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APRESENTAÇÃO 

 

A NOB-SUAS 2005 já apontava a Vigilância Socioassistencial e sua relevância 

como função da Política de Assistência Social, que a mesma, consiste no 

desenvolvimento de capacidades e meios técnicos para que gestores e profissionais 

possam conhecer a presença das formas de vulnerabilidade da população em seus 

territórios, possibilitando um planejamento de ações preventivas de ocorrências de 

violações; ações que possibilitem restauração de direitos e ruptura de ciclos ou agravos 

de violação. 

No Amapá, uma nova etapa na efetivação e fortalecimento do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS-AP) se inicia com a aprovação da Lei Estadual n° 2649 Lei do 

SUAS-AP, publicada em 2 de abril de 2022, reafirmando o compromisso com o sistema 

público universal e gratuito, descentralizado e participativo capaz de afiançar direitos, 

garantir proteção a indivíduos, grupos e comunidades, promover a defesa Social e 

Institucional, conforme preconiza a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, de 

quem dela necessitar. 

É nesse contexto de reestruturação da Política de Assistência Social Amapaense 

proposta pela Lei do SUAS-AP 2649/2022, que a Vigilância Socioassistencial emerge 

como estratégia de se constituir protagonista na gestão e no planejamento do SUAS. 

No capítulo I, Das definições e objetivos, em seu artigo 2°, inciso II, reafirma o objetivo 

de promoção da vigilância Socioassistencial, por meio de diagnóstico de base territorial 

acerca da capacidade protetiva das famílias e da exposição a riscos pessoais e sociais, 

e ainda em seu Capítulo III, Da Gestão e Organização, Artigo 6°, inciso V, Afiançar a 

Vigilância Socioassistencial e a garantia de Direitos na gestão da Política; no artigo 7° 

reafirma a condição de função essencial da Política, cuja função se efetiva no campo 

dos direitos sociais, cuja base se ancora na Lei 8.742, Lei Orgânica de Assistência 

Social (LOAS) (BRASIL, 1993) NOB-2012. Conforme artigo 8° da Lei do SUAS-AP, Das 

competências do órgão gestor estadual, inciso XIII, Manter o funcionamento da 

Vigilância Socioassistencial no âmbito estadual, visa o planejamento e à oferta 

qualificada dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 

Dessa maneira, a efetivação da vigilância socioassistencial no Estado do Amapá, 
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possibilitará o aprimoramento da gestão do SUAS e a maior qualidade dos serviços e 

benefícios ofertados à população do Estado. 

 

2 OBJETIVOS  

 

2.1 Geral 

 

Implantar a Vigilância socioassistencial do SUAS com estrutura capaz de 

produzir, analisar, organizar e disseminar informações e conhecimentos que contribuam 

para efetivação do seu caráter preventivo, para identificação; atuação e redução da 

vulnerabilidade e do risco social nos territórios, bem como, a avaliação e monitoramento 

dos padrões dos serviços e benefícios executados no Estado do Amapá.  

 

2.2 Específicos 

 

• Implantar e implementar o Censo Estadual de Informação online da 

Assistência Social no Estado do Amapá;  

• Aprimorar os indicadores sócio territoriais referentes às situações de 

vulnerabilidade e risco social e pessoal que incida sobre famílias e indivíduos;  

• Realizar pesquisas e estudos sobre perfil de famílias e indivíduos do 

CADÚNICO, bem como das famílias e indivíduos atendidos e acompanhados pelos 

serviços socioassistenciais.  

• Realizar monitoramento e avaliação dos programas estaduais, que atendem 

famílias e indivíduos acompanhados pelos programas de execução direta do Estado. 

• Avaliar o desempenho da rede socioassistencial no território  

• Publicizar as informações e dados (execução e gestão da Assistência);  

• Coordenar no âmbito do Estado o processo de realização do CENSO SUAS-

AP; 

• Coordenar no âmbito do Estado o processo do registro de atendimento e 

acompanhamento dos CRAS e CREAS;  

• Fornecer periodicamente às Coordenadorias de Proteção Social Básica e 
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Especial informações e indicadores territorializadas produzidas a partir do CENSO 

SUAS e dados do CADÚNICO; 

• Coordenar e acompanhar a alimentação dos sistemas de informação com 

dados da rede Socioassistencial;  

• Coordenar o processo de cadastro da rede socioassistencial pública e privada 

no CADSUAS estadual 

• Coordenar de forma articulada com as áreas da Proteção Social Básica e de 

Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade as atividades de 

monitoramento da rede socioassistencial de forma a avaliar periodicamente a 

observância dos padrões de referência relativos à qualidade dos serviços ofertados;  

• Apoiar tecnicamente a estruturação da Vigilância Socioassistencial nos 

municípios; 

• Assessorar os municípios quanto à elaboração de diagnóstico socioterritorial;  

• Sistematizar e organizar as informações, acompanhando e monitorando todas 

as ações e ofertas de serviços nas unidades de assistência social.  

• Formalizar Termo de Cooperação Técnica com Secretarias de Estado 

Secretaria de Meio Ambiente – SEMA, Secretaria Especial dos Povos Indígenas – 

SEPI, Secretaria Especial Afrodescendente – SEAFRO e Secretaria de Estado do 

Planejamento – SEPLAN e Centro de Gestão da Tecnologia da Informação – PRODAP 

de forma a viabilizar tecnologias e técnicos necessários para as pesquisas e estudos 

técnicos em conjunto, assim como programas de tecnologia da informação, capazes de 

produzir dados e indicadores, para que de forma estratégica, subsidiem as demais 

políticas de estado, efetivando de forma articulada o enfrentamento a Pobreza no 

Estado. 

• Realizar estudo apontando escala de indicadores de risco social e 

vulnerabilidade dos territórios de Assistência Social-AP. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

Conforme a Norma Operacional Básica de Assistência Social – NOB/2012, em 

seu capítulo VII, afirma a característica da Vigilância Socioassistencial, como uma das 
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funções da Política Socioassistencial, que deve ser realizada por intermédio da 

produção, sistematização, análise e disseminação de informações territorializadas, 

define ainda mais sua atribuição, na competência de tratar das situações de 

vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos e dos eventos de 

violação de direitos nos territórios, deve ainda, tratar do volume e padrões da qualidade 

dos serviços ofertados pela rede socioassistencial, tanto pública quanto privada. 

A mesma norma, quando se refere a operacionalização da Vigilância 

Socioassistencial, afirma sua estreita relação com as áreas responsáveis pela oferta de 

serviços à população nas Proteções Básica e Especial, nos esclarece que as mesmas 

são provedoras de dados e utilizam as informações produzidas e processadas pela 

Vigilância Socioassistencial, para tanto, há que se criar sistemas capazes de registrar, 

armazenar adequadamente os dados oriundos de acompanhamento periódico realizado 

pelas Proteções Sociais, de forma a subsidiar o planejamento das ações a serem 

executadas.  

A instituição do SUAS-AP, através da Lei 2.649-2022, constitui marco legal, pois, 

extingue a Secretaria de Inclusão e Mobilização Social – SIMS e cria uma nova 

estrutura na Secretaria de Estado da Assistência Social, reconhecendo definitivamente 

essa Política Pública, como um sistema descentralizado, participativo, que integra a 

seguridade social Brasileira, cuja lei afirma em seu capítulo III, Da gestão e 

Organização da Secretaria de Estado da Assistência Social, no artigo 7° que trata das 

funções essenciais pelas quais ela se efetivará, alocando a Vigilância Socioassistencial 

juntamente a Gestão do SUAS; Proteções Sociais Básica e Especial, Gestão do 

Trabalho, Regulação e Fundo Estadual de Assistência Social, cujo sistema deve 

garantir as seguranças nela afiançadas, articuladas às demais políticas públicas, vale 

ressaltar que a nova estrutura da Lei do SUAS-AP deve garantir a dotação de equipe 

de referência multidisciplinar qualificada e permanente, com especialmente as 

seguintes formações: serviço social; sociologia; estatística; psicologia; além dessas 

podem ser incorporadas todas aquelas formações estabelecidas na Resolução n° 

17/2011 que reconhece as categorias profissionais de nível superior para atender as 

especificidades dos serviços e das funções do SUAS, necessárias a atuação efetiva e 

eficaz. 
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A Lei afirma ainda, a promoção da Vigilância Socioassistencial no objetivo de 

enfrentar a pobreza e as desigualdades socioterritoriais. Nesse aspecto, identificar e 

monitorar para além das vulnerabilidades, riscos sociais e incidência de violações, 

quanto também identificar e apontar as potencialidades e vocações territoriais, tendo 

como foco prioritário a atenção às famílias, seus membros e indivíduos, considerando o 

território como base de organização social, onde as relações comunitárias, familiares, 

políticas e afetivas se realizam, reafirmando a Vigilância Socioassistencial como função 

necessária e fundamental, caracterizando-se como preventiva de agravos decorrentes 

das desproteções sociais, cuja função se efetiva através da produção, análise, 

organização, disseminação de informações, de conhecimentos que contribuam para 

efetivação do caráter preventivo e proativo da política de Assistência Social, 

demarcando parâmetros e indicadores capazes de nortear gestores, trabalhadores, 

entidades e controle Social do SUAS. 

Portanto, o Plano Estadual de Vigilância Socioassistencial é a garantia do 

Compromisso de Estado com a produção de estudos, diagnósticos, aprimoramento dos 

Programas; serviços e benefícios, é a garantia de uma direção planejada a partir das 

informações produzidas pelas equipes dos serviços socioassistenciais, que atuam 

diretamente no cotidiano dos sujeitos nos territórios, produzindo registros qualitativos e 

quantitativos das informações, que devidamente organizadas e analisadas, constituem 

ferramentas imprescindíveis ao Planejamento e à gestão do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS.  

 

4 METODOLOGIA  

 

A Concepção metodológica da Vigilância Socioassistencial em sua dimensão 

teórico conceitual, diz respeito a um conjunto de conceitos e categorias que buscam 

instituir a abordagem específica da assistência social, os principais conceitos que 

devem ser compreendidos e observados na perspectiva de abordagem da vigilância, 

e que constituem os propulsores de conhecimento da realidade, tidos conceitos chaves 

são eles: risco, vulnerabilidade e territorialidade, cujos conceitos articulados 

propiciam a direção da investigação social e subsidiam a análise da realidade na 
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relação entre necessidades de Proteção social no âmbito da Política de Assistência 

Social e as respostas dessa política em termos de oferta de serviços e benefícios. 

Quanto ao conceito de risco, por ser utilizado por diversas áreas de 

conhecimento, via de regra visa identificar a probabilidade ou iminência de um evento 

acontecer e, consequentemente está articulado com a disposição ou capacidade de 

antecipar-se para preveni-lo, ou se organizar para minorar seus efeitos, nesse sentido, 

para a Assistência Social se efetivar dentro de suas competências, é necessário a 

compreensão do conceito risco, não desconsiderando claro, sua dimensão, cultural ou 

subjetiva, que envolvem esse conceito, para tanto, exige a definição do conjunto de 

eventos em relação aos quais compete diretamente a intervenção da Assistência 

Social, onde deve intensificar esforços para prevenir, enfrentar para reduzir seus 

agravos, em especial, situações de violência intrafamiliar, negligencia, maus-tratos, 

abuso ou exploração sexual, trabalho infantil, discriminação por gênero, etnia, ou 

qualquer outra condição ou identidade e ainda, situações que denotam fragilização ou 

rompimento de vínculos familiares ou comunitários, tais como vivência em situação de 

rua, afastamento de criança e adolescente do convívio familiar em decorrência de 

medida protetiva, atos infracionais, privação do convívio familiar de idosos, crianças ou 

pessoas com deficiência.  

O segundo conceito chave da estrutura da vigilância é a vulnerabilidade, tanto 

quanto o conceito de risco é utilizado por diversas áreas de conhecimento, nesse 

sentido é igualmente necessário identificar qual a especificidade de sua aplicação no 

âmbito da Assistência Social. Segundo a PNAS (2004) a vulnerabilidade se constitui em 

ocorrências que podem gerar exclusão dos sujeitos, oriundas do processo de produção 

e reprodução das desigualdades sociais, nos processos discriminatórios, 

segregacionais engendrados nas construções sócio-históricas que privilegiam uns em 

detrimento de outros. Há no conceito de vulnerabilidade o aspecto multidimensional, 

dessa forma não deve ser compreendida apenas na percepção de pobreza como a 

restrição de renda, e sim, como uma série de fatores que via de regra caracterizam o 

território, fragilidades, carência da oferta e acesso a políticas públicas que atingem 

famílias, grupos e indivíduos. Para delimitar e dar especificidade a utilização desse 

conceito no âmbito da assistência social, deve-se ter clareza das competências da 
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Assistência Social, considerando que o enfrentamento e superação das 

vulnerabilidades sociais, não só a ela compete, mas, a um conjunto de ações de outras 

políticas públicas. Nesse sentido, é necessário identificar, dentre as informações de 

vulnerabilidade as que melhor dialogam com a especificidade dos programas, serviços 

que cabem a execução pelo SUAS, ou seja, podem ser enfrentadas pelas ações 

específicas da Assistência Social. Melhor dizendo, cabe identificar os fatores de 

vulnerabilidade, cujo enfrentamento e superação cabem às seguranças e proteções 

afiançadas pela Política de Assistência Social segundo a LOAS e a PNAS.  

O terceiro conceito chave que constitui campo conceitual da Vigilância 

Socioassistencial é o Território, tal como desenvolvido pelo geógrafo Milton Santos, o 

território é muito mais do que a paisagem física ou o perímetro que delimita uma 

comunidade, bairro ou cidade. O Território é o espaço permeado pelas relações sociais 

pela forma específica de apropriação e interação com o ambiente físico, com as ofertas 

e as ausências de políticas públicas, as relações políticas e econômicas que o 

perpassam, os conflitos e os laços de solidariedade nele existentes(…)as 

potencialidades ou vulnerabilidades de uma família ou indivíduo são determinadas pelo 

território no qual ela está inserida. 

A partir da compreensão dos conceitos principais de abordagem, será possível a 

compreensão dos eixos norteadores, pelos quais se organiza a Vigilância 

Socioassistencial, com base nas referências da PNAS e NOB-SUAS-2012 são eles: a 

vigilância de riscos e vulnerabilidades compostas pelas informações que identificam 

as situações e os fatores que atingem famílias, grupos e indivíduos no território 

quantificando a população atingida e apontando as demandas potenciais que deverá 

prover a ação protetiva dos serviços. Dentre diversos fatores que dificultam a ação 

preventiva da Vigilância socioassistencial, destaque para a ausência de séries 

históricas de dados relativos aos atendimentos, capazes de subsidiar a construção de 

parâmetros para o dimensionamento da demanda, sendo esse um dos maiores 

desafios assumidos por ela, para tanto, a vigilância terá como caminho definir, 

identificar e mensurar os fatores de vulnerabilidades específicas, apontando a 

necessidade de proteção que dialoguem com a oferta qualificada de serviços e 

benefícios do SUAS; outro eixo é a vigilância sobre os padrões dos serviços que 
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busca produzir e sistematizar informações sobre a oferta dos serviços e benefícios de 

forma a contribuir com o aprimoramento da qualidade dos mesmos, através dos dados 

coletados junto aos equipamentos e serviços, capazes de aferir quantidade e perfil dos 

recursos humanos; tipo e volume de serviços prestados; observância dos 

procedimentos técnicos essenciais vinculados ao conteúdo dos serviços, necessários a 

sua qualidade; o perfil dos usuários dos serviços; as condições de acesso ao serviço; a 

infraestrutura, equipamentos e materiais existentes, padronizando informações relativas 

aos serviços, o que auxilia enormemente o planejamento e a gestão do SUAS.  

Nesse sentido, é relevante compreender os processos metodológicos, 

intrínsecos da Vigilância Socioassistencial, para assegurar a função a que se destina no 

âmbito da Gestão do SUAS; das Proteções Sociais e do apoio ao Controle Social, os 

quais destacamos: Fontes de Dados, devem ser identificadas dentre as já existentes 

no território, podendo ser as mais diversas possíveis, devem contudo, ser definidas 

dentre as várias, quais podem ser úteis para a gestão estratégica do SUAS, quais serão 

analisadas sistematicamente de forma a garantir a confiabilidade e a apreensão do 

conhecimento da realidade, perfil do usuário, tipo e volume de atendimento, projeções e 

cobertura de serviços e benefícios, oriundas inclusive dos registros técnicos dos 

equipamentos Socioassistenciais, nos dois níveis de Proteção Social básica e especial 

que se caracterizam provedoras de informações, através de instrumentais 

padronizados; de sistemas elaborados especificamente para coletar informações de 

forma virtual ou in loco, que contribuem para o mapeamento e tradução das situações 

cotidianas de risco social, vulnerabilidades, ocorrências de violações de direitos, assim 

como de potencialidades, identificadas no processo de acompanhamento dos 

Programas, serviços e benefícios socioassistenciais, cujos sistemas e instrumentais 

sejam capazes de registrar, quanto também possibilitar a organização das informações 

coletadas; quanto as fontes de dados preferencialmente se incluem os sistemas de 

acompanhamento dos programas federais e de cofinanciamento da União, censos, 

sistemas que acolhem Relatórios de Informação e de Acompanhamento, em muitos dos 

casos essas ferramentas realizam coleta, armazenamento, processamento e divulgação 

de informações, tal como CADÚNICO, Censo SUAS, SIGPBF. Neste sentido, quando 

liberadas à consulta pública, elas fornecem dados em diferentes formatos como: 
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tabelas, gráficos, mapas e relatórios como por exemplo o censo demográfico IBGE, 

Relatório de informações sociais Ri-SUAS, Sistema de condicionalidades SICON PBF, 

e outros que podem ser desenvolvidos, inclusive online via sites de busca como 

plataformas do Google. 

Essas tecnologias de suporte, foram amplamente utilizadas nos dois últimos 

anos pela Secretaria de Inclusão e Mobilização Social para elaboração de questionários 

no Google Forms, para coleta de informações territorializadas, no período pandêmico 

que ainda vivenciamos. 

Essa estratégia supriu a necessidade de manter o monitoramento e a avaliação 

das ações, garantindo as coletadas de informações territorialmente, diante da 

impossibilidade de visitas presenciais, se mostrou muito efetiva e poderá somar com a 

metodologia de coleta In loco, de maneira a abranger os 16 municípios do Estado. 

Para o monitoramento in loco se configurar estratégico, há que se investir em 

treinamento de Equipe de Referência de Vigilância Socioassistencial em cada 

município, capaz de coletar, organizar dados municipais e somar esforços, subsidiar o  

monitoramento Estatal in loco na rede socioassistencial de Proteção Social básica, 

proteção social Especial Média e Alta Complexidade, inclusive os benefícios ainda 

executados pela SIMS, com impacto nos municípios.  

