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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 
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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 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.  
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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, bem como, obter 

informações territorializadas a partir dos responsáveis locais, neste caso os gerentes operacionais 

em cada município. 

Importa ressaltar que em cada município havia 01 (um) gerente operacional para prestar 

informações acerca dos programas, ou seja, em alguns municípios o mesmo gerente operacional 

era responsável por todos os programas executados no local. Entretanto, em outros municípios 

havia mais de um gerente responsável por diferentes programas, o que dificultou o acesso às 

informações. Inclusive no programa Luz para Viver Melhor houve municípios em que o contato 

com os gerentes operacionais representantes do programa, não foi possível. 

Ressalta-se também que os beneficiários do programa LPVM são COMUNIDADES e não 

indivíduos/famílias como nos demais programas monitorados. 

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 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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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. 

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. ”  

https://www.gesuas.com.br/blog/loas/
https://www.gesuas.com.br/blog/loas/
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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) 

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, com o programa Bolsa Família1 instituído pela 

                                                 

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.  

 



 
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 

9 

 

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).  

Da mesma 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, 

(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 carentes e 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 pecúnia, 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 destes instrumentos possa-se intervir no sentido de implantar 
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uma política pública com efetividade para a população local e não somente a transferência direta 

ou indireta de recursos. 

Logo, estas 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 LUZ PARA VIVER MELHOR 

A energia elétrica faz parte da realidade da vida urbana há décadas no país e é considerada 

indispensável para grande parte da população. Entretanto, seu acesso não está disponível para 

todos, principalmente no que se refere aos moradores de áreas rurais (Freitas, Gisele; Silveira, 

Suely, 2015). 

A partir dessa realidade e levando em consideração a Constituição Federal de 1988 que assegura 

os direitos de cidadania e dignidade humana a todos sem distinção, bem como, o art. 10 da lei n. 

7.783/1989 a qual dispõe sobre atividades essenciais ou serviços sociais indispensáveis como o gás 

e combustível, o governo federal criou em 2003 o programa Luz para Todos visando atender tais 

demandas sociais. 

O programa Luz para Todos é uma política pública federal coordenada pelo Ministério de Minas e 

Energia e operacionalizada com a participação das Centrais Elétricas Brasileiras S. A. – Eletrobras 

e de suas empresas. Surgiu em 2003, com o decreto n. 4. 8732, do governo federal, com o nome 

Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos. 

Atualmente é regido pelo decreto federal n. 11. 111 de junho de 20223. 

                                                 

2 Esse decreto foi alterado em 2008, pelo decreto n. 6. 442/2008, e novamente em 2010, com o decreto n. 7. 324/2010 

com prolongamento dos prazos de universalização. E em julho de 2011 foi criado o Programa Luz para Todos para 

o período de 2011 a 2014 (decreto n. 7520), com o mesmo objetivo de universalização do serviço de acesso e uso de 

energia elétrica à população do meio rural que não possui acesso. 

3Alterou o decreto n. 7. 520 de 8 de julho de 2011 e instituiu o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso 

de Energia Elétrica (Luz Para Todos), bem como alterou o decreto de n. 10. 221 de 5 de fevereiro de 2020. 
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E nesta lógica, o programa Luz para Viver Melhor é um programa estadual que guarda relação 

com o programa federal LUZ PARA TODOS, pois o decreto n. 4.269 de 06 de novembro de 2017 

do governo do estado do Amapá, menciona tanto a lei federal n. 12. 212 de 2010 quanto o decreto 

federal n. 7. 583 de 2011 considerando essas normativas, cujos conteúdos dispõem acerca da 

universalização do aceso e uso de energia elétrica à população. 

Assim, o  Luz para Viver Melhor, em conformidade com o decreto estadual, do governo do 

Amapá, n. 4.269/2017, é um programa que funciona em dois eixos, o da “conta medida” no qual 

o governo concederia cota mínima de energia em KW para que famílias pudessem ter acesso a 

‘energia elétrica’ e, o eixo do “óleo diesel” em que as comunidades que não têm acesso a rede de 

energia convencional são assistidas com o óleo diesel para o funcionamento do motor no local 

permitindo assim, o acesso a serviços públicos básicos que dependem de energia elétrica para o 

funcionamento. 

Embora o documento informe duas modalidades de fornecimento de energia, este relatório se 

limitará ao eixo do “óleo diesel”, (eixo que visa beneficiar as comunidades rurais sem energia), 

isso porque o monitoramento realizado ocorreu apenas com a coordenação e os gerentes 

operacionais que atuam diretamente com este eixo. Nesse sentido, o art. 1º, §2º do decreto n. 

4.269/2017, considera comunidade o grupo específico de pessoas que reside em uma área 

geográfica determinada, que compartilham cultura e modo de vida comum, atuando 

conscientemente em uma mesma unidade coletiva em busca de um objetivo ou meta. (p. 03). 

Em sendo assim, serão demonstradas as especificidades do programa de acordo com a legislação 

vigente: 

O objetivo do programa: conforme o art. 1º do decreto n. 4269/2017, é contribuir com as famílias 

em vulnerabilidade social para o acesso de serviço de fornecimento de energia elétrica, assim como, 

contribuir com as comunidades rurais sem fornecimento de energia, elétrica convencional, por 

meio do fornecimento de óleo diesel, para o acesso aos serviços públicos básicos que dependem de 

energia elétrica para seu funcionamento.  

