; e elevação dos indicadores de autonomia financeira entre os beneficiários. Distrito do 

Bailique: elevação da qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho; 
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elevação de indicadores de jovens e preparação para o mercado de trabalho; elevação dos 

indicadores de autonomia financeira entre os beneficiários. Distrito de Santo Antônio: redução 

da evasão escolar no território; aumento da alfabetização no território; redução do índice de 

violência contra criança e adolescente no território; e elevação dos indicadores de autonomia 

financeira entre os beneficiários. 

Mazagão: redução da evasão escolar no território; redução do índice de violência no território; 

elevação de indicadores de permanência e sucesso escolar; elevação dos indicadores de 

autonomia financeira entre os beneficiários; e elevação dos indicadores de micro 

empreendimento local. 

Pedra Branca do Amapari: aumento da alfabetização no território. 

Porto Grande: redução da evasão escolar no território; aumento da alfabetização no território; 

redução do índice de violência, redução do índice de violência contra mulher no território; 

elevação dos indicadores de autonomia financeira entre os beneficiários; elevação dos 

indicadores de micro empreendimento local; e atendimento nos postos de saúde. 

Pracuúba: redução da evasão escolar no território; aumento da alfabetização; redução do índice 

de violência contra criança e adolescente no território; redução da criminalidade; redução do 

índice de violência no território; redução do índice de violência contra mulher; elevação da 

qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho; elevação de indicadores de 

jovens e preparação para o mercado de trabalho; elevação de indicadores de permanência e 

sucesso escolar; e elevação dos indicadores de autonomia financeira entre os beneficiários. 

Serra do Navio: redução da evasão escolar no território; elevação dos indicadores de 

autonomia financeira entre os beneficiários; e maior acesso a bens e serviços públicos no 

território. 

Tartarugalzinho: redução da evasão escolar no território; redução do índice de violência contra 

criança e adolescente; redução da criminalidade; redução do índice de violência contra mulher 

no território; elevação da qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho; 

elevação dos indicadores de autonomia financeira entre os beneficiários; elevação dos 

indicadores de micro empreendimento local; maior acesso a bens e serviços públicos no 

território; melhor resfriamento e conservação de alimentos; e atendimento nos postos de saúde. 

Obs.: O responsável local pelo programa no município de Oiapoque não soube informar sobre 

os avanços alcançados pelo programa, se houve e quais foram. E o de Santana não soube 

informar e avaliar sobre os avanços do programa no município, pois alegou não ter 

conhecimento das famílias inseridas no programa. 
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Gráfico 15: Demonstra os avanços alcançados pelo Programa. 

   
   Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 

Sobre os avanços alcançados pelo programa, observa-se que o maior número de respostas 

considerou com 72% a elevação dos indicadores de autonomia financeira entre os beneficiários, 

em seguida com 55,6% redução da evasão escolar no território.  Seguindo com 38,9% aumento 

da alfabetização no território; com 38,9% elevação dos indicadores de micro empreendimento 

local; 33,3% redução do índice de violência contra a mulher no território; 33,3% redução do 

índice de violência no território; e 33,3% redução do índice de criminalidade no território. E 

ainda, redução do índice de violência contra a criança e ao adolescente com 27,8%; elevação 

da qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho com 27,8% e de igual 

valor para elevação de indicadores de jovens e preparação para o mercado de trabalho; elevação 

de indicadores de permanência e sucesso escolar e maior acesso a bens e serviços públicos no 

território. 

Considerações Finais 

Os programas sociais criados pelo governo do estado visam atender as necessidades específicas 

dos usuários da Política de Assistência Social. Cada um tem papel fundamental para contribuir 

com a redução da situação de pobreza e vulnerabilidade da população local, haja vista, a 

responsabilidade do Estado em prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção 

social para famílias e indivíduos que deles necessitam (PNAS/2004). Entretanto, devem ser 

realizados de acordo com o que preconiza a Política Nacional de Assistência Social. 
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Nesse sentido, o monitoramento realizado pela equipe técnica do Núcleo de Monitoramento e 

Avaliação da Coordenadoria de Formulação e Gestão de Assistência Social da Política desta 

secretaria- SIMS, constatou que os programas sociais são de suma importância para minimizar 

os impactos da situação de pobreza e pobreza extrema presentes na realidade local amapaense. 