 O segundo processo a ser compreendido, trata da análise dos dados, de 

acordo com a NOB-SUAS a Vigilância Socioassistencial deve analisar as informações 

relativas às demandas de incidências de riscos e vulnerabilidades e as necessidades 

de proteção da população, no que concerne à assistência social;assim como também 

as características e distribuição da oferta da rede socioassistencial instalada vistas na 

perspectiva do território, considerando a integração entre a demanda e a oferta de 

serviços e benefícios, identificando o grau de necessidade de proteção da população 

demandantes da assistência social, consiste igualmente em analisar os indicadores e 

índices relativos à qualidade e aos padrões dos serviços ofertados pela rede 

socioassistencial, importante destacar que essa análise, deve ser subsidiada em 

pesquisas, em instrumentais de coleta de dados, em acompanhamento contínuo em 

sistemas, análise de dados primários e dados secundários disponíveis em relatórios, 

planos, livros, acompanhamento técnico colhido nos equipamento socioassistenciais. 
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Também compreende a identificação de estratégias de superação das 

dificuldades encontradas, recomendações, pareceres, avaliação de impactos, táticas e 

estratégias, recomendar com bases objetivas e científicas, identificar tendências, 

grupos e fatores, na perspectiva de apoio às atividades de planejamento, gestão, 

monitoramento e avaliação e execução dos serviços socioassistenciais dando caráter 

técnico científico à tomada de decisão. 

O terceiro processo trata da disseminação da informação, que poderá se dar 

através de sistemas que, coletam, armazenam e acessados difundem a informação, a 

exemplo, o censo SUAS; o Registro mensal de atendimento-RMA, estratégia que tem 

contribuído enormemente para o monitoramento e ajudado a definir, padronizar e 

difundir, visa o aperfeiçoamento da ação de trabalhadores, gestores, contribui para o 

aumento da produtividade, da efetividade da ação. 

Esse processo fortalece o caráter preventivo e proativo da Política de Assistência 

Social, contribui para a redução dos agravos e indicadores de riscos, fortalecendo a 

função da proteção social no SUAS. 

 A disseminação da informação pode se efetivar inclusive através de: Estudos e 

Pesquisas, Publicações periódicas especializadas e literárias sobre temas pertinentes 

ao Sistema Único de Assistência Social, Boletins, Painéis, Folders, Protocolos, 

Manuais, Cartilhas, Campanhas, Normas, Termos de Compromisso, orientações 

técnicas. 

 Nesse contexto, a Gestão da Informação constitui área estratégica da Vigilância, 

pois define o conteúdo da Política de Assistência Social e seu planejamento por meio 

do compartilhamento de informações das três esferas de gestão: união, estados e 

municípios entre gestores trabalhadores e controle social. 

A perspectiva de que a Secretaria de Estado de Inclusão e Mobilização Social, a 

partir de uma nova Secretaria SEAS, deve garantir estrutura necessária ao 

Monitoramento e a Avaliação da Assistência Social, visando a disseminação do 

conhecimento produzido pela Secretaria de Estado para os municípios, trabalhadores, 

usuários, conselheiros e entidades; disponibilizados aos municípios para assessorá-los 

na estruturação dos seus setores de vigilância socioassistencial.  

O monitoramento como fator estratégico da gestão: consiste no 



15 

acompanhamento contínuo e sistemático do desenvolvimento dos serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais em relação ao cumprimento de seus objetivos e 

metas. O monitoramento realizar-se-á através da produção regular de indicadores e 

captura de informações in loco ou através de sistemas de informações virtuais e em 

sistemas que coletam informações específicas para os objetivos do monitoramento. 

Os indicadores de monitoramento, terão o objetivo de mensurar as dimensões 

de estrutura e insumos, processos ou atividades, produtos e resultados, serão 

pactuados entre os entes federados nas instâncias de deliberação e pactuação bem 

como deverão acompanhar a qualidade e o volume da oferta dos serviços, programas, 

projetos e benefícios nos níveis de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial 

de Média e Alta Complexidade, Cumprimento do Protocolo de Gestão Integrada de 

Serviços, Benefícios e Transferência de Renda, Desempenho da Gestão Municipal, 

Monitoramento do funcionamento dos Conselhos Municipais de Assistência Social e 

das Comissões Intergestora Bipartite.  

A Avaliação como fator estratégico de conhecimento da realidade: consiste 

em promover periodicamente avaliações da gestão, dos serviços, projetos, programas e 

benefícios socioassistenciais, estabelecer parcerias com instituições de pesquisa com 

vistas à produção de conhecimentos no âmbito do Estado. 

Deste modo, na perspectiva de aprimoramento de gestão, no intuito que a nova 

estrutura de Estado, com a criação da Secretaria de Estado da Assistência Social – 

SEAS, prevista na Lei 2649/2022 – Lei do SUAS-AP, cuja lei pauta a Vigilância 

Socioassistencial, na condição de função essencial da gestão do SUAS, portanto, abre 

possibilidade real de realizar intervenções e ou atividades de desenvolvimento de 

procedimentos que favoreçam o conhecimento da realidade social e das situações de 

vulnerabilidade das famílias atendidas nos diferentes territórios, assim como a 

efetivação de análise das ausências, insuficiências e inadequação das políticas 

públicas, promovendo o desenvolvimento de ações articuladas da rede local visando à 

superação das demandas coletivas. 

Restando, portanto, os compromissos de promover a proteção social, identificar 

riscos e vulnerabilidades sociais, bem como organizar indicadores específicos aos 

municípios cofinanciados; elaborar relatórios e emitir pareceres, prestar apoio e 
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assessoramento técnico a rede socioassistencial na perspectiva de atender os 

dispositivos do SUAS; suprir de informações a equipe gestora Estadual, assim como as 

instâncias de pactuação e deliberação (CIB e CEAS); propor e coordenar estudos e 

pesquisas necessários ao processo de planejamento; implementação e normatização 

de ações de interesse da Política de Assistência Social; coordenar banco de dados das 

situações de risco e vulnerabilidade social, através de identificação de Agravos; 

produzir e disseminar informações sobre os dados do monitoramento e avaliação; apoio 

e assessoramento técnico à gestão municipal na perspectiva de implantação e 

implementação da Vigilância Socioassistencial, apoio e assessoramento técnico a 

gestão municipal quanto a elaboração de diagnóstico socioterritorial; participação em 

grupo de trabalho de diferentes temáticas pertinentes a Política de Assistência Social, 

construção de índices de vulnerabilidade e risco social, participação em processo de 

capacitação, participação em eventos pertinentes a área da assistência social, 

articulação e integração com as demais coordenadorias da SIMS.  

 

5 Recursos Necessários  

 

5.1 Recursos Humanos 

 

Categoria Profissional Existente 
A ser 

incluído 

Área contida na 

resolução 17/2011-

CNAS GESTÃO – 

Orientação Técnica 

Total 

Necessári

o 

Assistente Social 1 3 X 4 

Psicólogo - 4 X 4 

Sociólogo 4 0 X 4 

Estatístico - 2 X 2 

Geógrafo - 2 - 2 

Administrador - 2 X 2 

Assistente Administrativo 1 2 - 3 

Estagiário de Serviços Social - 2 - 2 

Pedagogo - 2 X 2 

Estagiário de Estatística - 2 - 2 

Antropólogo - 2 X 2 

Analista de Tecnologia da 

Informação. 
- 2 - 2 

Total 6 25  31 
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5.2 Recursos Materiais 

 

5.2.1 Equipamentos de Informática 

 

Recurso material Existente A ser providenciado Total necessário 

Micro computador 1 5 6 

Notebook - 3 3 

Data Show - 2 2 

Impressora jato de Tinta Color com 03 

funções 
- 2 2 

Impressora toner - 2 2 

Tela portátil de projeção de slides - 2 2 

Maquina fotográfica - 2 2 

Nobreak - 6 6 

Total 1 24 25 

 

5.2.2 Móveis 

 

Especificação moveis Existente A ser providenciado Total 

necessário 

Cadeiras 2 12 14 

Mesa 2 5 7 

Armários de metal com 02 portas 1 4 5 

Arquivo de aço - 4 4 

Total 5 25 30 

 

6 SISTEMA OPERACIONAL DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO 

 

A Lei 2649/2022-Lei do SUAS-AP, prevê a criação da SEAS, com esse marco a 

expectativa de implementação dos processos contínuos de Planejamento, melhor 

adequado e com maior foco nas normativas e estudos, visando o monitoramento e 

avaliação organizados por atividades planejadas e padronizadas online e in loco, visitas 

técnicas e encontros. Quanto a avaliação com diretrizes, objetivos, estratégias e 

operações voltadas para melhor estruturação dos serviços e ações desenvolvidos no 

âmbito da Política de Assistência Social.  

No atual fluxo de tramitação administrativa interna da SIMS, os relatórios e 

instrumentais aplicados nas diferentes ações e programas acompanhados ou 
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executados diretamente pela secretaria, não há um Plano Estadual instituído e 

aprovado pelas instâncias de pactuação e controle social, capaz de concatenar as 

informações e instrumentais de avaliação e monitoramento, que devem ser dirigidos 

para a Vigilância, de forma que possa avaliar, mensurar e organizar as informações 

para a gestão, mesmo porque o presente PLANO DE VIGILÂNCIA, pretende 

desencadear as providências capazes de dar um curso que institua formalmente a 

função Vigilância Social na SIMS e posteriormente na SEAS, cuja ação carece de 

equipe adequada, treinamento e equipamento. 

No curso da efetivação da Vigilância Social, há necessidade de articular 

administrativamente, e instaurar os processos e fluxos de captação de dados, oriundos 

de acompanhamento dos serviços, benefícios, financiamento, controle social e gestão 

municipais, assim como dos programas Estaduais, para efetivar a Vigilância Social. 

Neste sentido, igualmente reestruturadas, destacam-se as responsabilidades das 

coordenadorias prover de informações necessários ao monitoramento e avaliação:  

• COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL-CPS: sendo seus núcleos de 

Proteção social Básica, de Proteção Social Especial, de Renda e Cidadania –RPVM e 

LPVM, Gerencia de Segurança Alimentar e Nutricional – NSAN, gerência do 

CADASTRO ÚNICO-PBF e Gerencia Juventude Cidadã.  

• COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL: gerência de 

defesa e articulação institucional e Núcleo de Apoio aos Municípios. 

 

6.1 Diretrizes e Princípios norteadores do Monitoramento 

 

• Mapeamento da Rede Socioassistencial, tendo como estratégia a 

territorialização /Regionalização; no Amapá os territórios socioassistenciais estão 

classificados por sua semelhança socioambiental e proximidade geográfica. 

• Monitoramento dos serviços socioassistenciais a partir de processos 

presenciais, utilizando-se de instrumental próprio, operacionalizado pelas equipes 

técnicas das COORDENAÇÕES, NÚCLEOS e GERENCIAS, visando verificar in loco o 

desenvolvimento das ações, o alcance de objetivos e os problemas que estão 

interferindo nos processos e consecução do impacto de resultados;  
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• Monitoramento online (sistemas Rede SUAS, SIGPBF, SICON);  

• Monitoramento/Assessoramento sistemático e contínuo de forma a orientar 

para o alcance da resolutividade das ações no âmbito da assistência social e da 

segurança alimentar e nutricional, da gestão, e do controle social a partir da eficiência, 

eficácia e efetividade;  

• Construção de Indicadores, visando mensurar e avaliar a operacionalidade 

dos resultados dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, 

desempenho da gestão e capacidade de integração e articulação da rede 

socioassistencial;  

• Implantação/Implementação de um Sistema de Informação por meio de 

instrumentais técnicos de coleta de dados e informações, que aliados a avaliação 

qualitativa dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, servirão 

de base para tomada de decisão em diversos níveis;  

• Fortalecimento do Controle Social;  

• Avaliação periódica pautada na eficiência, eficácia e efetividade das ações e 

serviços de assistência social;  

• Integração das coordenadorias técnicas (CFGPAS-CPS-CARTI) no processo 

de monitoramento e avaliação em especial através de instrumentais técnicos de coleta 

de dados padronizados e específicos para as devidas coordenações;  

• Pactuação de resultados com a rede socioassistencial governamental e não 

governamental, com base em indicadores sociais comuns, previamente estabelecidos, 

para serviços de proteção social básica e especial;  

• Construção de uma cultura de monitoramento e avaliação como pré-requisito 

para o planejamento das ações da área de Assistência Social, migração e segurança 

alimentar e nutricional;  

• Socialização do conhecimento e informações quantitativas e qualitativas com 

os gestores, conselheiros, trabalhadores, entidades e usuários.  

 

6.2 Referencial Teórico do Monitoramento e Avaliação 

 

A IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em 2003, deliberou 
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pela implantação do Sistema Único de Assistência Social e nesse contexto definiu “pela 

elaboração e implementação de Planos de Monitoramento e Avaliação e pela criação 

de um Sistema Oficial de Informação que possibilitem: a mensuração da eficiência e da 

eficácia das ações previstas nos Planos de Assistência Social; a transparência; o 

acompanhamento; a avaliação do sistema e a realização de estudos e pesquisas e 

diagnósticos a fim de contribuir para a formulação da política pelas três esferas de 

governo. O que se pretende com tal deliberação é a implantação de políticas 

articuladas de informação, monitoramento e avaliação que realmente promovam novos 

patamares de desenvolvimento da política de Assistência Social no Brasil” (PNAS, 

2004, P.55-56).  

O Monitoramento consiste no acompanhamento contínuo, cotidiano, por parte de 

gestores e gerentes, do desenvolvimento dos programas e políticas em relação a seus 

objetivos e metas. É uma função inerente à gestão dos programas e serviços devendo 

ser capaz de prover informações sobre o programa para seus gestores, permitindo a 

adoção de medidas corretivas para melhorar sua operacionalização. É realizado por 

meio de indicadores, produzido regularmente com base em diferentes fontes de dados, 

que dão aos gestores informações sobre o desempenho de programas, permitindo 

medir se objetivos e metas estão sendo alcançados. (BRASIL, Unesco, 2006, p. 21).  

O Monitoramento se constitui em instrumento estratégico de gestão, sistemático 

e contínuo na implementação dos processos de avaliação prevendo diretrizes, 

objetivos, estratégias e operações voltadas para melhor estruturação dos serviços e 

ações desenvolvidos no âmbito da Política de Assistência Social, migração e de 

segurança alimentar e nutricional.  

O Monitoramento descreve a situação atual da gestão e dos serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais, bem como seus problemas, fatores 

causais, desenho das ações e estratégias para implementação e avaliação da Política 

de Assistência Social e de segurança alimentar e nutricional no Estado.  

O Monitoramento diz respeito à observação regular e sistemática do 

desenvolvimento das atividades, do uso dos recursos e da produção de resultados, 

comparando-os com o planejamento inicial. Ele deve produzir informações e dados 

confiáveis para subsidiar a análise da razão de eventuais desvios, assim como, das 
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decisões de revisão do plano.  

 Também analisa os resultados obtidos por esses projetos, criando a 

possibilidade de retificar as ações e reorientá-las em direção ao fim postulado.  

Conforme definição da Secretaria Nacional de Avaliação e Gestão da Informação 

– SAGI, avaliação costuma ser realizada por meio de estudos específicos que procuram 

analisar aspectos como relevância, eficiência, efetividade, resultados, impactos ou a 

sustentabilidade de programas e políticas, segundo aquilo que foi definido em seus 

objetivos. Seu objetivo é melhorar as atividades em andamento e dar subsídios para o 

planejamento, a programação e a tomada de decisões futuras. (BRASIL, 2006, p. 23). 

Monitoramento e avaliação são estratégias e momentos complementares: para se 

realizar, a avaliação necessita de boa informação gerada pelo monitoramento. Por outro 

lado, o monitoramento sem avaliação é incompleto, não permite saber muita coisa 

sobre a relevância ou a pertinência do projeto para o alcance dos objetivos. (MOKATE, 

2000, p. 88).  

É importante ressaltar que o monitoramento não é avaliação, embora estejam 

inter-relacionados, o monitoramento ocorre continuamente, é descritivo, registra 

insumos, resultados e atividades já a avaliação é periódica, é analítica, examina 

processos. A avaliação se utiliza extensivamente dos dados levantados pelo 

monitoramento.  

Segundo Silva, 2001, p. 79, as atribuições do monitoramento e da avaliação 

assim se apresentam:  

 

Dimensão Monitoramento e Avaliação:  

Objeto  

Acompanha, sistematicamente, ações e tarefas, examina e analisa impactos 

resultados, voltando-se para fins e propósitos num processo contínuo, situado antes 

durante e depois da execução.  

Objetivo  

• Garantir o desenvolvimento dos trabalhos conforme o planejado  

• Analisar relações entre processo/resultado/impactos 

Atitude  
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• Descritiva e Corretiva  

• Descritiva interpretativa  

• Experimental 

Recomendações  

• Ajuste no Plano de Trabalho Anual ou na estratégia de execução 

• Revisão das ações, recursos e metas previstas em Plano Estadual.  

 

Desta forma, monitoramento e avaliação se complementam, sem monitoramento 

não há avaliação, monitoramento possibilita a avaliação, porém ressalta-se, que 

somente as informações do monitoramento, não são suficientes para o processo de 

avaliação, pode-se utilizar outras informações de outras fontes disponíveis.  

As atividades de Monitoramento e Avaliação devem ser realizadas de forma 

articulada e integrada com a Vigilância Socioassistencial que visa manter um sistema 

informatizado de monitoramento das situações de vulnerabilidade e risco social e 

pessoal das famílias e de seus membros, indicadores e índices dos territórios e há de 

manter ainda um sistema de indicadores de avaliação e controle dos padrões dos 

serviços executados pela rede socioassistencial.  

Indicadores  

Segundo Jannuzzi (2005), um indicador social é uma medida, em geral 

quantitativa dotada de um significado social, utilizado para quantificar, substituir, 

operacionalizar um conceito social abstrato. É um recurso metodológico que informa 

algo sobre um aspecto da realidade social, é um instrumento programático operacional 

para planejamento, execução, monitoramento, avaliação de políticas públicas.  

Indicadores Sociais são recursos metodológicos que possibilitam retratar a 

realidade social, busca e relaciona dados de diferentes fontes de pesquisas, subsidia as 

atividades de planejamento, monitoramento e formulação de políticas públicas. 

Possibilitam ainda a mensuração do acompanhamento da ação pública como, por 

exemplo: alocação de recursos, desenvolvimento de etapas e processos, oferta de 

serviços, entrega de produtos e obras, efeito das ações (resultados mais imediatos, 

impactos de curto, médio e longo prazo). 