Os critérios que deverão ser atendidos para a concessão do benefício: acerca do fornecimento 

de óleo diesel, conforme o art. 3º, II do decreto em referência, estão assim dispostos: 

 Ter a comunidade no mínimo 5 anos de existência comprovada; 

 Não ser atendida por programas de eletrificação rural ou interligação elétrica convencional; 

 Ter representantes e suplentes eleitos em assembleia pelos membros da comunidade, com 

ata devidamente registrada em cartório, para fins de representação junto a Sims; 
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 Comprovar a propriedade ou usufruto de grupo gerador, demonstrando marca, modelo, 

capacidade de geração e consumo; 

 Assinar por intermédio de seus representantes legalmente constituídos e Ata, termo de 

responsabilidade junto a Sims, comprometendo-se a utilizar o combustível exclusivamente 

para geração de energia elétrica, respondendo administrativa, penal e civilmente pelo mal-

uso e desvio de finalidade do serviço público. 

Além disso, o decreto ainda menciona no parágrafo único do art. 3º, que a SIMS deve dar 

preferência às comunidades que detenham maior número de habitantes e maior concentração de 

aparelhos sociais que prestam serviços públicos, visando a consecução do bem comum. 

Quanto ao desligamento do programa: as causas para o desligamento acerca do fornecimento de 

óleo diesel à comunidade rural, conforme o art. 4º, II, do decreto já citado, baseiam-se nos seguintes 

critérios: 

 Automaticamente quando a comunidade for interligada a rede elétrica convencional ou 

projeto de eletrificação;  

 Automaticamente quando a comunidade deixar de usar sua cota de combustível durante 02 

dois meses consecutivos ou quatro (4) meses intercalados durante um ano;  

 Mediante parecer técnico-social que comprove o desvio de finalidade do benefício ou sua 

utilização para outros fins estranhos à geração de energia elétrica. 

Ressalta-se em relação ao parágrafo único do art.4º, que a responsabilidade de notificar 

formalmente ou por meios de tecnologia da informação a família ou comunidade beneficiária sobre 

o desligamento é da SIMS. 

Em relação ao valor mensal: na linha do fornecimento de óleo diesel às comunidades rurais, o 

valor mensal do benefício corresponderá à cota de combustível necessária para o funcionamento 

dos grupos geradores, como base nos seguintes limites: 

 Até 12 (doze) horas diárias para as comunidades de 02 a 04 mil habitantes e que dispõem 

de aparelhos sociais que prestem serviços públicos; 

 Até 08 (oito) horas diárias para as comunidades que possuem de 1 (um) a 2 (dois) mil 

habitantes e que disponham de aparelhos sociais que prestem serviços públicos. 

 Até 04 (quatro) horas diárias para as comunidades com menos de 1 (um) mil habitantes. 

Contudo, o art. 6º, no Parágrafo único do referido decreto esclarece quanto ao benefício o qual não 

deve ser concedido para fins de exploração de atividades econômicas ou empresariais (...) sob pena 

de aplicação das sanções administrativas, civis, penais e pessoais previstas em legislação.  
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Importa destacar o art. 7º do decreto n. 4269/2017 cujo texto expõe nestes termos:  A SIMS buscará 

desenvolver meios técnicos para cooperação e adequação do Programa LPVM aos níveis de 

competências de cada esfera administrativa, conforme preconizado nas Normas e Resoluções da 

Política Nacional de Assistência Social. 

5.1-  Abrangência do Programa 

O programa abrange (10) dez dos 16 (dezesseis) municípios do estado do Amapá: Macapá, Santana, 

Mazagão, Vitoria do Jari, Laranjal do Jari, Itaubal, Cutias do Araguari, Amapá, Calçoene e 

Oiapoque. Distribuídos nos seguintes Distritos4: Bailique (Macapá), Cunani (Calçoene) e Vila 

Velha (Oiapoque). 

5.2- Quantitativo de Beneficiários por comunidades em cada município 

Tabela 1:  Quantitativo de beneficiários por comunidades em cada município5 

 

Nº 

 

Municípios 

Quantitativo de 

comunidades 

beneficiárias 

 

01 

 

Macapá (Bailique) 

 

20 comunidades 

 

02 

 

Santana 

 

01 comunidade 

 

03 

 

Mazagão 

 

45 comunidades 

 

04 

 

Vitória do Jari ( Jarilândia e Aterro do Mariacá) 

 

17 comunidades 

 

05 

 

Laranjal do Jari ( Água Branca do Cajari) 

 

10 comunidades 

 

06 

 

Itaubal 

 

07 comunidades 

 

07 

 

Cutias do Araguari 

 

06 comunidades 

 

08 

 

Amapá (Sucuriju) 

 

02 comunidades 

 

09 

 

Calçoene (Cunani) 

 

01 comunidade 

 

10 

 

Oiapoque ( Vila Velha) 

41comunidades (37 são 

indígenas) 

Fonte: Tabela/NMA/CFGPAS/SIMS 

                                                 
4 Distritos descritos baseados em dados do IBGE. 
5 Dados informados pelo coordenador estadual do Programa Luz Para Viver Melhor. 
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Gráfico 1: Quantidade de comunidades beneficiarias do programa por município 

 

 Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS 

Sobre a quantidade/porcentual de beneficiários nos municípios do estado, importa ressaltar que 

o programa atende por comunidade, e conforme demonstrado, o município de Mazagão concentra 

a maior parte das comunidades beneficiárias do programa somando o total de 45 (quarenta e 

cinco) comunidades e porcentual de 30%, seguindo com o município de Oiapoque que possui 41 

(quarenta e uma) comunidades, equivalendo 27,3%, em seguida o município de Macapá com 20 

(vinte), caracterizando 13,3%. O município de Vitória do Jari com 17 (dezessete) comunidades, e 

percentual de 11,3%, Laranjal do Jari com 10 (dez) comunidades, caracterizando 6,7%; Itaubal 7 

(sete) comunidades e valor de 4,7%; Cutias do Araguari 6 (seis) comunidades e valor de 4%. O 

município de Amapá com 2 (duas) comunidades equivalendo 1,3%, Calçoene e Santana com 1 

(uma) comunidade caracterizando 0,7% cada. 