Entretanto, importa destacar que a operacionalização dos programas estaduais dispõe de uma 

série de inconsistências que vão de encontro ao que estabelecem as normativas do Sistema 

Único de Assistência Social.  

Dentre as quais, destaca-se o art. 3º da lei 2. 648 de 02 de abril de 2022 – Renda Para Viver 

Melhor, que revogou a antiga lei do programa, o qual menciona caber a SIMS “coordenar, gerir 

e operacionalizar o programa”. Dessa forma, observa-se que a execução do mesmo fica a cargo, 

no município, pelos representantes do estado naquele território. O que é incoerente, uma vez 

que a política apregoa o COMANDO ÚNICO das ações cuja competência da execução é da 

esfera municipal, cabendo ao estado a função de coordenar como disposto na LOAS. 

Permitindo ao estado coordenar em sintonia com os municípios e repassando os recursos 

necessários ao funcionamento dos mesmos.  

Outra questão observada tem a ver com a estrutura local para a realização das atividades no 

tocante ao acompanhamento das condicionalidades para a permanência no programa, assim 

como para o desenvolvimento da emancipação de indivíduos e famílias. Pois que, mesmo em 

tempos considerados normais, já que os anos de 2020 e 2021 foram marcados pelo fechamento 

de atividades ocasionados pela prevenção a contaminação do novo coronavírus, a maioria dos 

municípios afirmou não ter estrutura física e recursos humanos adequados para a realização dos 

cursos e/ou atividades descritas no decreto como critérios de permanência no Programa Renda 

para Viver Melhor. 

Além disso, como citado, somente a transferência de renda não é o suficiente para que essas 

famílias e indivíduos superem a condição de pobreza que se encontram, serão necessárias outras 

ações, que podem ser realizadas em parcerias com outras políticas públicas (como por exemplo, 

saúde, educação e trabalho) paralelamente as contrapartidas (condicionalidades), para que 

possam garantir condições necessárias a superação da pobreza. 

Portanto, os programas de transferência de renda direta e/ou indireta, como analisados, servem 

como respostas rápidas e imediatas para famílias e indivíduos que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social. Garantindo assim, a segurança temporária de sobrevivência, gerando 

dignidade e acesso aos serviços, assim como, permite que os usuários acessem outras políticas 

públicas. Entretanto, ações isoladas não conseguem por si só garantir emancipação.  

Isso quer dizer que não atende às expectativas de autonomia e emancipação econômica e social 

como sugere o programa. Dessa forma, a gestão do programa precisa realizar um trabalho 

articulado entre estado e municípios visando a oferta do benefício e, além disso, deve criar 
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mecanismos para a superação da situação de vulnerabilidade, objetivando emancipar os 

usuários para que possam, no decorrer do período que estão no programa, ter sua dignidade 

reconhecida e autonomia conquistada.  

Diante do quadro em que se encontra o programa Renda para Viver Melhor e para que se ajuste 

a Política Nacional de Assistência Social faz-se as seguintes RECOMENDAÇÕES A 

GESTÃO E COORDENAÇÃO ESTADUAL: 

 Garantir o comando único das ações de assistência social, repassando a estrutura 

operacional do programa para a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme 

previsto na Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) e Norma Operacional 

Básica - NOB/SUAS.  

 Garantir espaço físico adequado para atendimento ao programa e tornar a equipe 

especifica do programa: 

 Garantir as atividades para os beneficiários do programa de acordo as normativas/ novo 

decreto 2.924/2022 para os municípios que não realizam 

 Promover cursos/capacitação para os gerentes operacionais e equipe no município; 

 Garantir que todos os usuários sejam cadastrados no Cadúnico; 

 Aumentar articulação com os gerentes operacionais; 

 Garantir espaço/estrutura física própria para o programa 

 Garantir estrutura operacional (equipe, veículo, estrutura física, material) para os 

municípios  

 Garantir recurso material; 

 Garantir material de orientação do público atendido; 

 Fazer planejamento de estratégias de execução no território; 

 Promover cursos/capacitação para a equipe técnica estadual;   

 Manter atualizado o sistema de cadastro dos usuários/beneficiários, em conformidade 

com as normativas do SUAS;   

 Realizar acompanhamento das atividades, principalmente os municípios que ainda não 

realizam; 

 Realizar o monitoramento e avaliação das atividades os municípios que ainda não 

desenvolvem essa função. 
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