Nesta perspectiva, os indicadores podem ser quantitativos ou qualitativos. Logo, 
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são quantitativos quando procuram focar processos satisfatoriamente traduzíveis em 

termos numéricos, tais como valores absolutos, médias, porcentagens, proporções etc. 

Os qualitativos estão relacionados a processos onde é preferível utilizar referências de 

grandeza, intensidade ou estado, tais como forte/fraco, amplo/restrito, frágil/estruturado, 

ágil/lento, satisfatório/insatisfatório e assim por diante.  

Assim sendo, os indicadores estão agrupados1 da seguinte forma:  

• Estrutura/Insumos: valores relativos à execução físico-financeira e à 

infraestrutura (recursos humanos, materiais, físicos e financeiros);  

• Processos/Atividades: valores relativos às etapas/relações que fazem parte 

da implementação do Serviço e/ou Programa (planejamento e execução das ações, 

metodologia de trabalho);  

• Produtos/Resultados: valores relativos ao alcance de metas do Serviço e/ou 

Programa, englobando: a avaliação de desempenho que se refere aos produtos 

daquele Serviço, tais como definidos em suas metas; a avaliação de impacto que busca 

conhecer as mudanças na situação dos beneficiários a partir das ações daquele 

Serviço e/ou Programa; além da avaliação de efeitos que visa averiguar outros 

resultados do programa, sociais ou institucionais, esperados ou não, que acabam se 

produzindo em decorrência das ações desenvolvidas pelo Serviço e/ou Programa.  

Existem várias formas de classificação de indicadores na formulação de políticas 

públicas, a eficácia, a eficiência, e a efetividade funcionam ao mesmo tempo como 

indicadores de avaliação.  

A eficácia se constitui em indicador de grande relevância, pois relaciona metas 

previstas, aplicação de recurso e o realizado.  

A eficiência relaciona o tempo previsto, o realizado e o custo. Responde 

fundamentalmente à pergunta sobre como as ações são desenvolvidas (BELLONI, 

2000, p.63).  

A efetividade é pautada pela relação entre objetivos e metas, é mensurada pelas 

quantidades e níveis de qualidade com que os objetivos foram realizados, 

impactos/resultados, alcance ou não dos objetivos previstos.  

A seleção de indicadores é uma tarefa delicada, pois não existe uma teoria 

 
1 Considerando as orientações da Secretaria Nacional de Gestão da Informação - SAGI 
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formal que permita orientá-la com estrita objetividade. É preciso garantir que exista, de 

fato, uma relação recíproca entre o indicado (conceito) e os indicadores propostos 

(KERBAUY).  

Sistemática Operacional do Monitoramento  

O processo de Monitoramento e Avaliação da Política de Assistência Social no 

Estado do Amapá será de responsabilidade da Secretaria de Estado da Inclusão e 

Mobilização Social – SIMS, atualmente Núcleo de Monitoramento e avaliação – NMA na 

Coordenadoria de Formulação e Gestão da Política de Assistência Social – CFGPAS, 

até que a lei 2649/2022 crie a SEAS, nesse ínterim terá o papel de coordenar, organizar 

os fluxos, os procedimentos e as responsabilidades do monitoramento e avaliação da 

rede e serviços socioassistenciais.  

O Monitoramento deverá conjugar a captura e a verificação de informações, 

coleta de dados, de forma presencial, in loco junto e de forma online junto aos 

municípios, considerando espaço físico, processos de trabalho, característica dos 

trabalhadores, gestão e ação dos serviços socioassistenciais que compõem o SUAS. 

Dar-se-á também na coleta de evidências empíricas se utilizando de dados secundários 

fornecidos pelos indicadores do Sistema Nacional de Informação do SUAS e do 

Sistema Estadual de Informação do SUAS e outras fontes afins.  

As atividades de monitoramento e avaliação deverão ter caráter proativo e 

preventivo, que consistirão em procedimentos como apoio e assessoramento técnico 

anual do alcance de metas de pactuação federal, estadual e municipal e de indicadores 

de monitoramento e avaliação, bem como da observância das normativas do SUAS.  

Dinâmica do Monitoramento e Avaliação:  

• Elaborar Plano de Monitoramento e atualizá-lo, regularmente conforme 

avaliações da equipe e implementação do SUAS;  

• Padronizar a operacionalização do monitoramento, considerando a realidade 

da rede socioassistencial, no número de dias, distâncias entre os municípios e regiões, 

acesso, custo e outros elementos que se julgarem pertinentes;  

• Composição da equipe técnica articulada com as Coordenações;  

• Referenciar equipe técnica ou técnico por região;  

• Elaboração de instrumentais de monitoramento físicos e virtuais que deverão 
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ser validados pelas instâncias de proteção social e vigilância socioassistencial e 

coordenadorias; pactuados pelas instâncias CIB e CEAS.  

• Os instrumentais de Monitoramento e Avaliação serão elaborados com base 

na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Política Nacional de 

Assistência Social, Norma Operacional Básica – Sistema Único de Assistência Social; 

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS– NOB-RH/SUAS, Guia de 

Acolhimento, Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes, Orientações Técnicas: Centro de Referência de Assistência Social 

CRAS; Guia de Orientação no 1 (1a versão) Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS, Indicadores de transferência de renda e indicadores de 

Segurança Alimentar e Nutricional. Ressalta-se que esses instrumentais poderão sofrer 

alterações uma vez que o monitoramento e avaliação são passíveis de avaliação.  

• Elaboração de Plano de Trabalho Anual para o Monitoramento e Avaliação 

(Atividades, elegibilidade de prioridades, objetivos, Período do monitoramento, recursos 

necessários, cronograma, acompanhamento do processo burocrático dos Planos de 

Viagem, pesquisa prévia da situação dos municípios, leitura de documentos, relatórios, 

pesquisa nos sistemas virtuais de informação e outros);  

• Organização e tabulação de dados dos processos presenciais e secundários;  

• Monitoramento presencial, in loco de forma regular e sistemática à rede de 

serviços socioassistenciais, conforme os pressupostos do SUAS e excepcionalmente 

em casos de denúncia;  

• Elaboração de relatórios e pareceres técnicos;  

• Estabelecer prazo de 15 dias úteis, após a chegada do técnico para entrega 

do relatório de monitoramento;  

• Estabelecer calendário para que o processo de avaliação seja realizado 

semestralmente;  

• Acompanhamento junto ao município na elaboração do Plano de 

Providências, conforme Resolução nº 08/2010-CIT/MDS atual ministério da Cidadania e 

orientações e encaminhamentos pactuados pelo técnico por ocasião do monitoramento, 

na perspectiva de que os municípios cumpram os prazos, conforme pactuação na CIB;  

• Elaboração do Plano de Apoio decorrente do Plano de Providências, 
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conjuntamente com a equipe técnica da CFGPAS-NFP (gestão do SUAS) visando o 

planejamento do apoio técnico e quando for o caso, de apoio financeiro, para 

superação das dificuldades na execução dos serviços socioassistenciais;  

• Encaminhamento dos Relatórios e Pareceres Técnicos, do Plano de 

Providências e do Plano de Apoio para as instâncias cabíveis GAB-SIMS, Comissão 

Intergestora Bipartite – CIB, Conselho Estadual de Assistência Social); 

• Devolutiva do monitoramento e avaliação para os municípios em 180 dias;  

• Acompanhamento de todo o processo de execução do Plano de Providências 

visando assegurar o efetivo cumprimento das atividades, dos prazos e dos resultados, 

devendo ser realizado a cada 90 dias, considerando as responsabilidades da CIB, 

CEAS e CMAS;  

• Acompanhar os municípios (Gestão Municipal e Conselho Municipal) ao 

término do prazo estabelecido para o cumprimento do Plano de Providências, que 

deverão elaborar relatório final sobre a execução deste para análise e emissão de 

parecer técnico do órgão gestor estadual, encaminhamentos cabíveis, finalização do 

processo (cumprimento ou não das metas pactuadas no Plano de Providências);  

• Agendar outro monitoramento para verificação presencial/in loco se as metas 

foram realmente cumpridas;  

• Participação em processo de capacitação;  

• Participação em eventos pertinentes a área da assistência social migração e 

segurança alimentar e nutricional; 

 

6.3 Atribuições/Competências das Coordenações e Núcleos– da Proteção Social 

Básica, Proteção Social Especial e Vigilância Socioassistencial responsáveis pelo 

monitoramento 

 

• Monitorar de forma presencial, in loco a rede socioassistencial (Proteção 

Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade) pública e 

privada executada de forma direta e descentralizada e ainda financiada pela SIMS na 

modalidade convenial, fundo a fundo, haja vista que o processo de regionalização e 

municipalização está em fase de construção como também monitorar os sistemas 
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virtuais nacional e estadual de informações da Assistência Social;  

• Implementar as ações de Monitoramento e Avaliação dos Serviços 

Socioassistenciais;  

• Coordenar as ações de monitoramento conforme instância responsável;  

• Elaborar instrumentais de monitoramento e avaliação conforme atribuições 

dos níveis de proteção, risco e vulnerabilidade social;  

• Construir indicadores pertinentes a cada nível de proteção, risco e 

vulnerabilidade social e também indicadores específicos aos municípios cofinanciados;  

• Elaborar Plano de Trabalho pertinente a ação de Monitoramento e Avaliação;  

• Tabular dados de monitoramento e avaliação, coletados de forma presencial;  

• Produzir e disseminar informações sobre os dados do monitoramento e 

avaliação;  

• Elaborar relatórios e emitir pareceres;  

• Acompanhar o processo de execução do Plano de Providências até sua 

finalização; 

• Prestar apoio e assessoramento a rede socioassistencial, na perspectiva de 

atender os dispositivos do SUAS;  

• Orientar as relações público e privado no que se refere ao vínculo SUAS e 

outras modalidades de relação entre o poder público e as entidades, tais como: 

convênios e parcerias;  

• Suprir de informações à equipe gestora da SIMS, bem como as instâncias de 

pactuação e deliberação (CIB e CEAS); 

• Propor e coordenar estudos e pesquisas necessários ao processo de 

planejamento, implementação e normatização de ações de interesse da Política de 

Assistência Social e segurança alimentar;  

• Articulação e integração com os demais setores da SIMS 

Os serviços e benefícios socioassistenciais ofertados nos municípios, são 

implantados conforme autonomia administrativa, entretanto, a VIGILANCIA 

SOCIOASSISTENCIAL deve se pautar conforme os níveis de proteção especificado na 

Política Nacional de Assistência Social, Norma Operacional Básica/RH, Padrões de 

Serviços que são estabelecidos pela Tipificação de Serviços Socioassistenciais 
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expedido pelo CNAS, Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária expedido 

pelo CONANDA; Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e 

Transferências de Renda no âmbito do Sistema Social, Inclusão Produtiva e outras 

normativas pertinentes ao SUAS.  

O modelo de monitoramento deve conter um conjunto mínimo de indicadores 

pactuados entre os gestores federal, estadual e municipais que possibilitarão 

acompanhar o desempenho através do Pacto de Aprimoramento de Gestão. 

 

7 AÇÕES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

EM CONSONÂNCIA COM O PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

 

7.1 Ações e Objetivos Estratégicos: Proteção Social Básica 

 

Prioridade 
Metas do 

PEAS2 

AÇÕES DA VIGILÂNCIA 
SOCIOASSISTENCIAL/PRIORI

DADE SUGERIDA 

OBJETIVOS A SEREM 
ALCANÇADOS COM A 

AÇÃO ESTRATÉGICA DA 
VIGILÂNCIA 

SOCIASSISTENCIAL 

Prioridade de 
Execução/ano 

2021 2022 2023 

01 

Identificar quantitativo de famílias 
em situação de extrema pobreza 
por território, a partir de 
indicadores oficiais: IBGE-PNAD 
CADÚNICO e Secretaria de 
Renda e Cidadania do Ministério 
da Cidadania, assim como 
também indicadores da 
Secretaria de Planejamento do 
Amapá. 

Potencializar a oferta de 
cobertura e inclusão através 
de estudos qualitativo da 
vulnerabilidade social das 
famílias. 

xx x  

02 

Identificar por território a 
incidência e tipo de violência 
contra a mulher (física, 
psicológica, moral, patrimonial, 
sexual); relação vitima com o 
agressor; se estavam sobre 
medidas protetivas de urgência, 
média de família chefiada por 
mulheres (a partir das 
beneficiárias do PBF por 
território), mulheres egressas do 
sistema prisional a partir de 

Qualificar a mediação 
técnica do trabalho social 
com famílias 
Qualificar a oferta do ampliar 
cobertura do perfil de 
mulheres beneficiárias do 
programa de renda para 
viver melhor. 

 x x 

 
2 Prioridades e metas do Plano Estadual de Assistência Social - Proteção Social Básica, presentes, na 

íntegra, nos anexos deste plano com as ações e objetivos estratégicos da Vigilância Socioassistencial. 
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estudo parceria com 
universidades, sistema prisional/ 
segurança pública e atendimento 
de equipamentos de proteção 
socioassistencial. 

03 

Identificar por território os riscos 
e agravos da violação de direitos 
contra crianças e adolescentes 
(com recorte de adolescentes 
LGBTQIA+) em situação de 
evasão escolar, exclusão ou 
preconceito/violação de direitos 
em razão da orientação sexual, 
gênero; abuso sexual; 
exploração sexual; trabalho 
infantil, egressos de medida 
socioeducativa de privação de 
liberdade, egressos de medida 
socioeducativa de meio e 
egressos de medidas protetivas, 
(a partir do atendimento dos 
equipamentos socioassistenciais 
da rede privada ou pública, 
CRAS, CREAS, denúncias nos 
Conselhos de Direitos CELGBT, 
Conselhos Municipais e Estadual 
de Direitos da Criança e 
Adolescentes, sistema 
socioeducativo – FCRIA, sistema 
de justiça; sistema de segurança 
pública; escola de administração 
penitenciária; sistema de 
educação estadual e dados 
oficiais FCRIA, IBGE, PNAD e 
UNICEF). 

Qualificar a mediação 
técnica do trabalho social 
com a população 
LGBTQIA+. 
Garantir aos jovens em 
situação de vulnerabilidade 
social e risco pessoal 
melhores condições de 
equidade para propiciar 
retorno, sucesso e 
permanência escolar. 

 x x 

04 

Realizar diagnóstico dos povos e 
comunidades tradicionais 
existentes e com recorte para 
cobertura cadastral e inclusão 
em programas sociais por 
território. 
 

Contribuir para o 
desenvolvimento de 
estratégias com vistas à 
oferta de serviços as 
famílias e indivíduos 
pertencentes a grupos 
específicos e povos 
tradicionais, bem como o 
respeito à cultura, as 
diversidades e 
especificidades do público 
usuário dos serviços da 
PMAS. 

 x x 

05 

Emitir boletim e/ou relatórios 
periódico de informações 
territorializadas a partir do 
monitoramento dos aplicativos da 
Rede SUAS e instrumentais 
estaduais o cumprimento de 

Quantificar a qualidade e 
oferta dos serviços e 
programas executados pelos 
municípios. 

x x x 
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metas, pactuadas na CIB e CIT 
com base nas normativas 
regulamentadas na política de 
assistência social a partir da 
capacidade dos serviços versus 
atendimento, identificando os 
municípios que não ofertam 
serviços em consonância com a 
tipificação e produção periódica 
de indicadores. 

07 

Mapear por território a rede 
socioassistencial pública e 
privada de atendimento e defesa 
da pessoa idosa e pessoa com 
deficiência, da rede privada de 
outras políticas que possam 
subsidiar atendimento a esse 
público. 

Fortalecer a rede de 
proteção e defesa para 
pessoas idosas e pessoas 
com deficiência nos 
territórios. 

x  x 

08 

Produzir indicadores por 
território, acerca da desproteção 
da segurança afiançada da 
assistência social de renda e 
autonomia (famílias fora do 
mercado de trabalho formal-
informal, famílias em situação de 
desemprego, famílias em 
potencial para trabalho solidário 
e inclusão produtiva, agricultura 
familiar), e o volume de famílias 
emancipadas financeiramente 
egressas das oportunidades 
ofertadas pelo programa 
ACESSUAS Trabalho dentre o 
público atendido nos 
equipamentos de assistência 
social. 

Subsidiar gestores e 
técnicos locais no 
planejamento e 
implementação das ações 
de integração das famílias 
no mercado de trabalho no 
campo da Assistência 
Social. 

 x x 

09 

Monitorar as ações do programa 
junto as equipes de referência e 
através de amostra comparativa 
de famílias usuárias do serviço 
por município, para produzir 
relatório comparativo/ técnico 
avaliativo dos impactos do 
Programa Criança Feliz, quanto 
as aquisições dos usuários 
referentes ao fortalecimento dos 
laços familiares, pertencimento, 
identidade e desenvolvimento 
integral infantil (famílias 
acompanhadas pelos 
equipamentos, identificando 
quantitativo de mulheres grávidas 
com atenção a saúde por 
território; famílias com criança na 

Avaliar e mensurar as 
aquisições 
socioassistenciais dos 
usuários do programa. 

x x x 
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fase da primeira infância; 
quantitativo de crianças com 
deficiência por território; 
identificar a rede 
socioassistencial pública e 
privada existente por território; 
mapeamento dos equipamentos 
da saúde). 

10 

 Produzir relatório técnico 
comparativo territorializado das 
condicionalidades CadÚnico/ 
Bolsa Família de educação, 
saúde e gestão do CadÚnico 
apontando estratégias e 
iniciativas inovadoras 

Contribuir para o 
desenvolvimento de 
estratégias com vistas ao 
cumprimento das 
condicionalidades pelas 
famílias beneficiárias. 

  x x x 

11 

Realizar diagnóstico técnico 
comparativo por território da 
cobertura de oferta de serviços 
socioassistenciais em meio rural 
e urbano para beneficiários do 
programa BPC na Escola, BPS-
idoso/pessoa com deficiência em 
situação de desproteção do 
serviço de proteção social básica 
em domicílio por território, bem 
como avaliar a implantação e 
execução do programa, volume 
de visitas realizadas por período, 
revisão e preenchimento dos 
prontuários, tendo como base o 
número de beneficiários em 
Cadastro Único e no sistema 
BPC do Ministério da Cidadania. 

Avaliar a execução e 
eficácia do benefício por 
território e o impacto do 
programa na autonomia dos 
beneficiários para a 
permanência e sucesso 
escolar. 
 

 x x 

12 

Realizar estudo de avaliação da 
média de tempo de permanência 
do beneficiário em programa de 
transferência de renda estadual 
RPVM referente a emancipação 
do usuário/ inclusão em política 
habitacional e ou outros 
mecanismos de proteção. 