5.3- Identificação da coordenação do programa 

O programa tem como coordenador estadual: Marcelo Ribeiro de Almeida, formação: superior 

completo, vínculo: estatutário, tempo de atuação na função: de um a cinco anos, telefone nº: (96) 

99207 2223, e-mail: marcelo.ribeiro1970@hotmail.com 

E como gerentes operacionais responsáveis pelo programa nos municípios os seguintes: 
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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 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: Gean Robson de Araújo, formação: especialista, vínculo: cargo 

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

geangr36@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 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 

Município de Santana: Não houve 

Município de Itaubal: Não houve 

 

mailto:Ivaneidematta@gmail.com
mailto:Jlservicos2013@gmail.com
mailto:richel_ap12@hotmail.com
mailto:jeisonoliveiradasilva16@gmail.com
mailto:geangr36@gmail.com
mailto:albanizacarvalho78@gmail.com
mailto:miullerferraz93@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, 40% atua na função por menos de 1 ano, 20% de 1 a cinco anos; 10% 

de cinco a dez anos, 10% há 24 horas e 20% não responderam ao formulário.  

5.4 -Perfil da Equipe de trabalho 

De acordo com o coordenador estadual do programa, a equipe 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, segundo os gerentes operacionais, a composição da equipe está caracterizada da 

seguinte forma: 

Município de Amapá a equipe é composta de 3 (três) pessoas (Duas auxiliares de serviços diversos 

e a gerente) e não é específica do programa. 

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

específica, pois, atende também o programa Renda para viver melhor, bem como as demandas da 

SIMS. 

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

específica, visto que atende as demandas da SIMS e de todos os programas estaduais. 
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Município de Santana e Vitória do Jari, a equipe é composta por menos de cinco pessoas, com 

representação por gerente da Secretária de Inclusão e Mobilização Social e, majoritariamente 

comissionada, mas não específica do programa. 

Nos municípios de Calçoene, Laranjal do Jari e Macapá (Distrito do Bailique), não há equipe 

específica, somente o gerente operacional da SIMS que também é responsável pelos demais 

programas (Verificar se o gerente também é responsável pelos demais programas). 

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 Programa Luz Para Viver Melhor para 

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

preconizado na LOAS e na NOB/SUAS. Inclusive o próprio decreto 4.269/2017, no art. 7º, prevê 

a adequação do programa aos níveis de competência de cada esfera administrativa, conforme as 

normativas da Política Nacional de Assistência Social. 

5.5- Em relação ao espaço físico 

Em relação ao espaço físico, a coordenação estadual relatou que o prédio divide suas atividades 

juntamente com outro programa social, ou seja, além do atendimento do programa Luz Para Viver 

Melhor, atende também o programa Renda para Viver Melhor. 

E de acordo com os gerentes operacionais nos municípios, em relação ao espaço físico, estes estão 

caracterizados da seguinte forma: 

Calçoene: não há um espaço físico, logo as atividades referentes ao programa são realizadas numa 

lan house. 

Amapá: o espaço é cedido, porém não informou onde funciona as demandas do programa. 

Cutias do Araguari e Mazagão: não há espaço físico, não foi informado onde é realizado o 

atendimento do programa nos referidos municípios. 

Vitória do Jari: não possui espaço próprio, de acordo com as informações, a sala é emprestada 

pelo Rurap para o referido atendimento. 
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Macapá (distrito do Bailique) e Oiapoque: o espaço é compartilhado, e não foi informado com 

qual órgão e nem onde é realizado o atendimento. 

Laranjal do Jari: informou que o espaço é compartilhado, a SIMS possui um box no superfácil, 

onde funcionam (03) três programas Luz para Viver Melhor, Renda Para Viver Melhor e Amapá 

Jovem. 

Obs.: Verifica-se que as equipes municipais encontram dificuldade em relação ao espaço físico 

para o desenvolvimento de suas atividades. Neste sentido, salienta-se sobre a importância de uma 

infraestrutura adequada, com a devida identificação do espaço e recursos humanos que atendam a 

demanda local do programa. 

Gráfico 03: Representa os espaços físicos utilizados pelo programa nos municípios.  

 

  Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS 

O gráfico demonstra que 30% das respostas apontaram que o espaço para atendimento é 

compartilhado, 30% informaram que não possuem espaço físico; em 20% das respostas, o espaço 

é cedido e, 20% não responderam ao formulário. 

5.6- Gestão do Programa 

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

Quando perguntado a coordenação do programa acerca da ocupação do público beneficiário do 

programa, foi informado o seguinte: agricultura familiar, artesanato, extrativismo mineral, 
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extrativismo vegetal, autônomo prestação de serviço doméstico, autônoma prestação de serviço de 

construção civil, autônomo prestação de serviços de beleza e cuidados, autônomo em vendas, 

trabalhador formal da indústria, trabalhador formal do comércio, trabalhador formal de serviços, 

mulher chefe de família, estudante abrangendo pessoas de baixa renda. Importa frisar que o 

programa atende COMUNIDADES. 

Conforme informações dos gerentes operacionais, a profissão/ocupação dos beneficiários nos 

municípios apresentam-se elencadas a seguir:      

Município de Amapá: agricultura familiar, artesanato, autônomo prestação de serviço doméstico, 

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

Município de Calçoene: agricultura familiar, extrativismo vegetal, extrativismo animal (caça, 

pesca). 

Município de Cutias do Araguari: agricultura familiar, extrativismo mineral, extrativismo 

vegetal, pecuária. 

Município de Mazagão: agricultura familiar, extrativismo vegetal, autônomo prestação de serviço 

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

estudante, extrativismo animal (caça e pesca). 