Identificar a eficácia do 
programa na promoção e no 
impacto da autonomia do 
usuário beneficiário 
programa. 

 x x 

 

7.2 Ações e Objetivos Estratégicos – Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 

Prioridade 
Metas do 

PEAS3 

AÇÕES DA VIGILÂNCIA 
SOCIOASSISTENCIAL / 

PRIORIDADE SUGERIDA 

OBJETIVOS A SEREM 
ALCANÇADOS COM A 

AÇÃO ESTRATÉGICA DA 

Prioridade de 
Execução/ano 

 
3 Prioridades e metas do Plano Estadual de Assistência Social – Proteção Social Especial de Média Complexidade, 

presentes, na íntegra, nos anexos deste plano com as ações e objetivos estratégicos da Vigilância Socioassistencial. 
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VIGILÂNCIA 
SOCIASSISTENCIAL 2021 2022 2023 

01 

Identificar por território a 
incidência de riscos sociais e 
seus agravos (idoso e pessoas 
com deficiência em situação de 
maus-tratos e abandono; 
violência física, psicológica, 
apropriação indébita de 
vencimentos e patrimônio, a 
partir de denúncias do sistema 
de segurança pública, CRAS e 
CREAS, delegacias e 
conselhos de defesa do idoso); 
pessoas em situação de rua, 
uso abusivo de álcool e outras 
drogas ilícitas, exploração 
sexual e comercial contra 
adolescentes, trabalho infantil), 
tendo por base dados oficiais e 
atendimentos das unidades 
CREAS e Centro POP com 
destaque para os municípios 
PPI, potencialmente elegíveis 
ao cofinanciamento 
regionalizado. 

Ampliar a capacidade de 
atendimento dos 
equipamentos de oferta 
dos serviços de média 
complexidade. 
 

 x x 

02 

Diagnosticar a existência de 
fluxo dos encaminhamentos e se 
há rede de proteção 
socioassistencial e intersetorial 
para as demandas de trabalho 
infantil. 

Intensificar as ações 
estratégicas de 
enfrentamento ao trabalho 
infantil nos 16 municípios 
do Estado do Amapá. 

 x x 

03 

Realizar, por território, o 
mapeamento sociodemográfico 
dos usuários dos serviços 
socioassistenciais de média 
complexidade, o perfil das 
demandas (inclusive as 
reprimidas) de 
famílias/indivíduos nos Serviços 
de Proteção Especial (Serviço 
de Proteção Especializado a 
Famílias e Indivíduos – PAEFI 
Serviço Especializado de 
Abordagem Social, Serviço de 
Medida Socioeducativa de LA e 
PSC; Serviço de Proteção Social 
Especial à Pessoas com 
Deficiência, pessoa Idosas e 
suas Famílias; Serviço 
Especializado para Pessoas em 
Situação de Rua) Criança e 
adolescente em trabalho infantil 
- atividades econômicas 
desenvolvidas pelas famílias; 

Propiciar a eficiência, 
qualificando a oferta e 
cobertura dos serviços 
socioassistenciais 
executados na Proteção 
Social Especial de Média 
Complexidade. 

 x x 
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famílias com crianças e 
adolescentes vítimas de Abuso e 
exploração sexual. 

04 

Elaborar diagnóstico 
regionalizado sobre a 
adequação, oferta, (as 
fragilidades e potencialidades) 
dos serviços OSE de média e 
alta complexidade, conforme 
Tipificação Nacional (equipe de 
referência, espaço físico, 
aquisições de usuários, 
equipamentos, e as metas 
pactuadas/projetadas, público-
alvo, tendo como base os planos 
de ação pactuados com o FEAS 
e FNAS. 

Subsidiar debates para 
estabelecimento de metas 
estaduais na superação de 
riscos e seus agravos nos 
territórios e planejamento 
para Cofinanciamento. 

 x x 

 

7.3 Ações e Objetivos Estratégicos – Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade 

 

Prioridade 
Metas do 

PEAS4 

AÇÕES DA VIGILÂNCIA 
SOCIOASSISTENCIAL / 

PRIORIDADE SUGERIDA 

OBJETIVOS A SEREM 
ALCANÇADOS COM A 

AÇÃO ESTRATÉGICA DA 
VIGILÂNCIA 

SOCIASSISTENCIAL 

Prioridade de 
Execução/ano 

2021 2022 2023 

01 

Identificar e Produzir 
indicadores sobre o perfil das 
famílias/usuários atendidos pelo 
os equipamentos de 
acolhimento institucional, 
Identificando se a oferta está de 
acordo a Tipificação Nacional, 
fragilidades (Identificar no 
território a existência de fatores 
específicos que possam 
resultar na ruptura de vínculos 
familiares como atividades 
econômicas, grandes projetos 
de infraestrutura, 
vulnerabilidades sazonais, 
secas e enchentes), dinâmicas 
regionais (fluxos migratórios) e 
potencialidades do território, 
tipos de violação e 
vulnerabilidades, cobertura e 
eficácia do serviço, com base 
nos atendimentos, pesquisas, 
dados de órgãos oficiais (IBGE, 

Subsidiar debates para 
estabelecimento de metas 
estaduais na superação de 
riscos e seus agravos nos 
territórios. 

 x x 

 
4 Prioridades e metas do Plano Estadual de Assistência Social – Proteção Social Especial de Alta Complexidade, 

presentes, na íntegra, nos anexos deste plano com as ações e objetivos estratégicos da Vigilância Socioassistencial. 



34 

PNAD). 

02 

Elaborar estudo detalhado por 
território, das situações de 
calamidades públicas e de 
emergências ocorridas 
periodicamente; destacando as 
áreas de risco de 
alagamentos/enchentes, 
desmoronamento, 
desabamentos, deslizamento, 
incêndio, desastres ambientais, 
identificando o índice de 
famílias/indivíduos afetados, 
com recorte para municípios 
que tenham implantado o plano 
municipal de calamidade. 

Ampliar a capacidade 
protetiva dos territórios, 
construindo estratégias e 
implantação e/ou 
implementação de serviços 
nos municípios. 

 x x 

03 

Produzir diagnóstico técnico por 
território da cobertura de oferta 
dos serviços socioassistenciais 
e das ações de enfrentamento 
e os impactos ocasionados pela 
pandemia do novo CoronavÍrus 
Covid-19 nos municípios. 

Mensurar a eficácia dos 
serviços ofertados e os 
impactos ocasionados em 
decorrência do Covid-19. 

x x  

 

7.4 Ações e Objetivos Estratégicos – Programas Estaduais: Renda Para Viver 

Melhor – RPVM, Amapá Jovem e Luz para Viver Melhor 

 

Prioridade 
Metas do 

PEAS5 

AÇÕES DA VIGILÂNCIA 
SOCIOASSISTENCIAL / 

PRIORIDADE SUGERIDA 

OBJETIVOS A SEREM 
ALCANÇADOS COM A 

AÇÃO ESTRATÉGICA DA 
VIGILÂNCIA 

SOCIASSISTENCIAL 

Prioridade de 
Execução/ano 

2021 2022 2023 

01 

Realizar diagnóstico de 
impacto social e econômico 
junto as comunidades rurais 
beneficiadas pelo Programa 
Luz para Viver Melhor (LPVM), 
e Renda para Viver Melhor a 
partir de instrumental 
especifico aplicado aos 
beneficiários e colhidos através 
de cadastro e folha de 
pagamento mensal do 
programa, para subsidiar 
cálculo de valores per capta de 
cofinanciamento estadual aos 
municípios. 

Mensurar a eficácia do 
programa na promoção da 
autonomia social e 
financeira das comunidades 
beneficiadas. 

 x x 

02 
Desenvolver sistema de 
monitoramento online em 

Mensurar a eficácia do 
programa quanto conclusão 

 x x 

 
5 Prioridades e metas do Plano Estadual de Assistência Social- Programas Estaduais, presentes, na integra, nos 

anexos deste plano com as ações e objetivos estratégicos da Vigilância Socioassistencial. 
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parceria com PRODAP/SEED 
para monitoramento de acesso 
e permanência escolar dos 
beneficiários do Programa 
Passe Social. 

do ciclo de estudo 
necessário a autonomia 
social do beneficiário. 

03 

Realizar estudo, por território 
para mensurar a cobertura, 
qualidade, perfil do usuário e 
eficácia do serviço do cartão 
alimentação e benefícios 
eventuais de caráter 
emergencial como: de água 
(conta paga), de custeio da 
tarifa social de água, 
saneamento e energia elétrica, 
em razão da pandemia da 
COVID-19. 

Mensurar a eficácia e os 
impacto dos benefícios 
concedidos por ocasião da 
pandemia 2020. 

 x x 

 

7.5 Gestão do Sistema Único de Assistência Social 

 

7.5.1 Ações e Objetivos Estratégicos: Núcleo de Educação Permanente e Núcleo 

de Formulação da Política 

 

Prioridade
Metas do 

PEAS6 

AÇÕES DA VIGILÂNCIA 
SOCIOASSISTENCIAL / 

PRIORIDADE SUGERIDA 

OBJETIVOS A SEREM 
ALCANÇADOS COM A 

AÇÃO ESTRATÉGICA DA 
VIGILÂNCIA 

SOCIASSISTENCIAL 

Prioridade de 
Execução/ano 

2021 2022 2023 

01 

Analisar e Sistematizar os 
relatórios de execução das 
capacitações e do 
assessoramento técnico 
estadual em relação à gestão 
municipal, a fim de gerar 
indicadores de avaliação para 
subsidiar o planejamento de 
ações, serviços e 
qualificações 

Promover a 
profissionalização dos 
trabalhadores do SUAS, e 
qualificação dos serviços, 
programas, projetos e 
benefícios 
socioassistenciais, bem 
como consubstanciar o plano 
anual de assessoramento. 

x x x 

02 

Apresentar o diagnóstico 
socioterritorial do Estado do 
Amapá a fim de subsidiar a 
elaboração do Plano Decenal 
tendo por base orientações do 
Plano decenal nacional, 
focando em especial a 
incidência de riscos sociais 

Produzir e sistematizar 
análise e disseminação de 
informações territorializadas, 
consubstanciando o plano 
decenal de Assistência 
Social. 

x x x 

 
6 Prioridades e metas do Plano Estadual de Assistência Social - Núcleo de Educação Permanente e Núcleo de 

Formulação da Política, presentes, na íntegra, nos anexos deste plano com as ações e objetivos estratégicos da 
Vigilância Socioassistencial. 
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por território (trabalho infantil, 
abuso sexual, maus tratos à 
idosos e pessoas com 
deficiência, adolescentes em 
conflito com a lei com recorte 
de gênero; uso abusivo álcool 
e outras drogas; violência 
doméstica, considerando 
dados oficiais e atendimento 
das unidades 
socioassistenciais. 

03 

Elaborar parâmetros e 
indicadores sociais dos riscos 
e seus agravos estabelecendo 
agenda comum entre equipes 
dos equipamentos CRAS, 
CREAS, Centro Pop e 
políticas públicas setoriais; 
órgãos dos Sistemas de 
Justiça e Garantia de direitos 
(MP, Conselhos tutelares, 
defensorias, judiciário e 
entidades de assistência 
social) para subsidiar de 
informações a formulação 
estratégica e coletiva para 
atender público-alvo. 

Produzir e sistematizar 
análise e disseminação de 
informações territorializadas, 
consubstanciando os 
gestores municipais na 
argumentação junto ao 
sistema de justiça em 
relação a grande demanda 
de trabalho das equipes da 
rede socioassistencial 
pública. 

 x x 

 

7.5.2 Ações e Objetivos Estratégicos: Coordenadoria de Articulação Institucional 

– CARTI 

 

Priorida
de 

Metas 
do 

PEAS7 

AÇÕES DA VIGILÂNCIA 
SOCIOASSISTENCIAL / 

PRIORIDADE SUGERIDA 

OBJETIVOS A SEREM 
ALCANÇADOS COM A 

AÇÃO ESTRATÉGICA DA 
VIGILÂNCIA 

SOCIASSISTENCIAL 

Prioridade de 
Execução/ano 

2021 2022 2023 

01 

Elaborar instrumental padronizado 
de monitoramento, para identificar 
por território entidades não 
governamentais que ofertam 
serviços socioassistenciais por 
modalidade (defesa, atendimento e 
de usuários) que estejam 
registradas ou não nos conselhos 
de Assistência social, e 
organizações sociais - OCIP com 
potencial de revisão estatutária 
para tornar-se entidades 

Mapear e Fortalecer no 
âmbito dos territórios a 
rede de entidades 
socioassistenciais e 
ampliar a capacidade de 
captação de recurso, 
participação em espaços 
de controle social, 
certames públicos ou 
privados e certificações. 

x x  

 
7 Prioridades e metas do Plano Estadual de Assistência Social- CARTI, presentes, na integra, nos anexos deste 

plano com as ações e objetivos estratégicos da Vigilância Socioassistencial. 
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socioassistenciais, não cadastradas 
no Cadastro Nacional de Entidades 
de Assistência Social CNEAS para 
subsidiar ação de fortalecimento 
das organizações da sociedade civil 
organizada; 

02 

Estabelecer Parâmetros de 
avaliação da qualidade dos 
serviços ofertados pelas entidades 
socioassistenciais com base nas 
normativas da política de 
assistência social, e produzir 
informativos de orientação à gestão 
municipal e sociedade civil 

Visar garantir a adequação 
das entidades da 
sociedade civil que 
compõem as instâncias 
deliberativas conforme 
propõem a Política 
Nacional de Assistência 
Social (PNAS). 

 x x 

 

8 ASPECTOS GEOGRÁFICOS DO ESTADO DO AMAPÁ 

O Amapá é um estado novo, constituído com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, que transformou o Território em Estado. Localizado no extremo Norte 

Oriental do Brasil, integrando os nove estados da região Amazônica, com a linha do 

Equador passando ao sul do Estado, especificamente na cidade de Macapá, banhado 

pelo Rio Amazonas, Canal do Norte. Tem uma área de 143.453,71Km², faz limites ao 

Norte e Noroeste com a Guiana Francesa e Suriname através da Serra de 

Tumucumaque e o Rio Oiapoque; a Leste e Nordeste, com o Oceano Atlântico; ao sul e 

sudeste, com o estado do Pará, por meio do Rio Amazonas, Canal do Norte e a Oeste 

e Sudoeste, com o estado do Pará, através do Rio Jari, (SEPLAN).  

Baseada na estimativa de 2019 do IBGE. O Amapá é uma das 27 unidades 

federativas do Brasil e é dividida em 16 municípios. O território amapaense equivale a 

1,68% do brasileiro e com mais de 830 mil habitantes (0,4% da população brasileira), o 

estado possui a décima oitava maior área territorial e o vigésimo sexto contingente 

populacional dentre os estados do Brasil. 

Essa localização é vista com um grande potencial de mercado quando está 

próximo do Caribe e da Europa, posição que poderá servir como entreposto ao 

comércio internacional brasileiro. A divisão político-administrativa do Estado, de acordo 

com o IBGE (2013), é constituída da seguinte forma: 16 municípios, 30 distritos, 14 vilas 

e povoados rurais.  

A capital do estado está no município de Macapá, desde 1943. Dos 14,3 milhões 

de hectares de superfície, 72% (10,5 milhões de hectares) são destinados a unidades 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estatística
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amapá
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_de_Roraima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_estados_do_Brasil_por_área
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_estados_do_Brasil_por_população
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_estados_do_Brasil_por_população
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de conservação, terras indígenas e comunidades remanescentes de quilombo, 

tornando-o o único estado da federação a destinar um percentual tão significativo de 

suas terras à preservação.  

O Estado possui dezenove áreas protegidas por lei que visam a conservação da 

mata nativa, duas municipais, cinco estaduais e doze federais. As primeiras unidades 

de conservação criadas foram o Parque Nacional do Cabo Orange e a Reserva 

Biológica do  

Lago Piratuba, em 1980. Após estas, vieram a Estação Ecológica Maracá-

Jipióca, em 1981 e a Estação Ecológica do Jari, em 1982. 

 

Divisão Politica do Estado do Amapá 

 
Fonte: http://www.suframa.gov.br/publicações/interiorizando/amapa.pdf 

 

8.1 O Desenho da Regionalização da Política de Assistência Social no Estado do 

Amapá 
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O formato do desenho da regionalização considerou a proximidade entre os 

municípios, possibilitando uma melhor locomoção para a equipe técnica de 

monitoramento, bem como a comunicação e a articulação entre as redes de serviços 

socioassistenciais.  

A análise regional levará em consideração a divisão socioterritorial da assistência 

social, conforme Resolução Nº 013-CIB / AP de 30 de maio de 2014 que estabelece os 

seis (06) territórios da assistência e seus respectivos municípios, ressaltamos que o 

Território de Fronteira, compreendendo exclusivamente o município de Oiapoque 

(devido à complexidade advinda da fronteira internacional) (SIMS, 2012), conforme 

figura abaixo: 

 

8.2 Territórios Socioassistenciais do Estado do Amapá 

 

 
Fonte: NMA/SIMS. 

 

• Território dos LAGOS: composto por quatro municípios; Calçoene, Amapá, 

Pracuúba, Tartarugalzinho. 

• Território do ARAGUARI; composto por quatro municípios; Serra do Navio, 

Pedra Branca do Amapari, Ferreira Gomes, Porto Grande. 
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• Território da POROROCA: formado por dois municípios Itaubal e Cutias. 

• Território do TUMUCUMAQUE: composto por três municípios Laranjal do Jari, 

Vitória do Jari e Mazagão.  

• Território da FRONTEIRA: composto por um município Oiapoque.  

• Território METROPOLITANO: composto por dois municípios; Macapá e 

Santana. 

 

9 DADOS RELEVANTES DO DIAGNÓSTICO DO ESTADO DO AMAPÁ 

 

O gráfico abaixo permite observar que em apenas 6.25% dos municípios na área 

da Vigilância está constituída formalmente e em 31.25% dos municípios existe um 

profissional de referência para a área. Em 100% dos municípios não há um sistema 

implantado, porém, 68.75% realiza o monitoramento e a avaliação das ações. 

Da análise abaixo cabe ressaltar que a vigilância socioassistencial e o 

monitoramento ainda não foram incorporados como áreas essenciais da Assistência 

Social, nem como meta do Pacto de Aprimoramento da Gestão pelos gestores 

municipais. 
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Fonte: Plano Estadual de Assistência Social - quadriênio 2020-2023 - Pesquisa para o Plano Estadual de Educação 
Permanente – AP – 2020-2023-NUEP-SIMS. 

 
9.1 Quadros Demonstrativos de Indicadores sociais do Estado do Amapá 

 

9.1.1 Quadro Demonstrativo da Estimativa de Extrema Pobreza por Município 

Porte e Nível de Gestão. 
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N Município População Porte 
Nível de 
Gestão 

Estimativa 
Família 
Extrema 
pobreza 

IBGE 

Estimativa 
Família 
Extrema 
pobreza 

CADÚNICO 

1 Macapá 503.327 G Básica 35.572 31.168 

2 Santana 121.364 G Básica 12.400 15.962 

3 Laranjal do Jari 50 410 PP II Básica 4.358 6.512 

4 Vitória do Jari 15. 931 PP I Básica 3.149 2.790 

5 Mazagão 21.632 PP I Básica 4.346 4.880 

6 
Pedra Branca do 

Amapari 
16. 502 PP I Básica 2.057 2.292 

7 Serra do Navio 5 397 PP I Básica 794 891 

8 Ferreira Gomes 7.780 PP I Básica 890 787 

9 Porto Grande 21.971 PPI Básica 3.393 2.792 

10 Cutias 5 983 PP I Básica 1.147 833 

11 Itaubal 5 503 PP I Básica 1.550 1.721 

12 Tartarugalzinho 17. 315 PP I Básica 4.838 1.936 

13 Pracuúba 5.120 PP I Básica 1.435 807 

14 Amapá 9.109 PP I Básica 1.808 2.224 

15 Calçoene 11.117 PP I Básica 2.198 1.436 

16 Oiapoque 27. 270 PPI Básica 4.824 1.305 

Fonte: Ministério da Cidadania-SAGI-RI 

 

9.1.2 Dado Demonstrativo da Estimativa de Trabalho Infantil no Estado do Amapá 

 
Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o trabalho 

infantil é definido como toda forma de trabalho abaixo dos 12 anos de idade, em 

qualquer atividade econômica; qualquer trabalho entre 12 e 14 anos que seja trabalho 

duro; e todo o tipo de trabalho abaixo dos 18 anos enquadrado pela Organização 

Internacional do Trabalho nas “piores formas de trabalho infantil”. 

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, proíbe no Brasil o trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e qualquer trabalho aos menores de 16 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Estima-se que no Amapá 

12.235 crianças e adolescentes estejam em situação de trabalho infantil. Dados 

extraídos do CADÚNICO em 14/01/2020, mostram que estão inseridas no CADÚNICO 

216 famílias, totalizando 239 pessoas em situação de trabalho infantil.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Macapá
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santana_(Amapá)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laranjal_do_Jari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vitória_do_Jari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mazagão_(Amapá)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra_Branca_do_Amapari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra_Branca_do_Amapari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_do_Navio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferreira_Gomes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cutias_(Amapá)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itaubal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tartarugalzinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pracuuba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amapá_(município)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calçoene
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oiapoque
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Pessoas de 10 a 17 anos de idade, ocupadas na semana de referência, grupos de idade, 
segundo o sexo - Amapá – 2010: 

10 a 13 anos 
Homens: 2.117 
Mulheres: 1.401 
Subtotal: 3.518 

14 ou 15 anos 

Homens: 1.665 
Mulheres: 1.448 
Subtotal: 3.113 

16 ou 17 anos 

Homens: 3.511 
Mulheres: 2.183 
Subtotal: 5.694 

Total Geral: 12.325 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

10 a 13 14 a 15 16 a 17 total

2117
1665

3511

7293

1401 1448
2183

5032

3518
3113

5694

12325

TRABALHO INFANTIL-OCUPAÇÃO 
DE 10 A 17 ANOS

homens mulheres subtotal

 

 

 

9.1.3 Dado Demonstrativo de Famílias Inseridas no CADÚNICO por Recorte de 

Renda, no Estado do Amapá 

 

O CADÚNICO reúne informações socioeconômicas das famílias brasileiras de 

baixa renda - aquelas com renda mensal de até meio salário-mínimo per capta ou até 

três salários mínimos totais - permitindo ao governo conhecer as reais condições de 

vida da população e a partir disso selecionar as famílias para diversos programas 

sociais, pois cada programa possui critérios específicos de seleção. 

 

Descrição Quantidade 
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Famílias com renda per capta até R$89,00 75.408 

Famílias com renda per capta entre R$89,01 a R$ 178,00 15.916 
Famílias com renda per capta entre a R$ 178,01 e meio Salário Mínimo 19.514 

Famílias com renda per capta acima de meio Salário Mínimo. 21.672 

TOTAL 132.510 
 

Fonte: Coordenação Estadual do CadÚnico (Relatório de Informações Sociais Amapá 

 

FAMILIAS POR RENDA PER CAPITA

FAMILIA INSERIDA NO CADUNICO POR RECORTE DE RENDA

R$ 89,00 R$89.00 A 178

178 a meio salário minimo acima de meio salario

 

Conforme dados da tabela acima, observa-se a existência de 75.408 famílias 

extremamente pobres no Estado do Amapá – com renda familiar per capta até R$ 

89,00. O Programa Bolsa Família (PBF) é o principal programa a utilizar as informações 

do cadastro único para selecionar os (as) beneficiários (as), tendo um recorte 

condicionado a renda, para famílias pobres (R$ 178,00) e extremamente pobres 

(R$89,00).  

O PBF, além de ser um programa de transferência de renda que contribui com o 

alívio da pobreza imediata e visa combater a desigualdade social, também objetiva 

reforçar o acesso da população a direitos básicos que ofereçam condições de 

superação do ciclo da pobreza. 

 Com isso, o programa possui condicionalidades da educação, saúde e 

assistência social para o recebimento do benefício, isto é, é preciso que as famílias 

beneficiárias cumpram requisitos como a matrícula e permanência dos filhos entre 07 e 

18 anos na escola, assim como crianças de 0 a 06 anos e gestantes devidamente 



44 

acompanhadas pela saúde e o acompanhamento pela assistência no que diz respeito 

ao descumprimento dessas condicionalidades. 

 

9.1.4 Dado demonstrativo de famílias beneficiárias pelo Programa Bolsa Família, 

por grupo específico no Estado do Amapá 

 

Grupo de Origem Étnica 
Quantidade de famílias 

cadastrada no CadÚnico 
Quantidade de famílias 
beneficiárias do PBF 

Família Quilombola 991 636 

Família Indígena 1.317 813 

Famílias Ciganas 05 03 

Famílias pertencentes a 
comunidade de terreiro 03 03 

Grupo relacionado ao meio ambiente 

Famílias Extrativistas 417 328 

Famílias de Pescadores 
Artesanais 813 659 

Famílias Ribeirinhas 2.423 1.908 

Grupo relacionado ao meio Rural 

Famílias de Agricultores 
Familiares 

4005 3.162 

Famílias Assentadas da 
Reforma Agrária 

2.941 2180 

Famílias beneficiárias do 
Programa Nacional de Crédito 
Fundiário 

06 03 

Famílias Acampadas 10 10 

Grupos em situações conjunturais 

Famílias atingidas por 
empreendimentos de 
infraestrutura 

03 02 

Famílias por pessoa presa no 
sistema carcerário 77 56 

Famílias em situação de rua 39 23 
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Famílias de catadores de 
material reciclável 202 151 

 

Fonte: SAGI: mês de referência outubro /2019 (Relatório de Informações Sociais Amapá). 

 

Famílias Cadastradas no CADUNICO Famílias Beneficiarias do PBF

991
636

1317

813

5 33 3
417 328

813 659

2423

1908

4005

3162
2941

2180

6 310 103 277 5639 23
202 151

Comparativo de Famílias Cadastradas- CADUNICO 
e Beneficiadas - PBF por Grupo Étnico

Família Quilombola Família Indigenas Famílias Ciganas

Comunidade de Terreiro Extrativistas Pescador Artesanais

Ribeirinhos Agricultores Familiares Assentados Reforma Agrária

Beneficiários do PNCF Acampadas Atingidas por Barragem

No Sistema Carcerário Situação de Rua Catadores de Recicáveis

 

 

9.1.5 Dado Demonstrativo de Atendimento com Base na Matricialidade Sócio 

Familiar 

 

9.1.5.1 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) 

 

A PNAS 2004, em suas diretrizes, preconiza a organização das ações e serviços 

socioassistenciais a partir da matricialidade familiar, pois o foco da proteção social está 

na família, compreendida de forma elementar como núcleo afetivo, vinculada por laços 

consanguíneos, de aliança ou afinidade; e em sua concepção ampliada, considera os 
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seus múltiplos arranjos e configurações.  

Tendo em vista o protagonismo da família nas ações do SUAS, o 

acompanhamento familiar pelo PAIF, por meio do trabalho social com famílias, viabiliza 

o desenvolvimento de processos contínuos de aquisições, como tomada de consciência 

crítica, autonomia, participação social e emancipação para superação das situações de 

vulnerabilidade social, sem desconsiderar as condições econômicas, culturais e sociais 

estruturantes, evitando assim a culpabilização da família pelas condições objetivas de 

pobreza e vulnerabilidade. De acordo com a resolução no 21/2013 da Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT), todo CRAS, independentemente da fonte financiadora, 

deve implementar o PAIF. 

De acordo com a resolução da CIT de número 7, de 2009, que estabelece o 

Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de Renda, o 

atendimento das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) e Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), nos casos em que for identificada a necessidade de 

acompanhamento pelo PAIF, terá como objetivo enfrentar as situações de 

vulnerabilidade social, prevenir riscos e identificar e estimular as potencialidades das 

famílias e dos territórios, fortalecendo seus vínculos familiares e comunitários.  

Conforme o Relatório Mensal de Atendimento (RMA) de 2019, o Estado do 

Amapá acompanhou pelo PAIF 40.789 famílias. Dessas, 1.127 viviam em situação de 

extrema pobreza, 2.248 recebiam Bolsa Família, 730 estavam em descumprimento das 

condicionalidades do Programa Bolsa Família e 943 eram beneficiárias do BPC, 

conforme demonstrado na tabela abaixo: 

 

Municípios 

Famílias 

Acompanhada
s pelo PAIF 

Em 
situação 

de 
extrema 
pobreza 

Beneficiários 
do Bolsa 
Família 

Beneficiários do 
Bolsa em 

descumprimento 
das 

condicionalidades 

Com 
membros 

beneficiário
s do BPC 

Oiapoque 1462 7 47 14 18 
Amapá 1727 0 203 124 74 
Calçoene 1331 1 16 1 3 
Pracuúba 4 0 1 0 0 
Tartarugalzinho 1264 0 4 3 0 
Porto Grande 646 98 118 29 31 
Ferreira Gomes 318 14 29 9 12 
Serra do Navio 323 13 16 3 2 
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Pedra Branca 74 4 5 0 0 
Cutias 580 297 282 0 48 
Itaubal 86 1 16 2 5 
Vitoria do Jarí 307 11 11 11 0 
Laranjal do Jarí 358 1 3 1 0 
Mazagão 254 6 109 0 16 
Macapá 29.904 353 914 463 658 
Santana 2212 321 480 72 57 

Total 40.850 1.127 2.254 732 924 
Fonte: Ministério da Cidadania/2020 RMA2019. Elaboração: NPB/CPS/SIMS/2020 
 

9.1.6 Dados Demonstrativo de Atendimento com Base nos Ciclos de Vida 

 

9.1.6.1 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 

 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) possui um 

caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e na afirmação de direitos e na 

promoção de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, com vistas 

emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. 

O direito à convivência familiar e à proteção da família para o enfrentamento de 

situações de isolamento social, enfraquecimento ou rompimento de vínculos familiares 

e comunitários, situações discriminatórias e estigmatizantes, refere-se à segurança de 

convívio preconizada pela PNAS e garantida por meio de ações do SCFV. 

O SCFV possui objetivos específicos para cada ciclo de vida. De modo geral, os 

objetivos são complementares ao trabalho social com família, prevenindo a ocorrência 

de situações de risco social; prevenir a institucionalização e a segregação; viabilizar o 

acesso a benefícios e serviços setoriais e socioassistenciais; fomentar o acesso às 

informações sobre direitos e participação cidadã; possibilitar o conhecimento e usufruto 

de manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer; e favorecer experiências 

intergeracionais, fortalecendo o respeito e a solidariedade entre as gerações. 

O Serviço é organizado a partir de ciclos de vida: de 0 a 6 anos, de 6 a 15 anos, 

de 15 a 17 anos, de 18 a 29 anos, 30 a 59 anos e idosos. As ações são orientadas por 

três eixos estruturantes e o principal deles é o da Convivência Social, pois se volta para 

a essência do serviço, que é promover o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. O segundo eixo refere-se ao Direito de Ser e o objetivo é favorecer 

experiências que potencializem vivências peculiares aos ciclos de vida da infância e da 
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adolescência. O terceiro e último eixo é a da Participação, que visa a estimular o 

protagonismo para o exercício de cidadania e a formação de sujeitos conscientes de 

seus direitos e deveres. 

Segundo a Resolução da CIT n. 01/2013 e do CNAS no 01/2013, considera-se 

público prioritário para o atendimento no SCFV crianças, adolescentes e pessoas 

idosas nas seguintes situações: em situação de isolamento, no trabalho infantil, em 

vivência de violência e/ou negligência, fora da escola ou com defasagem escolar 

superior a dois anos, em situação de acolhimento, em cumprimento de medida 

socioeducativa em meio aberto, egressos de medidas socioeducativas, situação de 

abuso e/ou exploração sexual, com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), crianças e adolescentes em situação de rua, e vulnerabilidade de 

pessoas com deficiência. 

No primeiro trimestre de 2020, o total de atendimento do público prioritário no 

Estado foi de 2.168 pessoas e púbico não prioritário de 2.623 pessoas. Oito municípios 

atingiram a meta pactuada, deste, cinco atingiram a meta do púbico prioritário. A tabela 

a seguir retrata o desempenho no atendimento a esse público por municípios. 

Município Meta/pactuada
/publico/ano 

Meta/pactuada / 
público 

prioritário/ano 

Total 
prioritário 
Atendidos 

Total não 
prioritário 
atendidos 

Total 
geral 

Oiapoque 300 150 64 308 372 
Amapá 180 90 11 101 112 
Calçoene 210 105 229 74 303 
Pracuúba 180 90 0 0 0 
Tartarugalzinho 240 120 110 146 256 
Porto Grande 210 105 185 132 317 
Ferreira Gomes 180 90 14 156 170 
Pedra Branca 180 90 13 197 210 
Serra do Navio 180 90 19 195 214 
Itaubal - -    

Cutias 180 90 134 16 150 
Laranjal do Jarí 530 265 301 243 544 
Vitoria do Jarí 280 140 36 197 233 
Mazagão 350 175 305 122 427 
Macapá 1720 860 329 417 746 
Santana 890 445 418 319 737 

Total: --- ---- 2.168 2.623 4.791 

 
9.2 Dados dos Serviços Executados nos Equipamentos CRAS e CREAS por 

Município 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR MUNICÍPIO 
Município Equipamento Serviço Programa Auxilio Beneficio 
Oiapoque CRAS PAIF 

SCFV 
Equipe volante 

Lancha da Assistência Social 

Criança 
Feliz 

Natalidade 
Funeral 

BPC na 
Escola 

 CREAS PAEFI 
Serviço de Proteção Social a 

Adolescente em Cumprimento 
de Medida Socioeducativa 

(LA/PSC) 

   

Calçoene CRAS 
 

PAIF 
SCFV 

Equipe volante 
Lancha da Assistência Social 

Criança 
Feliz 

Funeral BPC na 
Escola 

CREAS 
Regionalizado 

PAEFI 
Serviço de Proteção Social a 

Adolescente em Cumprimento 
de Medida Socioeducativa 

(LA/PSC) 

- - - 

Amapá 
- - - - - 

Pracuúba CRAS PAIF SCFV  Funeral BPC na 
Escola 

 
 

Tartaruga
lzinho 

CRAS PAIF 
SCFV 

Criança 
Feliz 

Natalidade 
Funeral 

BPC na 
Escola 

CREAS 
Regionalizado 

PAEFI 
Serviço de Proteção Social a 

Adolescente em Cumprimento 
de Medida Socioeducativa 

(LA/PSC) 
Itaubal CRAS PAIF 

SCFV 
- Natalidade 

Funeral 
BPC na 
Escola 

Cutias CRAS PAIF 
SCFV 

Criança 
Feliz 

Natalidade 
Funeral 

BPC na 
Escola 

Pedra 
Branca 

CRAS 
 

PAIF 
SCFV 

Lancha da Assistência Social 

Criança 
Feliz 

Funeral BPC na 
Escola 

CREAS PAEFI 
Serviço de Proteção Social a 

Adolescente em Cumprimento 
de Medida Socioeducativa 

(LA/PSC) 
Serra do 

Navio 
CRAS PAIF 

SCFV 
Acessuas Trabalho 

 

Criança 
Feliz 

Funeral BPC na 
Escola 

Porto 
Grande 

CRAS PAIF 
SCFV 

Acessuas Trabalho 
 

Criança 
Feliz 

Natalidade 
Funeral 

BPC na 
Escola 
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CREAS 
Regionalizado 

PAEFI 
Serviço de Proteção Social a 

Adolescente em Cumprimento 
de Medida Socioeducativa 

(LA/PSC) 
Ferreira 
Gomes 

CRAS PAIF 
SCFV 

Acessuas Trabalho 

Criança 
Feliz 

Funeral BPC na 
Escola 

CREAS 
Regionalizado 

PAEFI 
Serviço de Proteção Social a 

Adolescente em Cumprimento 
de Medida Socioeducativa 

(LA/PSC) 
Mazagão CRAS PAIF 

SCFV 
Criança 

Feliz 
Natalidade 

Funeral 
BPC na 
Escola 

Laranjal 
do Jari 

CRAS 
 

PAIF 
SCFV 

Criança 
Feliz 

Natalidade 
Funeral 

BPC na 
Escola 

CREAS PAEFI 
Serviço de Proteção Social a 

Adolescente em Cumprimento 
de Medida Socioeducativa 

(LA/PSC) 

- - - 

Casa de 
Acolhimento da 

criança e do 
adolescente de 
Laranjal do Jarí 

Serviço de Acolhimento 
Institucional crianças e 

adolescentes - - - 

Macapá CRAS06 PAIF 
SCFV 

Equipe volante (03) 
Lancha da Assistência Social 

Acessuas Trabalho 

 Natalidade 
Funeral 

BPC na 
Escola 

CREAS 02 PAEFI 
Serviço de Proteção Social a 

Adolescente em Cumprimento 
de Medida Socioeducativa 

(LA/PSC) 

- - - 

Centro POP Serviço Especializado para 
Pessoas em situação de Rua 

- - - 

Casa de 
Acolhimento 

Marluza Araújo 
Abrigo Casa 

Lar Ciã Katuá 
 

Serviço de Acolhimento 
Institucional crianças e 

adolescentes 
- - - 

ILPI – Abrigo 
São José 

Serviço de Acolhimento 
Institucional para pessoa 

idosa 
- - - 

Casa Abrigo 
Fátima Diniz 

Serviço de Acolhimento 
Institucional para mulheres 

- - - 

Santana CRAS PAIF 
SCFV 

Lancha da Assistência Social 

Criança 
Feliz 

Natalidade 
Funeral 

BPC na 
Escola 

CREAS PAEFI 
Serviço de Proteção Social a 

- - - 
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Adolescente em Cumprimento 
de Medida Socioeducativa 

(LA/PSC) 
Abrigo 

Institucional 
para Crianças 

Serviço de Acolhimento 
Institucional crianças e 

adolescentes 
- - - 

Instituto 
Marcelo 

Cândia – Lar 
Betânia 

Serviço de Acolhimento 
Institucional crianças e 

adolescentes 
- - - 

 Associação 
Casa da 

Hospitalidade 

Serviço de Acolhimento 
Institucional para pessoas 

com deficiência 
- - - 

Associação 
Casa Padre 

Luigi 
Brusadelle - 

ACPLB 

Serviço de Acolhimento 
Institucional para pessoa 

idosa    

Fonte Relatório de Consolidado das visitas técnicas de monitoramento e avaliação do território da fronteira – 
referencia/2019 –NMA-CFGPAS – SIMS-AP-2020. 