Município de Laranjal do Jari: agricultura familiar, extrativismo vegetal, autônomo prestação de 

serviço doméstico, autônomo em vendas, mulher chefe de família, estudante, extrativismo animal 

(caça e pesca). 

Município de Macapá: (Distrito do Bailique), extrativismo mineral, extrativismo vegetal 

Município Vitória do Jari: agricultura familiar, autônomo em vendas, trabalhador formal do 

comércio, mulher chefe de família e estudante. 

O município de Oiapoque: não soube informar. 
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Gráfico 04 – Demonstra o perfil de profissão/ocupação do público atendido pelo programa 

  

 Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 

O gráfico evidencia que agricultura familiar é a ocupação mais comum entre os beneficiários do 

programa nos municípios com 60%, em seguida o extrativismo vegetal com 50%. Mulher chefe 

de família e autônomo em vendas com 40%. E ainda, extrativismo mineral, autônomo prestação 

de serviço doméstico, extrativismo animal e trabalhador formal do comércio com porcentagem 

de 30%. Ressaltando que 20% não respondeu ao formulário e 20% para a ocupação estudantes. 

Os demais com 10% para artesanato, pecuária e não soube informar. 

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, povos de matriz africana, famílias beneficiárias do programa  

renda para viver melhor, famílias beneficiárias do programa bolsa família, povos indígenas, 

adolescentes egressos do sistema de justiça, público LGBTQIA+, idosos sem o BPC, idosos em 

situação de desproteção social, crianças em idade escolar, famílias com pessoas com deficiência 

sem BPC, assentamentos, famílias com benefício do BPC – idosos, famílias com benefícios  do 

BPC – PCD, adultos egressos do sistema de justiça, jovens com idade de 15 a 29 anos, alunos da 

rede estadual, estudantes inseridos no programa Amapá Jovem, parteiras/tradicionais. 
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E conforme os gerentes operacionais, o perfil majoritário dos beneficiários por município é o 

seguinte: 

Município de Amapá: Comunidades rurais isoladas, comunidade ribeirinha, famílias beneficiárias 

do programa renda para viver melhor, família beneficiárias bolsa família, crianças em idade escolar, 

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

parteiras/tradicionais. 

Município de Calçoene: Comunidades rurais isoladas, comunidades quilombolas.  

Município de Cutias do Araguari: Comunidade ribeirinha, comunidade de extrativismo mineral. 

Município de Laranjal do Jari: Comunidades rurais isoladas, comunidades ribeirinhas, família 

beneficiária do programa bolsa família, povos indígenas, idosos sem o BPC, famílias com 

beneficiário do BPC – Idosos, famílias com beneficiários do BPC – PCD, jovens com idade entre 

15 e 29 anos, estudantes da rede municipal. 

Município de Macapá: (distrito do Bailique) comunidade ribeirinha.  

Município de Mazagão: Comunidades rurais isoladas, comunidades quilombolas comunidade 

ribeirinha, famílias beneficiárias do programa renda pra viver melhor, famílias beneficiárias do 

programa bolsa família, idosos sem BPC, crianças em idade escolar, famílias com pessoas com 

deficiência sem BPC, assentamentos, famílias com beneficiários do BPC – PCD, jovens com idade 

entre 15 e 29 anos, estudantes da rede pública federal, estudantes da rede municipal, alunos da rede 

estadual, bolsistas do programa Universidade para todos (PROUNI), estudantes inseridos no 

programa Amapá Jovem, parteiras/tradicionais. 

Município de Vitória do Jari: Comunidades rurais isoladas, comunidade ribeirinha, famílias 

beneficiárias do programa renda para viver melhor, idosos em situação de desproteção social, 

crianças em idade escolar, famílias com pessoas com deficiência sem BPC, famílias com benefícios 

do BPC – idosos, estudantes da rede municipal 

Obs.: O responsável local pelo programa do município de Oiapoque não soube informar sobre o 

perfil. 
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Gráfico 5: Demonstra o perfil majoritário do público atendido pelo 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 ribeirinhas com (6 respostas) e porcentual de 60%. Em 

seguida, as comunidades rurais isoladas (5 respostas) e 50%. Posterior, verifica-se estudante da 

rede pública municipal (4 respostas) com percentual de 40% e ainda, famílias beneficiarias do 

programa Bolsa família, crianças em idade escolar, jovens com idade entre 15 e 29 anos e famílias 

beneficiarias do programa renda para viver melhor com porcentagem de 30% cada um.  

Nesta lógica estão as comunidades quilombolas, idosos sem o BPC, famílias com beneficiários do 

BPC- idosos, famílias com beneficiários do BPC- PCD, estudantes da rede pública estadual, 

parteiras/tradicionais, bolsistas do programa universidade para todos (PROUNI) com porcentagem 

de 20% cada um. Ressaltando que 20% não responderam ao formulário.  

E os demais com 10% estudantes inseridos no programa Amapá Jovem, estudantes da rede pública 

federal, assentamentos, famílias com pessoas com deficiência sem o BPC, idosos em situação de 
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desproteção social, povos indígenas e comunidades de extrativismo mineral. E 10% não soube 

informar. 

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:  

Comunidades sem energia elétrica, com escolas no território; comunidades sem energia elétrica, 

com equipamentos socioassistenciais no território; comunidades sem energia elétrica, perfil 

atividade pesqueira; comunidade sem energia elétrica, com perfil de agricultura familiar, 

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

perfil extrativista. 

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

critérios: 

Município de Amapá: Comunidades sem energia elétrica, com escolas no território; comunidades 

sem energia elétrica, perfil atividade pesqueira; território com baixo índice de trabalho formal; alto 

índice de mulheres chefes de família; 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 Calçoene: Comunidades sem energia elétrica, com equipamentos sócioassistenciais; 

comunidades sem energia elétrica, perfil atividade pesqueira; território com baixo índice de 

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

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

extrativista. 