 

10 PROGRAMAS ESTADUAIS EXECUTADOS NOS MUNICÍPIOS8 

 

10.1 Programa Renda Para Viver Melhor 

 

Território dos Lagos 

Municípios Número de famílias 
beneficiárias 

(PRPVM) 

Valor investimentos 
mensalmente 

Valor total 

Bailique (Distrito) de 
Macapá 

15 R$ 311,00 R$ 4.665,00 

Calçoene 46 R$ 311,00 R$ 14.306,00 
Amapá 116 R$ 311,00 R$ 36.076,00 
Pracuúba 22 R$ 311,00 R$ 6.842,00 
Tartarugalzinho 41 R$ 311,00 R$ 12.751,00 

Total de 
beneficiários 

240  
R$: 74.640,00 

Valor total de investimento por municípios 

Território da Pororoca  
Municípios Número de famílias 

beneficiárias 
(PRPVM) 

Valor investimentos 
mensalmente 

Valor total 

São Joaquim do 
Pacuí (Distrito) 

58 R$ 311,00 R$ 18.038,00 

Cutias 13 R$ 311,00 R$ 4.043,00 
Itaubal 17 R$ 311,00 R$ 5.287,00 
Totais beneficiários 88 --------------------------- R$ 27.370,00 

 
8 Obs.: No contexto atual o programa atende 4.235 famílias, distribuídas nos 16 municípios. 
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Valor total de investimento por municípios 

Território do Tumucumaque 
Municípios Número de famílias 

beneficiárias 
(PRPVM) 

Valor investimentos 
mensalmente 

Valor total 

Laranjal do Jari 172 R$ 311,00 R$ 53.492,00 
Vitória do Jari 61 R$ 311,00 R$ 18.971,00 
Mazagão: 67 R$ 311,00 R$ 20.837,00 
Totais beneficiários 300 --------------------------- 

R$ 93.300,00 
Valor total de investimento por municípios 

Território da Fronteira  
Município Número de famílias 

beneficiárias 
(PRPVM) 

Valor investimentos 
mensalmente 

Valor total 

Oiapoque 78 R$ 311,00 R$ 24.258,00 
Totais beneficiários 78 ------------------------ R$ 24.258,00 

Território do Araguari 
Município Número de 

famílias 
beneficiárias 

(PRPVM) 

Valor investimentos 
mensalmente 

Valor total 

Serra do Navio 15 R$ 311,00 R$ 4.665,00 
Pedra Branca do 
Amapari 

50 R$ 311,00 R$ 15.550,00 

Ferreira Gomes 145 R$ 311,00 R$ 45.095,00 
Porto Grande 136 R$ 311,00 R$ 42.296,00 
Totais beneficiários 346 --------------------- R$ 107.606,00 
Valor total de investimento por municípios 

Território Metropolitano 
Município Número de 

famílias 
beneficiárias 

(PRPVM) 

Valor investimentos Valor total 

Macapá 2.772 R$ 311,00 R$ 862.092,00 
Santana 391 R$ 311,00 R$ 121.601,00 
Totais beneficiários 3.163 ---------------------- R$ 983.693,00 

 

10.2 Programa Amapá Jovem9 

 

Território dos Lagos 

Municípios Número de Jovens Valor investimentos Valor mensal 
Calçoene 72 R$ 120,00 R$ 8.640,00 
Amapá 180 R$ 120,00 R$ 21.600,00 
Pracuúba 92 R$ 120,00 R$ 11.040,00 
Tartarugalzinho 197 R$ 120,00 R$ 23.640,00 
Totais Jovens 541 ------------------- R$ 64.920,000 
Valor total de investimento por municípios 

 
9  Obs.: Atualmente o programa atende 6.287 jovens nos 16 municípios com transferência direta no valor total de R$ 

757.920,00, conforme dados de março de 2020. 
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Território da Pororoca 
Municípios Número de Jovens Valor investimentos Valor mensal 

Cutias 152 R$ 120,00 R$ 18.240,00 
Itaubal 37 R$ 120,00 R$ 4.440,00 
Totais Jovens 189 ------------------- R$ 22.680,00 
Valor total de investimento por municípios 

Território do Tumucumaque 
Municípios Número de Jovens Valor investimentos Valor total 

Laranjal do Jari 518 R$ 120,00 R$ 52.800,00 
Vitória do Jari 129 R$ 120,00 R$ 60.000,00 
Mazagão: 376 R$ 120,00 R$ 84.000,00 
Totais Jovens 1.023 ------------------ R$ 196.800,00 
Valor total de investimento por municípios 

Território da Fronteira 
Município Número de Jovens Valor investimentos Valor total 

Oiapoque 57 R$ 120,00 R$ 6.840,00 
Totais Jovens 57 ----------------------- R$ 6.840,00 
Valor total de investimento do município 

Território do Araguari 
Municípios Número de Jovens Valor investimentos Valor total 

Serra do Navio 91 R$ 120,00 R$ 10.920,00 
Pedra Branca do 
Amapari 

292 R$ 120,00 R$ 35.040,00 

Ferreira Gomes 148 R$ 120,00 R$ 17.760,00 
Porto Grande 189 R$ 120,00 R$ 22.680,00 
Totais Jovens 720 ------------------------- R$ 106.400,00 
Valor total de investimento por municípios 

Território Metropolitano 
Municípios Número de Jovens Valor investimentos Valor total 

Macapá 2.199 R$ 120,00 R$ 263.880,00 

Santana 1.160 R$ 120,00 R$ 139.200,00 

Totais Jovens 3.350  R$: 403,080,00 

Valor total de investimento por municípios 

 

10.3 Benefício Aluguel Social 

 

Território Metropolitano 

Município Beneficiários O valor do Aluguel 

Social 

Valor Total 

Macapá 80 R$: 350,00 R$: 28.000,00 

Total beneficiário 80 R$:350,00 R$: 28.000,00 

 

10.4 Programa Passe Livre Estudantil 

 

Municípios Número de Passe Livre Estudantil 
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Macapá 6.277 
Santana 618 
Mazagão 175 

Total Estudantil 7.070 

 
 
 
 
 
11 QUADRO DEMONSTRATIVO DA OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO 
SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL NAS DIMENSÕES: ESPAÇO FÍSICO, RECURSOS 
HUMANOS E SERVIÇOS, POR TERRITÓRIO/ ASPECTOS DESTACADOS 
IDENTIFICADOS EM MONITORAMENTO IN LOCO. 

 
Território Da Fronteira – CRAS - Oiapoque 

ESPAÇO FÍSICO RECURSO HUMANO SERVIÇOS E BENEFICIOS 
- Sede própria 
Localizado em zona periférica 
- Possui rampa de acesso 
Banheiro semi adaptado 
- Possui sala para atender até 15 
pessoas, 
- Possui sala administrativa 
- Possui recepção 
Uma sala de atendimento técnico 
Sala de atividades coletivas 
- Possui área externa, com dois 
banheiros semi adaptados, 
Sala de planejamento, 
- Possui 5(cinco) computadores 
de mesa, Datashow, maquina 
copiadora, televisão, equipamento 
de som, dvd, acervo bibliotecário, 
material esportivo, possui veículo 
deuso compartilhado, para 
atender as atividade do PAIF. 

Possui 1(um) coordenador, 
1(um) psicólogo,1 (um) 
assistente social, 1(um 
oficineiro),1(uma) 
recepcionista, 1 (um) auxiliar 
administrativo, 1(um) 
profissional de serviços 
gerais, 

- Serviço de proteção integral a 
família - PAIF 
 SCFV: Serviço de convivência – 
7 a 14 / 14 a 16 
Funcionamento 8 horas diárias 
40/ semanais 
- Visita domiciliar, 
- Acompanhamento coletivo e 
individual, 
 - BPC- Acompanhamento das 
famílias beneficiarias do BPC 
Estaduais: 
Beneficiado pelos programas 
Amapá jovem e renda para viver 
melhor 
 

Fonte Relatório de Consolidado das visitas técnicas de monitoramento e avaliação do território da fronteira –  
referencia/2019 –NMA-CFGPAS – SIMS-AP-2020.  

 

Território da Fronteira – CREAS Oiapoque 

ESPAÇO FÍSICO RECURSO HUMANO SERVIÇOS E BENEFICIOS 
Dispõe de recepção, sala de 
atendimento técnico, sala de 
atividades administrativas, copa; 
sala atividades coletivas; 
 

1 (um) coordenador; 1(um) 
assistente social, 1(um) 
psicólogo,1 ( um ) arte 
educador; 1(um) 
recepcionista, 1(um) agente 
administrativo e1 (um ) 
auxiliar de serviços gerais. 

- Realiza o PAEF; 
- Realiza os serviços: 
- Atendimento a idosos vítimas de 
negligencia, ou abandono, pessoa 
em situação de rua, pessoa com 
deficiência vítima de violência 
intrafamiliar, 
- Realiza abordagem social, 
- Acompanhamento de medida sócio 
educativa 
- Acompanhamento de famílias do 
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PBF com histórico de beneficiário do 
BPC em situação de violência 
associada a dependência química 
(Substancias psicoativas) 
- Acompanhamento de usuários e 
dependentes químicos 
- Acompanhamento de medida sócio 
educativas, 

Fonte Relatório de Consolidado das visitas técnicas de monitoramento e avaliação do território da 
fronteira – referencia/2019 –NMA-CFGPAS – SIMS-AP-2020.  

 

Território Da Pororoca  

CRAS – Cutias 

ESPAÇO FÍSICO RECURSO HUMANO SERVIÇOS E BENEFICIOS 
- Parcialmente adaptado, 
possui três salas, dois 
banheiros, uma cozinha, duas 
salas de atendimento, possui 
rampa na entrada, tem 
adaptação predial, 
- Possui três computadores, 
uma máquina copiadora, uma 
televisão, material 
pedagógico e esportivo, 
- Possui máquina copiadora, 
impressora, material 
pedagógico e esportivo, 
televisão, equipamento de 
som, celular, computadores, 
possui veículo compartilhado 

- Possui Equipe volante, 1 
(um) psicólogo 1(um) 
assistente social, 
coordenador exclusivo do 
CRAS. 

- Realiza atividade em área rural 
mensalmente, 
- Realiza atendimento no território ás 
famílias extrativistas, quilombolas, 
ribeirinhas, assentadas, e público 
estrangeiro. 
 

Fonte Relatório de Consolidado das visitas técnicas de monitoramento e avaliação do território da 
fronteira – referencia/2019 –NMA-CFGPAS – SIMS-AP-2020.  
 

 CRAS Itaubal 

ESPAÇO FÍSICO RECURSO HUMANO SERVIÇOS E BENEFICIOS 
- Possui 2 (duas) salas, 1(um) 
banheiro, 1(um) refeitório, 
1(uma) cozinha, 
- Possui rampa de acesso na 
entrada; e banheiros adaptados 
conforme norma técnica ABNT, 
para pessoa com deficiência 
- Possui máquina copiadora, 
impressora, material pedagógico 
e esportivo, televisão, 
equipamento som, material 
pedagógico e esportivo, 
- Possui dois computadores, 
uma impressora, máquina 
copiadora, equipamento de som, 
celular, computadores, 
- Possui veículo compartilhado 

- Possui 1 (um) psicólogo e 
1(um) assistente social, 
1(um) pedagogo, 
- O Coordenador, acumula 
função de secretária 
Municipal 1(um) assistente 
administrativo, 1(um) 
auxiliar de serviços gerais 

- Funciona 5 dias na semana. 8 
horas por dia, 
- Realiza atividade em área rural 
quinzenalmente, 
- Realiza atendimento no território ás 
famílias extrativistas, quilombolas, 
ribeirinhas, assentadas, e público 
estrangeiro. 

Fonte Relatório de Consolidado das visitas técnicas de monitoramento e avaliação do território da 
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fronteira – referencia/2019 –NMA-CFGPAS – SIMS-AP-2020.  

 

Território Do Tumucumaque 

CRAS - Mazagão 

ESPAÇO FÍSICO RECURSO HUMANO SERVIÇOS E BENEFICIOS 
- Possui 2(duas) salas de 
atendimento,1(um) técnico, 1 
(uma) recepção, 1 (um) 
banheiro, 1(uma) cozinha, mais 
2 duas salas, que não possui 
acessibilidade, possui 3 
computadores 

Não informou a composição 
técnica 

- Realiza o PAIF, acompanhamento 
de famílias do BPC, Funcionamento 
8h por dia 5 dias na semana, realiza 
serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculo- SCFV 6 
a12,e 12 a 17 anos. 

Fonte Relatório de Consolidado das visitas técnicas de monitoramento e avaliação do território da 
fronteira – referencia/2019 –NMA-CFGPAS – SIMS-AP-2020.  

 

CRAS – Laranjal Do Jari 

ESPAÇO FÍSICO RECURSO HUMANO SERVIÇOS E BENEFICIOS 
Possui 5 (cinco) salas, 1(uma) 
recepção, 1 (uma) sala de 
atendimento técnico, 1 (uma) 
copa, prédio próprio, possui 
rampa de acesso de entrada, 
possui 1 computador 

Não informou a composição 
técnica 

Funciona 8h por dia 5 dias na 
semana, Executa o PAIF, 
Funcionamento 8h por dia 5 dias na 
semana, realiza SCFV etária de 6 
a12; 12 A 17 anos. 

Fonte Relatório de Consolidado das visitas técnicas de monitoramento e avaliação do território da 
fronteira – referencia/2019 –NMA-CFGPAS – SIMS-AP-2020.  

 

CRAS – Vitória Do Jari 

ESPAÇO FISICO RECURSO HUMANO SERVIÇOS E BENEFICIOS 
Possui prédio próprio, 3 (três) 
salas térreas, 1(uma) recepção, 
1(uma) copa, 1(um) deposito, 
mais 3 (três) salas, possui 
rampa de acesso na entrada, 
Possui 4(quatro) computadores 
e 2(dois) not books 

Não informou a composição 
técnica 

 Funcionamento 8h por dia 5 dias na 
semana, Realiza o PAIF, 
acompanhamento de famílias do 
BPC, realiza o serviço de convivência 
e fortalecimento de vínculo,SCFV 6 
A12, 12 A 17 ANO 

Fonte Relatório de Consolidado das visitas técnicas de monitoramento e avaliação do território da 
fronteira – referencia/2019 –NMA-CFGPAS – SIMS-AP-2020.  

 

Território do Tumucumaque- CREAS 

CREAS Laranjal Do Jari 
ESPAÇO FÍSICO RECURSO HUMANO SERVIÇOS E BENEFÍCIOS 
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Espaço físico alugado, 1 (uma) 
sala de coordenação, 1(uma) 
recepção,1(uma)sala de 
atendimento técnico, área 
externa para atividades 
coletivas, 1(uma)cozinha, 
1(um)banheiro coletivo, sem 
adaptações para acessibilidade 

Não informou a composição 
técnica 

Funcionamento 5 dias na semana, 
8 h por dia. realiza 
acompanhamento de adolescente 
em cumprimento de medida sócio 
educativa, (LA e PSC) atendimento 
de beneficiários do PBF em 
situação, atendimento de família 
em situação de acolhimento, 
trabalho infantil, violação –abuso 
substância psicoativa, 
acompanhamento de medidas 
sócio educativas, situação de 
violência e violação de direitos. 
 

Fonte Relatório de Consolidado das visitas técnicas de monitoramento e avaliação do território da 
fronteira – referencia/2019 –NMA-CFGPAS – SIMS-AP-2020.  

 
CREAS Vitória Do Jari 

ESPAÇO FÍSICO RECURSO HUMANO SERVIÇOS E BENEFICIOS 
Espaço físico próprio, 
recepção,3 (três) salas1(uma) 
copa, 1(um) espaço para 
atividades coletivas, 

1 coordenador 
1 Assistente social 
1- Psicólogo, 1-recepcionista, 
1(um) apoio administrativo, 
1(um) auxiliar de serviços 
gerai 

5 dias na semana, 8 h por dia. 
realiza acompanhamento de 
adolescente em cumprimento de 
medida sócio educativa, (LA e PSC) 
 

Fonte Relatório de Consolidado das visitas técnicas de monitoramento e avaliação do território da 
fronteira – referencia/2019 –NMA-CFGPAS – SIMS-AP-2020.  

 

Território Metropolitano  

CRAS Pedrinhas 

ESPAÇO FÍSICO RECURSO HUMANO SERVIÇOS E BENEFICIOS 
- Prédio compartilhado com a 
Coordenação do Programa 
Bolsa Família. 
- Localizado em área urbano 
central 
-Possui 05 (cinco) salas; 
-Possui 01 (um) auditório; 
-Possui uma copa; 
-03 (três) banheiros masculinos 
e 03 (três) feminino; 
 - 01 (um) depósito; 
01 (uma) recepção; 
Possui rampa de acesso na 
entrada e banheiros acessíveis 
para pessoas com deficiência 
de acordo com as normas da 
Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) 
Possui 03 (três) computadores; 
brinquedoteca, Impressora, 
máquina copiadora e veículo 
de uso compartilhado; para 

Possui um coordenador, exerce 
exclusivamente a função de 
coordenador (a); 02 Assistentes 
Sociais, 01 psicólogo e 01 
administrativo. 