Município de Cutias do Araguari: Comunidades sem energia elétrica, com escolas no território; 

comunidades sem energia elétrica, com equipamentos sócioassistenciais no território; comunidades 

sem energia elétrica, perfil atividade pesqueira; comunidades sem energia elétrica, com perfil de 

agricultura familiar; comunidades sem energia elétrica, com perfil extrativista; alto índice de 

mulheres chefes de família. 

Município de Laranjal do Jari: Comunidades sem energia elétrica, com escolas no território; 

aparelhos sociais que prestam serviço público; comunidades sem energia elétrica, com 

equipamento sócioassistenciais no território; comunidades sem energia elétrica, perfil atividade 
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pesqueira; comunidade sem energia elétrica, com perfil extrativista; 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 Macapá: Distrito do Bailique: Aparelhos sociais que prestam serviço público; alto 

índice de famílias em situação de pobreza extrema; comunidades sem energia elétrica, com perfil 

quilombola 

Município de Mazagão: comunidades sem energia elétrica, com escolas no território; 

comunidades sem energia elétrica, com equipamento sócioassistenciais no território; comunidades 

sem energia elétrica, perfil atividade pesqueira; comunidades 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; território com 

alto índice de família em desproteção financeira; 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; pessoas em situação de calamidade pública. 

Município de Vitória do Jari: Comunidade sem energia elétrica, com escolas no território, 

comunidades sem energia elétrica, perfil atividade pesqueira; comunidade sem energia elétrica, 

com perfil de agricultura familiar; comunidade sem energia elétrica, com perfil extrativista; 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; pessoas em situação de calamidade pública. 

O município de Oiapoque: não soube informar sobre os critérios de concessão. 
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Gráfico 6: Faz a representação dos critérios de prioridade na concessão/expansão do 

programa. 

 

   Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS 

Observa-se que 60% dos critérios volta-se para as comunidades sem energia elétrica, perfil 

atividade pesqueira e também para pessoas em situação de pobreza e/ou pobreza extrema, com 

dificuldade de acesso e/ou permanência nas políticas públicas, sendo caracterizado 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, este ficando com a mesma porcentagem. 

Nesta perspectiva, seguem as comunidades sem energia elétrica, com perfil extrativista e 

comunidades sem energia elétrica, com escolas no território, com 50% cada. As comunidades sem 

energia, com perfil de agricultura familiar com 40 %; e comunidades sem energia elétrica com 

equipamentos socioassistenciais no território; esta com o mesmo valor.  

Seguindo ainda, com as comunidades sem energia elétrica com perfil quilombola com 30% das 

respostas e alto índice de mulheres chefes de família com o mesmo valor; território com baixo 

índice de trabalho formal com 20%; aparelhos sociais que prestam serviços públicos; estes com 

mesmo valor. Os demais com 10% seguem para alto índice de famílias em situação de pobreza 

extrema; território com alto índice de família em desproteção financeira; crianças e adolescentes 
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que ficaram órfãos em decorrência da COVID-19; pessoas com deficiência. E 10% não soube 

informar. 

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 das comunidades 

beneficiárias do programa. Por meio dela é permitido saber se houve mudanças na aquisição de 

energia elétrica convencional no local, bem como obter informações acerca do funcionamento dos 

motores.   

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

programa é realizada de forma presencial in loco para saber se o motor/gerador de energia está 

funcionando. 

E em relação aos gerentes operacionais nos municípios, informaram da seguinte, conforme cada 

município o seguinte:   

Cutias do Araguari: é realizada de forma presencial por meio de visitas nas comunidades. 

Laranjal do Jari: realiza de forma presencial em unidade Super Fácil. 

Mazagão: é realizada de forma presencial por meio de visitas nas comunidades. 

Vitória do Jari:  realiza de forma presencial em ambiente escolar e/ou on-line via whatsaap. 

Amapá: realiza de forma presencial nas comunidades, normalmente reúnem em lugar estratégico 

como centro comunitário. 

Calçoene e Macapá (distrito de Bailique), informaram que não houve atualização em 2021.  

Oiapoque:  não soube informar. 
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Gráfico 7:  Demonstra a metodologia/estratégia para atualização cadastral 

 

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS 

Conforme o gráfico, a metodologia para atualização cadastral em 2021 foi realizada de forma 

presencial por meio de visita as comunidades (3 respostas) o que equivale a 30%, presencial em 

unidade Super fácil com 10%, presencial em ambiente escolar e/ ou on-line via WhatsApp 

também 10%. E ainda, 20% responderam que não houve atualização em 2021, 20% não 

responderam ao formulário e 10% não soube 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 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. 

O art. 2º, I, II do decreto n. 4.269/2017 menciona que a SIMS é quem custeia e gerencia o programa 

e que lhe é facultada celebrar contratos, convênios e termos de cooperação técnica com órgãos  da 

administração pública direta ou indireta das três esferas para dispor tanto sobre formas de 

divulgação como supervisão, acompanhamento, avaliação e execução do programa, bem como 

celebrar convênios e contratos com entidades privadas para a garantia da execução, distribuição e 

fiscalização dos benefícios do programa. 
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Destarte, a coordenação estadual informou que o acompanhamento é realizado por meio de visitas 

técnicas/Sims, relatório técnico da equipe, relatório fotográfico, relatório de consumo/impactos 

sociais. O coordenador pontua que o relatório de consumo é realizado pelo engenheiro elétrico 

cedido pela CEA EQUATORIAL 

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

seguinte forma: 

Mazagão: o acompanhamento acontece com visitas técnicas/SIMS, relatório fotográfico, relatório 

de consumo/impactos sociais. 

Amapá: o acompanhamento ocorre com as visitas técnicas/SIMS, relatório técnico da equipe, 

relatório fotográfico e reunião com os representantes.  

Cutias do Araguari: é realizado por meio de visitas técnicas e relatório técnico da equipe. 

Vitória do Jari: realiza por meio de visitas técnicas/SIMS, relatório técnico da equipe, on-line 

bem como, reunião com representantes. 

Macapá (distrito do Bailique): ocorre com as Visitas técnicas/SIMS e os relatórios técnicos da 

equipe. 

E Laranjal do Jari: que realiza o acompanhamento por meio de relatório fotográfico apenas. 

Obs.: Verifica-se que a própria coordenação da Sims faz o acompanhamento do programa 

juntamente com os gerentes nos municípios. Ressaltando que em Calçoene não há o 

acompanhamento e o gerente do município de Oiapoque não soube informar. 

Gráfico 8: Demostra o meio realizado para acompanhamento do programa. 

 
Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 

5 4 3 1 1 2 1 1 2

50%
40%

30%

10% 10%
20%

10% 10%
20%

Metodologia de Acompanhamento do Programa Luz Para Viver 

Melhor



 
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 

29 

 

Conforme o gráfico, 50% das respostas apontaram como metodologia as visitas técnicas da SIMS 

50%; o relatório técnico da equipe com 40%; relatório fotográfico com 30%.  E ainda, reunião 

com representantes 20%; e relatório de consumo/impactos ambientais; e on-line 10% cada. 

Ressaltando que 20% não responderam ao formulário; 10% não houve acompanhamento e 10% 

não soube informar. 

5.7 - Quanto a operacionalização do programa 

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

por meio de contrato de terceiros, (há um contrato de aquisição de combustível com a EMPRESA 

Machado Andrade LTDA, bem como, 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$ 17. 984. 265, 60 

(dezessete milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta 

centavos), com financiamento de recurso do tesouro estadual e fundo específico. E quanto aos tipos 

de despesa, aquisição de combustível, possui contrato de prestação de serviço vigente 0014/2016 - 

SIMS, e a ação orçamentaria é de n. 2640 Luz para viver melhor. 

5.9 - Atividades desenvolvidas com os beneficiários do programa 

O programa social em destaque é um tipo de benefício de transferência de renda indireta que se dá 

por meio da aquisição de óleo diesel por parte da comunidade. Conforme o decreto não há 

condicionalidades em relação a execução de atividades nas comunidades. 

Nesta perspectiva, a coordenação estadual informou não ter atividades desenvolvidas com os 

beneficiários, a não ser a orientação quanto ao armazenamento do combustível e manutenção do 

gerador de energia. 

Os gerentes operacionais atuantes nos municípios informaram que não realizam atividades os 

seguintes municípios:  Amapá, Calçoene, Cutias do Araguari, Laranjal do jari, Mazagão e Macapá. 

Obs.: Somente o município de Vitória do Jari, relatou realizar atividade de monitoria. E quanto 

ao município de Oiapoque, não soube informar. 
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5.10 – Sobre o Cadastro Único para os beneficiários do programa 

O Cadastro Único6 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. 

No art.3º, I, c, consta como um dos critérios de concessão do programa Luz para viver melhor a 

inscrição da família no Cadastro Único, porém somente na linha da conta medida, pois na linha do 

óleo diesel, que é o eixo de referência para este relatório, não consta como critério obrigatório. 

Contudo, importa ressaltar a relevância desse cadastro como referência e poder obter diagnóstico 

das famílias beneficiadas. 

Nesta lógica, quando perguntados se todos os usuários (comunidades) possuíam cadastro no 

CadÚnico para a coordenação, foi respondido que não. 

E os gerentes operacionais dos municípios de Cutias do Araguari, Vitória do Jari, Laranjal do 

Jari e Macapá (distritos de Bailique) informaram que todos os beneficiários possuem o Cadastro 

Único. 

Em contrapartida Mazagão, Calçoene, Oiapoque e Amapá, informaram que nem todos possuem 

o Cadastro Único. 

Obs.: Importa ressaltar que, nem todos os beneficiários/comunidades do programa possuem o 

Cadastro Único, conforme as informações da coordenação estadual e de alguns gerentes nos 

municípios. Todavia, os gerentes de Cutias do Araguari, Vitória do Jari, laranjal do Jari e 

Macapá responderam que todos possuem o cadastro. Logo, observa-se certa incoerência quanto às 

informações coletadas, principalmente naquelas apresentadas pelo coordenador estadual do 

programa e os gerentes dos municípios já citados referente ao cadastro de beneficiários no Cad 

Único.  

                                                 
6 https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/noticias/arquivos/files/leia-me_microdados_cadastro_unico 
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Gráfico 9: Demostra se os beneficiários/comunidades possuem o cadastro único 

 

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 

Conforme o gráfico, 40% dos beneficiários possuem inscrição no Cadastro Único, 40% não 

possuem inscrição e 20% dos municípios não responderam. 

5.11 - Aparelhos sociais existentes nos municípios 

É mencionado, no art.3º, parágrafo único do decreto n. 4269/2017, que para a concessão do 

benefício terá preferência as comunidades que detenham maior número de habitantes, bem como 

maior concentração de aparelhos sociais que prestem serviços públicos para o alcance do bem 

comum. 

Neste sentido, os aparelhos sociais existentes nos municípios segundo os gerentes operacionais 

são: 

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

direitos/ assistência social. 

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

de direitos/ assistência social. 

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

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

conselhos de direitos/ assistência social. 
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Macapá: distrito do Bailique (igreja, postos de saúde, centro comunitário e secretarias municipais. 

Mazagão: igreja, postos de saúde, escola, centro comunitário. 