Serviço de proteção integral a 
família - PAIF 
 SCFV: Serviço de convivência 
– 7 a 14 anos; adolescentes e 
jovens de 15 a 17 anos de 
idade; adultos (as) de 30 a 59 
anos: e idosos de 60 anos ou 
mais; 
Funcionamento 8 horas diárias 
40/ semanais 
Visita domiciliar, 
 Acompanhamento coletivo e 
individual, 
 
BPC- Acompanhamento das 
famílias beneficiarias do BPC 
 
Estaduais: 
Beneficiado pelos programas 
Amapá jovem, Passe Social e 
Renda para viver melhor 
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atender as atividades do PAIF. 

CRAS Cidade Nova 
ESPAÇO FÍSICO RECURSO HUMANO SERVIÇOS E BENEFICIOS 

Prédio compartilhado com a 
Corregedoria da Guarda 
Municipal 
 
Localizado em área urbano 
central 
03 salas 
01 recepção 
01 sala da coordenação 
01 sala do Bolsa Família 
01 cozinha 
01 banheiro; 
O prédio não possui 
acessibilidade para pessoas 
com deficiência 
Possui impressora, máquina 
copiadora, televisão e veículo 
de uso compartilhado; 

Não foi informado a composição 
técnica. 
O coordenador acumula as 
funções de coordenador (a) e de 
técnica (o) neste CRAS. 

Serviço de proteção integral a 
família - PAIF 
 
Funcionamento 8 horas diárias 
40/ semanais 
Visita domiciliar, 
 Acompanhamento coletivo e 
individual, 
 
BPC- Acompanhamento das 
famílias beneficiarias do BPC 
 
Estaduais: 
Beneficiado pelos programas 
Amapá Jovem, Passe Social e 
Renda para Viver Melhor 
 

CRAS Nova Esperança 
ESPAÇO FÍSICO RECURSO HUMANO SERVIÇOS E BENEFICIOS 

Prédio alugado 
Localizado em zona periférica 
contendo: 
01 sala de recepção 
04 salas de atendimento 
01 cozinha 
02 banheiros 
01 área de serviço 
01 garagem 
 
O prédio não possui 
acessibilidade para pessoas 
com deficiência 
Possui impressora, máquina 
copiadora e televisão; 

Não informou a composição 
técnica 

Serviço de proteção integral a 
família - PAIF 
 SCFV: Serviço de convivência: 
criança de 0 a 06 anos de 
idade; crianças e adolescente 
de 7 a 14 anos; Adolescentes e 
jovens de 15 a 17 anos de 
idade; jovens de 18 a 29 anos; 
adultos (as) de 30 a 59 anos; e 
idosos de 60 anos ou mais. 
Funcionamento 8 horas diárias 
40/ semanais 
Visita domiciliar, 
 Acompanhamento coletivo e 
individual, 
 
BPC- Acompanhamento das 
famílias beneficiarias do BPC 
 
Estaduais: 
Beneficiado pelos programas 
Amapá Jovem, Passe Social e 
Renda para viver melhor. 

CRAS Felicidade (Santa Inês) 
ESPAÇO FÍSICO RECURSO HUMANO SERVIÇOS E BENEFÍCIOS 

Prédio compartilhado com a 
Coordenação do Programa 
Bolsa Família. 
Localizado em área urbano 
central 
01 sala 
 

Não informou a composição 
técnica. Quanto ao coordenador 
acumula as funções de 
coordenador (a) e de técnica (o) 
neste CRAS; 
 

Serviço de proteção integral a 
família - PAIF 
Funcionamento 8 horas diárias 
40/ semanais 
Visita domiciliar, 
 Acompanhamento coletivo e 
individual, 
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O prédio não possui 
acessibilidade para pessoas 
com deficiência 
Possui: impressora, máquina 
copiadora e veículo de uso 
compartilhado 

 
BPC- Acompanhamento das 
famílias beneficiarias do BPC 
 
Estaduais: 
Beneficiado pelos programas 
Amapá Jovem, Passe Social e 
Renda para viver melhor 
 

CRAS Céu das Artes 
ESPAÇO FÍSICO RECURSO HUMANO SERVIÇOS E BENEFÍCIOS 

Prédio compartilhado com a 
Coordenação do Programa 
Bolsa Família. 
 
Localizado em zona periférica 
 
05 salas 
01 banheiro 
01 copa 
Banheiro semi adaptado 
Possui: materiais 
pedagógicos/esportivos, 
impressora, máquina 
copiadora, veículo de uso 
compartilhado. 

Possui coordenador, acumula as 
funções de coordenador (a) e de 
técnica (o) neste CRAS; 02 
psicólogos, 02 assistentes 
sociais, 01 educador social e 02 
serviços gerais. 

Serviço de proteção integral a 
família - PAIF 
 SCFV: Serviço de convivência: 
criança de 0 a 06 anos de 
idade; crianças e adolescente 
de 7 a 14 anos; adolescentes e 
jovens de 15 a 17 anos de 
idade; jovens de 18 a 29 anos; 
adultos (as) de 30 a 59 anos; e 
idosos de 60 anos ou mais; 
Funcionamento 8 horas diárias 
40/ semanais 
Visita domiciliar, 
 Acompanhamento coletivo e 
individual, 
 
BPC- Acompanhamento das 
famílias beneficiarias do BPC 
 
Estaduais: 
Beneficiado pelos programas 
Amapá Jovem, Amapá Jovem e 
Renda para viver melhor 

CRAS Fazendinha 
ESPAÇO FÍSICO RECURSO HUMANO SERVIÇOS E BENEFÍCIOS 

Sede própria 
Localizado em zona periférica 
 
01 sala da coordenação 
01 sala do administrativo 
01 sala de atendimento 
psicossocial 
01 recepção 
01 copa 
Possui rampa de acesso na 
entrada e banheiros acessíveis 
para pessoas com deficiência 
de acordo com as normas da 
Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) 
 
Possui: celular da unidade, 
impressora, máquina copiadora 
e veículo de uso compartilhado; 

Não informou a composição 
técnica. Quanto ao coordenador 
exerce exclusivamente a função 
de coordenador. 

Serviço de proteção integral a 
família - PAIF 
 Funcionamento 8 horas diárias 
40/ semanais 
Visita domiciliar, 
 Acompanhamento coletivo e 
individual, 
 
BPC- Acompanhamento das 
famílias beneficiarias do BPC 
 
Estaduais: 
Beneficiado pelos programas 
Amapá Jovem, Passe Social e 
Renda para viver melhor 
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CRAS Santana 
ESPAÇO FÍSICO RECURSO HUMANO SERVIÇOS E BENEFÍCIOS 

Sede própria 
Localizado em área urbano 
central 
 
06 salas 
02 banheiros 
01 refeitório 
01 cozinha 
 
Possui rampa de acesso na 
entrada e banheiros acessíveis 
para pessoas com deficiência 
de acordo com as normas da 
Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) 
 
Possui: brinquedoteca, 
impressora, materiais 
pedagógicos/esportivos, 
máquina copiadora e veículo 
de uso compartilhado. Cabe 
destacar, que 20% dos 
equipamentos comuns a todos 
os CRAS são máquina 
copiadora, impressora e 
veículo de uso compartilhado. 

Não informou a composição 
técnica; 
Quanto ao coordenador exerce 
exclusivamente a função de 
coordenador; 
Possui Equipe volante. 

Serviço de proteção integral a 
família - PAIF 
 SCFV: Serviço de convivência 
– criança de 0 a 06 anos de 
idade; crianças e adolescente 
de 7 a 14 anos; adolescentes e 
jovens de 15 a 17 anos de 
idade: CRAS; e idosos de 60 
anos ou mais; 
Funcionamento 8 horas diárias 
40/ semanais 
Visita domiciliar, 
 Acompanhamento coletivo e 
individual, 
 
BPC- Acompanhamento das 
famílias beneficiarias do BPC 
 
Estaduais: 
Beneficiado pelos programas 
Amapá Jovem, Passe Social e 
Renda para viver melhor 
 

Fonte Relatório de Consolidado das visitas técnicas de monitoramento e avaliação do território 
Metropolitano – referencia/2019 –NMA-CFGPAS – SIMS-AP-2020.  

 

12 PROGRAMAS FEDERAIS EM EXECUÇÃO NOS MUNICÍPIOS 

 

12. 1 Programa Criança Feliz 

 

O Programa Criança Feliz foi instituído pelo Decreto nº 8.869, de 5 de outubro de 

2016, de caráter intersetorial, com o objetivo de promover o desenvolvimento integral 

das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. 

Coordenado pela Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano – 

SNPDH do Ministério de Desenvolvimento Social – MDS, atualmente Ministério da 

Cidadania, o programa articula ações das políticas de assistência social, saúde, 

educação, cultura e direitos humanos, tendo como fundamento a Lei nº 13.257, de 8 de 

março de 2016 – Marco Legal da Primeira Infância.  

O programa está baseado em dois eixos: realização de visitas domiciliares e 
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articulação intersetorial para o atendimento de demandas identificadas nas visitas.  

Constitui público prioritário do Programa: gestantes e crianças, de até 36 (trinta e 

seis) meses, de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família; crianças de até 72 

(setenta e dois) meses de famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada; 

e crianças de até 72 (setenta e dois) meses afastadas do convívio familiar em razão da 

aplicação da medida protetiva de que trata o art. 101, VII e VIII, da lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990.  

O Estado do Amapá aderiu ao Programa Criança Feliz em fevereiro de 2017, e 

constituiu o Comitê Gestor Estadual do Programa que envolve os seguintes órgãos e 

secretarias: Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, Gabinete do 

Governador, Secretaria de Estado da Cultura, Secretaria de Estado da Justiça e 

Segurança Pública, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Educação, 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA, Coordenação 

Estadual do PBF e Sociedade Civil Organizada que execute políticas públicas para 

crianças e adolescentes. 

A Secretaria de Inclusão e Mobilização Social é coordenadora estadual do 

Programa, contando com uma coordenadora e duas multiplicadoras exclusivas. A 

estrutura física disponibilizada pela secretaria é minima, a equipe está alocada na sala 

do Núcleo de Proteção Básica, cuja estrutura de trabalho, equipamentos e espaço 

físico, a logística de transporte (carro e combustível) para viagem de monitoramento 

aos municípios é compartilhada com as demais equipes de trabalho, as visitas 

acontecem uma vez ao ano. 

Municípios Metas 
Pactuadas 

Oficinas 
Realizadas 

Ferreira Gomes 300 0 
Macapá 3.100 0 
Porto Grande 700 0 
Serra do Navio 200 7 
Vitoria doJarí 100 0 

Total 4.400 7 
Fonte: Coordenação Estadual do Programa 

 

Tabela 19 Síntese do PCF no Amapá  

Serra do Navio 01/08/17 100 Sim 107 
Tartarugazinho 16/04/18 100 Sim 101 
Vitoria doJarí 08/11/19 100 Não Fase Implantação 
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Municípios Data de 
Adesão 

Metas Pactuadas Visitas Iniciadas Total de Familias 
Visitadas 

Amapá 08/11/19 100 Não Fase Implantação 
Calçoene 20/11/19 100 Não Fase Implantação 
Cutias 30/11/16 100 Sim 107 
Ferreira Gomes 31/01/17 100 Sim 59 
Laranjal do Jarí 02/03/17 300 Sim 294 
Mazagão 03/05/18 100 Sim 90 
Oiapoque 20/03/18 300 Sim 135 
Pedra Branca 08/02/17 100 Sim 99 
Porto Grande 07/05/18 100 Sim 100 
Santana 30/05/18 200 Sim 142 

 

 

12.2 Programa BPC na escola. 

O Programa BPC na Escola foi instruído pela Portaria Normativa Interministerial 

nº 18, de abril de 2007, como objetivo garantir o acesso e a permanência na escola de 

crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício de 

Prestação Continuada da Assistência Social - BPC. Isso é feito por meio de ações 

intersetoriais com a participação da União, estados, municípios e do Distrito Federal. 

É uma iniciativa interministerial, que envolve os Ministérios da Cidadania – MC, 

da Educação - MEC, da Saúde - MS e o Ministério da Mulher, Família e Direitos 

Humanos – MMFDH.  

Entre os principais objetivos estão a identificação das barreiras que impedem ou 

dificultam o acesso e a permanência de crianças e adolescentes com deficiência na 

escola e o desenvolvimento de ações intersetoriais, envolvendo as políticas de 

Assistência Social, de Educação, de Saúde e de Direitos Humanos.  

Desta forma, para identificar essas barreiras, são aplicados questionários aos 

beneficiários durante visitas domiciliares. Posteriormente, é realizado o 

acompanhamento dos beneficiários e de suas famílias pelos técnicos dos Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS), e das ações intersetoriais desenvolvidas 

pelos grupos gestores do Programa. 

 

Municipio Quantidade 
de 

Beneficiários 

Beneficiários inseridos na 
escola 

Beneficiários não 
inseridos na escola 

Qtde % Qtde % 
Amapá 42 26 61,90 16 38,10 
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Calçoene 44 26 59,9 18 40,91 
Cutias 14 6 42,86 8 57,14 
Ferreira Gomes 21 14 66.67 7 33,33 
Itaubal 19 11 57,89 8 42,11 
Laranjal do Jarí 197 113 57,36 84 42,64 
Macapá 1.757 1.060 60,33 697 39,67 
Mazagão 105 71 67,62 34 32,38 
Oiapoque 90 56 62,22 34 37,78 
Pedra Branca 36 19 52,78 17 47,22 
Porto Grande 73 47 64,38 26 35,62 
Pracuuba 14 9 64,29 5 35,71 
Santana 628 408 64.97 220 35,03 
Serra do Navio 20 9 45,00 11 55,00 
Tartarugualzinho 61 33 54,10 28 45,90 
Vitoria do Jarí 46 32 69,57 14 30,43 
Total do estado 3.167 1.940 61,26 1.227 38,74 

 

13 QUADROS DEMONSTRATIVOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB E 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE – PSEMC 
COFINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL POR 
TERRITÓRIOS-AP 

 
13.1 Território da Fronteira 

 
OIAPOQUE Porte: PEQUENO II População: 20.426 

Programas COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 

COMPONENTE - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE 
ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 

BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL 

Bloco da Proteção Social Especial 
de Média Complexidade 

COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - 
PAEFI 

Bloco da Proteção Social Básica COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E 
FORTALECIMENTO DE VINCULOS 

COMPONENTE - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE 
VOLANTE 

COMPONENTE - PISO BASICO VARIAVEL - LANCHAS DA 
ASSISTENCIA SOCIAL – LAS 

COMPONENTE - PISO BASICO 
FIXO 

CRAS 

Bloco da Gestão do SUAS COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 
DO SUAS 

Bloco da Gestão do Programa 
Bolsa Família e do Cadastro Único 

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA – IGDBF 

 

13.2 Território dos Lagos 
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Amapá Porte: PEQUENO I População: 8.005 
Calçoene Porte: PEQUENO I População: 8.964 
Programas PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 
 Açoes da COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 
Bloco da Proteção Social Básica COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E 

FORTALECIMENTO DE VINCULOS 
COMPONENTE - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE 

VOLANTE 
COMPONENTE - PISO BASICO VARIAVEL - LANCHAS 

DA ASSISTENCIA SOCIAL – LAS 
COMPONENTE - PISO BASICO 
FIXO 

CRAS 

Bloco da Gestão do SUAS COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 
DO SUAS 

Bloco da Gestão do Programa 
Bolsa Família e do Cadastro Único 

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA – IGDBF 

 

PRACUUBA Porte: PEQUENO I População: 3.783 
Bloco da Gestão do Programa 

Bolsa Família e do Cadastro 
Único 

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA – IGDBF 

TARTARUGALZINHO Porte: PEQUENO População: 12.435 
Programas COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 

BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL 
Bloco da Proteção Social 

Básica 
COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E 

FORTALECIMENTO DE VINCULOS 
COMPONENTE - PISO 

BASICO FIXO 
CRAS 

Bloco da Gestão do SUAS COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO 
SUAS 

Bloco da Gestão do Programa 
Bolsa Família e do Cadastro 
Único 

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA – IGDBF 

 

13.3 Território do Araguari 

 

Ferreira Gomes Porte: PEQUENO I População: 5.772 
Programas  - PROGRAMAPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 
Bloco da Proteção Social Básica - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE 

VINCULOS 
Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para 
Acoes de Combate ao COVID-19 

COMPONENTE - PISO BASICO 
FIXO 

CRAS 

Bloco da Gestão do Programa 
Bolsa Família e do Cadastro 
Único 

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA – IGDBF 

 

PEDRA BRANCA DO AMAPARI Porte: PEQUENO I População: 10.773 
Programas COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 
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COMPONENTE - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE 
ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 
BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL 

Bloco da Proteção Social Especial 
de Média Complexidade 

COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – 
PAEFI 

Bloco da Proteção Social Básica COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E 
FORTALECIMENTO DE VINCULOS 

 COMPONENTE - PISO BASICO VARIAVEL - LANCHAS DA 
ASSISTENCIA SOCIAL - LAS 

COMPONENTE - PISO BASICO 
FIXO 

CRAS 

Bloco da Gestão do SUAS COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 
DO SUAS 

Bloco da Gestão do Programa 
Bolsa Família e do Cadastro 
Único 

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA – IGDBF 

 

 Porte: PEQUENO I População: 16.825 

Programas COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 

Bloco da Proteção Social Especial 

de Média Complexidade 

COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – 

PAEFI 

COMPONENTE - PISO BASICO 

FIXO 

CRAS 

Bloco da Gestão do SUAS COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 

DO SUAS 

Bloco da Gestão do Programa 

Bolsa Família e do Cadastro 

Único 

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA – IGDBF 

 

SERRA DO NAVIO Porte:PEQUENO I População: 4.409 
Programas COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 
Bloco da Proteção Social Básica COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E 

FORTALECIMENTO DE VINCULOS 
COMPONENTE - PISO BASICO VARIAVEL - LANCHAS DA 
ASSISTENCIA SOCIAL - LAS 

COMPONENTE - PISO 
BASICO FIXO 

CRAS 

Bloco da Gestão do SUAS COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO 
SUAS 

Bloco da Gestão do Programa 
Bolsa Família e do Cadastro 
Único 

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA – IGDBF 

 

13.4 Território do Tumucumaque 

 

LARANJAL DO JARI Porte: PEQUENO II População: 39.805 

Programas EXPANSAO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 

COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 
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BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL 

Bloco da Proteção Social Especial 
de Média Complexidade 

COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – 
PAEFI 

COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – 
MSE 

Bloco da Proteção Social Básica COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E 
FORTALECIMENTO DE VINCULOS 