Oiapoque: igreja, postos de saúde, escola, centro comunitário e Posto da FUNAI. 

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

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

Gráfico 10: Apresenta os Aparelhos Sociais existentes nos municípios 

 

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 

De acordo com o gráfico, os aparelhos sociais existentes nos municípios são: 80% igrejas, Postos 

de Saúde e Centros Comunitários; 70% escolas; 50% Secretarias Municipais; 40% de Conselhos 

de Direitos e/ou Assistência Social; 20% dos municípios não responderam ao formulário e 10% 

responderam outros, como: Fundação Jarí, Polo de Faculdade, Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) e Posto da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

5.12- Sobre a principal fonte de renda dos municípios 

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

Amapá: artesanato, extrativismo animal (caça e pesca), agricultura familiar e comércio. 
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Calçoene: artesanato, extrativismo animal (caça e pesca), agricultura familiar, extrativismo vegetal 

(coleta do açaí), cooperativismo, serviço público, comércio e outros: Extrativismo mineral (ouro), 

trabalho informal (autônomo).  

Cutias do Araguari: extrativismo animal (caça e pesca), agricultura familiar e outros: criação de 

gados. 

Laranjal do Jari: extrativismo vegetal (coleta do açaí), agricultura familiar, extrativismo vegetal 

(coleta do açaí), cooperativismo, serviço público, comércio e outros: empresa CADAM e Jari 

Celulose. 

Macapá: distrito do Bailique: extrativismo animal (caça e pesca). 

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

açaí) e comércio. 

Oiapoque: extrativismo animal (caça e pesca). 

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

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

Gráfico 11:  Apresenta a principal fonte de renda dos municípios 

 

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 
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Sobre a principal fonte de renda dos municípios, conforme demonstrado no gráfico são: 70% de 

extrativismo animal (caça e pesca), 60% agricultura familiar, 50% comércio, 30% de serviço 

público e cooperativismo, 20% de artesanato e municípios que não responderam o formulário e 

10% de autônomos, extrativismo mineral, pecuária e outros: empresas CADAM e Jarí Celulose.   

5.13- Sobre curso/capacitação ofertados pela SIMS 

A construção da Política Nacional de Capacitação do SUAS (PNC) é baseado em um contexto que 

evidencia a necessidade de fortalecimento da ampla rede de proteção social no Brasil, apontando a 

formação e o desenvolvimento dos trabalhadores da assistência social como uma das questões de 

fundamental importância para a qualidade dos serviços ofertados à sociedade.  

Esse processo de constante aprimoramento do SUAS imprimiu mudanças de concepção da gestão, 

dos serviços e dos benefícios, alterando significativamente os processos de trabalho e exigindo 

expertises para responder às necessidades das famílias e indivíduos, de modo que a atuação dos 

trabalhadores estivesse em consonância com os avanços da legislação que regula a assistência 

social. (Política Nacional de Capacitação do SUAS – PNC/SUAS/2011).   

A NOB-RH/SUAS reconhece a capacitação como elemento fundante da qualidade dos serviços, 

programas, projetos e benefícios, sendo essencial para consolidação do SUAS, bem como a 

finalidade de produzir e difundir conhecimentos direcionados ao desenvolvimento de competências 

e atitudes das equipes de referência de cada serviço (ibídem).   

Acerca das capacitações, conforme as informações da coordenação estadual, a equipe técnica 

participou de curso/capacitação ofertado pela SIMS no exercício de 2021. Entretanto, os gerentes 

operacionais relataram as seguintes respostas:  

Os municípios de Cutias do Araguari, Macapá (distrito de Bailique), Amapá, Oiapoque, 

Calçoene, e Vitória do Jari relataram não participar de nenhum curso ofertado pelo SIMS no ano 

de 2021. 

Em relação aos municípios de Mazagão e Laranjal do Jari, estes responderam que participaram 

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

    

  Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 
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Obs.: Importante esclarecer que as atividades destacadas pelos coordenadores e gerentes 

operacionais são referentes aquelas realizadas em relação à operacionalização do óleo, tal como 

palestras e orientações quanto ao manuseio do produto. Pois não foram observadas outras 

atividades realizadas pela equipe. Ou seja, não há monitoramento e avaliação do programa pela 

coordenação e gerentes. 

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

 

 Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 
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No município de Laranjal do Jarí, há parcerias com os seguintes órgãos: Escola, Secretaria de 

Assistência Social e Super Fácil. 

No município de Vitória do Jarí, há parcerias com os seguintes órgãos: Escola, Secretaria de 

Assistência Social, Unidade Básica de Saúde e outros: Fundação Jari, APAE e RURAP. 

Obs.: Os municípios de Mazagão, Amapá, Calçoene e Cutias, informaram que não há parceria 

com órgãos. 

5.16- Metodologias utilizadas no programa 

Quanto a metodologia, a coordenação estadual informou que são utilizadas apenas orientações 

quanto a execução do programa. E de acordo com os gerentes que operam nos municípios 

informaram como metodologia o seguinte:  

Amapá, informou como metodologia: só há interação via whatsaap com os responsáveis do 

transporte de combustível. 

Cutias, informou como metodologia: apenas a entrega do combustível para as comunidades.  

Mazagão, informou como metodologia: rodas de conversas e outros: como ocorre a utilização do 

combustível, para saber se está sendo utilizado de forma correta. 

Macapá, informou como metodologia: rodas de conversa. 

Vitória do Jarí, informou como metodologia: rodas de conversa. 

Laranjal do Jarí, informou como metodologia: rodas de conversa. 

Obs.: O município de Calçoene, informou que no ano de 2021 não houve metodologias. E o 

gerente do município de Oiapoque não soube informar.  

5.17- Sobre as dificuldades encontradas na execução do programa 

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

programa, principalmente em relação a logística da distribuição de combustível pela empresa 

contratada. Os gerentes operacionais, da mesma forma, apontaram as seguintes dificuldades 

encontradas na execução do programa nos municípios, quais sejam: 

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

estrutura operacional (equipe, veículo, estrutura física, material), ausência de planejamento de 
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estratégias de execução no território e ausência de perfil do território e ausência de material de 

orientação do público atendido. 

Município de Calçoene: informou que não houve dificuldades para a execução do programa no 

município. 

Município de Cutias do Araguari: ausência de estrutura operacional (equipe, veículo, estrutura 

física, material) e ausência de planejamento de estratégias de execução no território. 

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

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

planejamento de estratégias de execução no território.  

Município de Macapá: Distrito do Bailique: ausência de estrutura operacional (equipe, veículo, 

estrutura física, material).  

Município de Mazagão: ausência de estrutura operacional como voadeira para atendimento as 

comunidades ribeirinhas. 

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. 
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Quanto as dificuldades na execução do programa, o gráfico demonstra que 40% informaram 

ausência de estrutura (equipe, veículo, estrutura física, material); 30% de ausência de planejamento 

de estratégias de execução no território; 20% informaram recurso material insuficiente, recurso 

material insuficiente e alguns municípios não preencheram ao formulário; 10% de ausência de 

estrutura operacional (voadeira para atendimento as comunidades ribeirinhas), o município 

informou que não houve dificuldades, ausência de material de orientação do público atendido, 

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

do território e o município não soube informar. 

5.18- Avanços alcançados pelo programa 

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

maior acesso a bens e serviços públicos no território, melhor resfriamento e conservação de 

alimentos, bem como, atendimento nos postos de saúde. 

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

Amapá: aumento da alfabetização no território, redução da criminalidade no território, redução do 

índice de violência 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, melhor 

resfriamento e conservação de alimentos e atendimento nos postos de saúde e maior acesso a bens 

e serviços públicos no território. 

Calçoene, informou: melhor resfriamento e conservação de alimentos e atendimento nos postos de 

saúde.  

Cutias do Araguari: maior acesso a bens e serviços públicos no território, melhor resfriamento e 

conservação de alimentos e atendimento nos postos de saúde. 

Laranjal do Jari: redução da evasão escolar no território, aumento da alfabetização no território, 

melhor resfriamento e conservação de alimentos e atendimento nos postos de saúde.  

Macapá (distrito do Bailique): atendimento nos postos de saúde. 

Mazagão: redução da evasão escolar no território; redução do índice de violência contra criança e 

adolescente no território; redução do índice de violência no território; redução da criminalidade no 

território; Elevação da qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho; elevação 

de indicadores de permanência e sucesso escolar; elevação dos indicadores de micro 
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empreendimento local; melhor resfriamento e conservação de alimentos e atendimento nos postos 

de saúde. 

Vitória do Jarí, informou: Redução da evasão escolar no território; Aumento da alfabetização 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; 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. 

Gráfico 15: Demonstra os avanços alcançados pelo programa. 

    

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 
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Sobre os avanços alcançados pelo programa, observa-se que o maior número de respostas dos 

municípios, foram 70% atendimento nos postos de saúde; 60% melhor resfriamento e conservação 

dos alimentos; 30% de maior acesso a bens e serviços públicos no território, elevação dos 

indicadores de micro empreendimento local, elevação de indicadores de permanência e sucesso 

escolar, elevação da qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho, redução do 

índice de violência no território, aumento da alfabetização no território, redução da criminalidade 

no território e redução da evasão escolar no território; 20% de elevação dos indicadores de 

autonomia financeira entre os beneficiários, elevação de indicadores de jovens e preparação para o 

mercado de trabalho e os municípios não responderam ao formulário; 10% redução do índice de 

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

no território e não soube informar. 

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. 

Sabe-se que o programa Luz para Todos é uma política pública federal coordenada pelo Ministério 

de Minas e Energia e operacionalizada com a participação das Centrais Elétricas Brasileiras S. A. 

– Eletrobras e de suas empresas. Já o programa Luz para Viver Melhor, conforme o eixo 

monitorado, do “óleo diesel” é um programa estadual coordenado pela SIMS que, de acordo com 

o decreto 4.269/2017 deve desenvolver meios técnicos para cooperação e adequação do programa 

aos níveis de competência de cada esfera administrativa conforme preconizado na Política Nacional 

de Assistência Social. 

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 do programa estadual dispõe de uma série de 

inconsistências que vão de encontro ao que estabelecem as normativas do Sistema Único de 

Assistência Social.  
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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.  

Outras questões observadas são referentes a estrutura local e equipe técnica exclusiva do programa, 

vez que os gerentes operacionais nos municípios afirmaram não ter estrutura física e recursos 

humanos adequados para a realização de qualquer ação referente ao LPVM. 

Portanto, o programa de transferência de renda indireta, conforme analisado, serve como resposta 

rápida e imediata para comunidades/famílias e indivíduos que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social. Garantindo assim, a segurança temporária, 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 essas ações não atendem às expectativas de autonomia e emancipação 

econômica e social como sugere a Política de Assistência Social ao preconizar os programas 

socioassistenciais. Dessa forma, a gestão do programa precisa realizar um trabalho articulado entre 

estado e municípios visando alcançar as áreas rurais para levar energia elétrica e, além disso, deve 

criar mecanismos para a superação da situação de vulnerabilidade, objetivando emancipar os 

usuários para que possam ter sua dignidade reconhecida e autonomia conquistada.  

Diante do quadro em que se encontra o programa Luz 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: 

 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; 
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 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 o monitoramento e avaliação das atividades. 
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Obs.: Os municípios de Pedra Branca, Oiapoque e Cutias realizaram o monitoramento de forma remota.