COMPONENTE - PISO BASICO 
FIXO 

CRAS 

Bloco da Gestão do SUAS COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 
DO SUAS 

Bloco da Gestão do Programa 
Bolsa Família e do Cadastro 
Único 

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF 

 

MAZAGAO Porte: PEQUENO I População: 17.030 
Programas COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 

COMPONENTE - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE 
ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 

Bloco da Proteção Social Básica COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E 
FORTALECIMENTO DE VINCULOS 

COMPONENTE - PISO BASICO 
FIXO 

CRAS 

Bloco da Gestão do SUAS COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 
DO SUAS 

Bloco da Gestão do Programa 
Bolsa Família e do Cadastro 
Único 

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF 

 

VITORIA DO JARI Porte: PEQUENO I População: 12.445 
Programas COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 
Bloco da Proteção Social Especial 
de Média Complexidade 

COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - 
PAEFI 
COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - 
MSE 

Bloco da Proteção Social Básica COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E 
FORTALECIMENTO DE VINCULOS 
COMPONENTE - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE 
VOLANTE 

COMPONENTE - PISO BASICO 
FIXO 

CRAS 

Bloco da Gestão do SUAS COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 
DO SUAS 

Bloco da Gestão do Programa 
Bolsa Família e do Cadastro Único 

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF 

 
13.5 Território da Pororoca 

 
Cutias Porte: PEQUENO I População: 4.634 
Programas  - PROGRAMAPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 
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Bloco da Proteção Social 
Básica 

- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE 
VINCULOS 

PISO BASICO FIXO CRAS 
Bloco da Gestão do SUAS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS 
Gestão do Programa Bolsa 
Família e do Cadastro Único 

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF 

Itaubal Porte: PEQUENO I População: 4.267 
Programas Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 
Bloco da Gestão do Programa 
Bolsa Família e do Cadastro 
Único 

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA – IGDBF 

 

 

 

 

13.6 Território Metropolitano 

 

MACAPA Porte: GRANDE População: 397.913 
Bloco da Proteção Social 
Especial de Média 
Complexidade 

COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – 
PAEFI 
COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE 
COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - 
CENTRO POP-RUA 
COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - 
ABORDAGEM-SOCIAL 
COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA 
COMPLEXIDADE 
COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I 

Bloco da Proteção Social Básica COMPONENTE - PISO BASICO VARIAVEL - LANCHAS DA 
ASSISTENCIA SOCIAL - LAS 
COMPONENTE - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE 
VOLANTE 

COMPONENTE - PISO BASICO 
FIXO 

CRAS 

Bloco da Gestão do SUAS COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO 
SUAS 

Bloco da Gestão do Programa 
Bolsa Família e do Cadastro 
Único 

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF 

 

SANTANA Porte:GRANDE População: 101.203 
Programas COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 

COMPONENTE - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA 
DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 

Bloco da Proteção Social Especial 
de Média Complexidade 

COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – 
PAEFI 

COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - 
MSE 
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COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA 
COMPLEXIDADE 

COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I 

Bloco da Proteção Social Básica COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E 
FORTALECIMENTO DE VINCULOS 

COMPONENTE - PISO BASICO VARIAVEL - LANCHAS DA 
ASSISTENCIA SOCIAL - LAS 

COMPONENTE - PISO BASICO 
FIXO 

CRAS 

Bloco da Gestão do SUAS COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 
DO SUAS 

Bloco da Gestão do Programa 
Bolsa Família e do Cadastro 
Único 

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA – IGDBF 

 

14 INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO DO CRAS E DO CREAS: ID CRAS e ID 

CREAS 

 

Os IDCRAS e IDCREAS são indicadores sintéticos10, uma vez que são 

construídos a partir de diversos indicadores que permitem medir, de forma indireta, a 

qualidade dos serviços prestados nos CRAS e CREAS.  

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

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

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

unidade, e de cada município na busca da melhoria e qualidade dos serviços 

socioassistenciais. 

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

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

CREAS. Dessarte, os indicadores são constituídos de informações que caracterizam a 

estrutura física das unidades, as características qualitativas e quantitativas das equipes 

e, por fim, a finalidade das ações e serviços ofertados à população e os respectivos 

procedimentos necessários (conquanto não suficientes) para uma oferta adequada. 

Destarte, os índices procuram avaliar a estrutura física, recursos humanos, serviços e 

benefícios desses equipamentos de Assistência Social.  

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

maior capacidade de sumarizar diferentes aspectos da realidade. 
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Os instrumentos utilizados para a composição são utilizados os dados do 

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

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

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

apropriado para o volume da família/indivíduos acompanhados pelos serviços nos 

CRAS ou CREAS. 

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

física, recursos humanos, serviços e benefícios) possui cinco níveis de 

desenvolvimento, onde o nível 5 (cinco) representa a situação que mais se aproxima 

dos padrões de qualidade desejáveis e o nível 1 (um) representa a situação mais 

distante do padrão almejado. 
 

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

Estrutura Física, Recursos Humanos e Serviços e Benefícios, e essas três 

dimensões são avaliadas a partir de 5 níveis que serão demostrados mais adiante. 

Neste sentido, tem-se o indicador sintético final: através de média aritmética simples, ou 

seja, são somados os níveis atingidos em cada uma das dimensões e dividido o 

resultado por 3 (número de dimensões que compõe o IDCRAS). 

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

informações consideradas, como mais importantes, para descrever a qualidade dos 

serviços. A seguir serão apresentadas a caracterização de cada dimensão referente ao 

CRAS: 

 

Dimensão: Estrutura Física do CRAS 

Famílias referenciadas (2.500 famílias ou 3.500 
famílias) 

Famílias referenciadas (5.000 famílias) 

Nível 5 

• Possuir Recepção 

• Possuir, no mínimo, 2 salas de atendimento, 
sendo pelo menos 1 com capacidade para 15 ou 
mais pessoas 

• Possuir, no mínimo, 1 sala administrativa 

• Possuir, no mínimo, 2 banheiros 
• Possuir acessibilidade11 

• Possuir Recepção 

• Possuir, no mínimo, 4 salas de 
atendimento, sendo pelo menos 1 com 
capacidade para 15 ou mais pessoas 

• Possuir, no mínimo, 1 sala 
administrativa 

• Possuir, no mínimo, 2 banheiros 

 
11 Acessibilidade: 1 Acessibilidade total: acesso principal adaptado com rampa, rota acessível aos espaços 

internos do CRAS, inclusive ao banheiro e banheiro adaptado; 2) Acessibilidade parcial: rota acessível aos espaços 
internos do CRAS, inclusive ao banheiro. 
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• Possuir conjunto de equipamentos que 
inclua, no mínimo: 2 computadores conectados à 
internet; impressora, telefone, veículo exclusivo ou 
compartilhado 

• Possuir acessibilidade 

• Possuir conjunto de equipamentos que 
inclua, no mínimo: 3 computadores conectados 
à internet; impressora, telefone, veículo 
exclusivo ou compartilhado 

Nível 4 

• Possuir Recepção 

• Possuir, no mínimo, 2 salas de atendimento, 
sendo pelo menos 1 com capacidade para 15 ou 
mais pessoas 

• Possuir, no mínimo, 2 banheiros 

• Possuir acessibilidade, ao menos parcial 

• Possuir pelo menos 1 computador 
conectado 

• Possuir Recepção 

• Possuir, no mínimo, 4 salas de 
atendimento, sendo pelo menos 1 com 
capacidade para 15 ou mais pessoas 

• Possuir, no mínimo, 2 banheiros 

• Possuir acessibilidade, ao menos 
parcial 

• Possuir pelo menos 2 computadores 
conectados à internet 

• Nível 3 

• Possuir Recepção 

• Possuir, no mínimo, 2 salas de atendimento 

• Possuir, pelo menos, 1 banheiro 

• Possuir acessibilidade, ao menos parcial 

• Possuir Recepção 

• Possuir, no mínimo, 3 salas de 
atendimento, sendo pelo menos 1 com 
capacidade para 15 ou mais pessoas 

• Possuir, pelo menos, 1 banheiro 

• Possuir acessibilidade, ao menos 
parcial 

• Nível 2 

• Possuir, no mínimo, 2 salas de atendimento 

• Possuir, pelo menos, 1 banheiro 

• Possuir, no mínimo, 3 salas de 
atendimento 

• Possuir, pelo menos, 1 banheiro 
Nível 1 

• Possuir menos de 2 salas de atendimento 
ou 

• Não possuir Banheiro ou 

• Prédio compartilhado com ONG, ou 
compartilhamento de todas as salas de 
atendimento 

• Possuir menos de 3 salas de 
atendimento ou 

• Não possuir Banheiro ou 

•  Prédio compartilhado com ONG, ou 
compartilhamento de todas as salas de 
atendimento 

 

Dimensão: Recursos Humanos do CRAS 

Famílias referenciadas 
(2.500 famílias) 

Famílias referenciadas 
(3.500 famílias) 

Famílias referenciadas (5.000 
famílias) 

Nível 5 

● Possuir, no mínimo 5 
(9, se EV) profissionais, 
sendo, pelo menos 3 (5, se 
EV) com nível superior 
● Possuir, no mínimo, 1 
Assistente Social (2, se EV) e 
1 Psicólogo 
● Possuir, no mínimo, 1 
profissional de nível superior 
com vínculo estatutário ou 

∙ Possuir, no mínimo 7 (11, se 
EV) profissionais, sendo, pelo 
menos 4 (6, se EV) com 
superior 
 ∙ Possuir, no mínimo, 2 
Assistentes Sociais (3, se EV) 
e 1 Psicólogo 
∙ Possuir, no mínimo, 1 
profissional de nível superior 
com vínculo estatutário ou 

∙ Possuir, no mínimo 9 (13, se EV) 
profissionais, sendo, pelo menos 5 
(7, se EV) com superior 
 ∙ Possuir, no mínimo, 2 Assistentes 
Sociais (3, se EV) e 1 Psicólogo 
 ∙ Possuir, no mínimo, 2 
profissionais de nível superior com 
vínculo estatutário ou empregado 
público celetista 
 ∙ Possuir Coordenador com nível 
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empregado público celetista 
● Possuir Coordenador 
com nível superior 

empregado público celetista 
∙ Possuir Coordenador com 
nível superior 

superior 

Nível 4 
∙ Possuir, no mínimo 4 (7, se 
EV) profissionais, sendo, pelo 
menos 3 (5, se EV) com nível 
superior 
 ∙ Possuir, no mínimo, 1 
 ∙ Assistente Social (2, se EV) 
∙ Possuir Coordenador com 
nível superior 

∙ Possuir, no mínimo 6 (9, se 
EV) profissionais, sendo, pelo 
menos 4 (6, se EV) com 
superior 
 ∙ Possuir, no mínimo, 2 
 ∙ Assistentes Sociais (3, se 
EV); 
 ∙ Possuir Coordenador com 
nível superior 

∙ Possuir, no mínimo 7 (10, se EV) 
profissionais, sendo, pelo menos 5 
(7, se EV) com superior 
∙ Possuir, no mínimo, 2 ∙ 
Assistentes Sociais (3, se EV) e 1 
Psicólogo 
∙ Possuir Coordenador com nível 
superior 

Nível 3 
∙ Possuir, no mínimo 4 (6, se 
EV) profissionais, sendo, pelo 
menos 2 (4, se EV) com nível 
superior * 
 ∙ Possuir, no mínimo, 1 
Assistente Social (2, se EV) 

∙ Possuir, no mínimo 6 (8, se 
EV) profissionais, sendo, pelo 
menos 3 (4, se EV) com 
superior 
 ∙ Possuir, no mínimo, 2 
Assistentes Sociais (3, se EV) 

∙ Possuir, no mínimo 7 (9, se EV) 
profissionais, sendo, pelo menos 4 
(6, se EV) com superior 
 ∙ Possuir, no mínimo, 2 Assistentes 
Sociais (3, se EV 

Nível 2 
∙ Possuir, no mínimo 3 
profissionais, sendo, pelo 
menos 2 com nível superior 
 ∙ Possuir, pelo menos, 1 
Assistente Social OU 1 
Psicólogo 

∙ Possuir, no mínimo 5 
profissionais, sendo, pelo 
menos 2 com nível superior 
∙ Possuir, pelo menos, 1 
Assistente Social OU 1 
Psicólogo 

∙ Possuir, no mínimo 6 profissionais, 
sendo, pelo menos 3 com nível 
superior 
 ∙ Possuir, pelo menos, 1 Assistente 
Social OU 1 Psicólogo 

Nível 1 
∙ Possuir menos de 3 
profissionais OU 
 ∙ Não possuir Assistente 
Social nem Psicólogo 

∙ Possuir menos de 5 
profissionais OU 
 ∙ Não possuir Assistente 
Social nem Psicólogo 

∙ Possuir menos de 6 profissionais 
ao todo, ou menos de 3 com nível 
superior OU 
∙ Não possuir Assistente Social nem 
Psicólogo 

 

Dimensão: Serviços e Benefícios12 do CRAS 

Municípios de Pequeno Porte 
l 

Municípios de Pequeno Porte 
ll e Porte médio 

Municípios de Grande Porte e 
Metrópoles 

Nível 5 
∙ Quantidade média de famílias 
em acompanhamento no mês, 
dividida pela equipe técnica 
(Assistentes Sociais e 
Psicólogos) não deve ser 
inferior a 20 nem superior a 100. 
∙ Executa o PAIF, realizando no 
mínimo as seguintes atividades: 
acompanhamento de famílias; 
grupo/oficina com famílias; 
visitas domiciliares; palestras, 
campanhas ou eventos 
comunitários; 
orientação/acompanhamento 

∙ Quantidade média de famílias 
em acompanhamento no mês, 
dividida pela equipe técnica 
(Assistentes Sociais e 
Psicólogos) não deve ser 
inferior a 20 nem superior a 100. 
 ∙ Executa o PAIF, realizando no 
mínimo as seguintes atividades: 
acompanhamento de famílias; 
grupo/oficina com famílias; 
visitas domiciliares; palestras, 
campanhas ou eventos 
comunitários; 
orientação/acompanhamento 

∙ Quantidade média de famílias 
em acompanhamento no mês, 
dividida pela equipe técnica 
(Assistentes Sociais e 
Psicólogos) não deve ser 
inferior a 20 nem superior a 100. 
 ∙ Executa o PAIF, realizando no 
mínimo as seguintes atividades: 
acompanhamento de famílias; 
grupo/oficina com famílias; 
visitas domiciliares; palestras, 
campanhas ou eventos 
comunitários; 
orientação/acompanhamento 

 
12 Informações retiradas do https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/vigilancia/index5.pop 

https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/vigilancia/index5.php
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para inserção no BPC; 
acompanhamento dos 
encaminhamentos realizados. 
 ∙ Possui profissionais de 
Serviço Social e/ou de 
Psicologia 
 ∙ Possui oferta de Serviço de 
Convivência, para no mínimo 
três ciclos de vida (oferta direta 
do CRAS ou por meio de 
unidades a ele referenciadas) 
 ∙ Realiza no próprio CRAS o 
cadastramento/atualização 
cadastral do CadÚnico, sem 
utilizar para isso o profissionais 
de nível superior do PAIF. 
 ∙ Possui forte articulação13 com 
os Serviços de Educação e 
Saúde no território ∙ Funcionar, 
no mínimo, 5 dias por semana e 
40hrs semanais 

para inserção no BPC; 
acompanhamento dos 
encaminhamentos realizados. 
 ∙ Possui profissionais de 
Serviço Social e de Psicologia 
∙ Possui oferta de Serviço de 
Convivência, para no mínimo 
três ciclos de vida (oferta direta 
do CRAS ou por meio de 
unidades a ele referenciadas) 
∙ Realiza no próprio CRAS 
cadastramento/atualização 
cadastral do CadÚnico, sem 
utilizar para isso os profissionais 
de nível superior do PAIF. 
∙ Possui forte articulação com 
o(s) CREAS e com os Serviços 
de Educação e Saúde no 
território 
 ∙ Funcionar, no mínimo, 5 dias 
por semana e 40hrs semanais 

para inserção no BPC; 
acompanhamento dos 
encaminhamentos realizados. 
 ∙ Possui profissionais de 
Serviço Social e de Psicologia 
 ∙ Possui oferta de Serviço de 
Convivência, para no mínimo 
três ciclos de vida (oferta direta 
do CRAS ou por meio de 
unidades a ele referenciadas) 
 ∙ Realiza no próprio CRAS 
cadastramento/atualização 
cadastral do CadÚnico, sem 
utilizar para isso os profissionais 
de nível superior do PAIF. 
 ∙ Possui forte articulação com 
o(s) CREAS e com os Serviços 
de Educação e Saúde no 
território 
 ∙ Funcionar, no mínimo, 5 dias 
por semana e 40hrs semanais 

Nível 4 
∙ Quantidade média de famílias 
em acompanhamento no mês, 
dividida pela equipe técnica 
(Assistentes Sociais e 
Psicólogos) não deve ser 
inferior a 20 nem superior a 100. 
∙ Executa o PAIF, realizando no 
mínimo as seguintes atividades: 
acompanhamento de famílias; 
grupo/oficina com famílias; 
visitas domiciliares; palestras, 
campanhas ou eventos 
comunitários; 
orientação/acompanhamento 
para inserção no BPC; 
acompanhamento dos 
encaminhamentos realizados. 
 ∙ Possui oferta de Serviço de 
Convivência, para no mínimo 
dois ciclos de vida (oferta direta 
do CRAS ou por meio de 
unidades a ele referenciadas) 
∙ Possui forte articulação com os 
Serviços de Educação e Saúde 
no território 
∙ Funcionar, no mínimo, 5 dias 
por semana e 40hrs semanais 

∙ Quantidade média de famílias 
em acompanhamento no mês, 
dividida pela equipe técnica 
(Assistentes Sociais e 
Psicólogos) não deve ser 
inferior a 20 nem superior a 100. 
 ∙ Executa o PAIF, realizando no 
mínimo as seguintes atividades: 
acompanhamento de famílias; 
grupo/oficina com famílias; 
visitas domiciliares; palestras, 
campanhas ou eventos 
comunitários; 
orientação/acompanhamento 
para inserção no BPC; 
acompanhamento dos 
encaminhamentos realizados. 
∙ Possui oferta de Serviço de 
Convivência, para no mínimo 
dois ciclos de vida (oferta direta 
do CRAS ou por meio de 
unidades a ele referenciadas) 
 ∙ Possui forte articulação com 
o(s) CREAS e com os Serviços 
de Educação e Saúde no 
território 
∙ Funcionar, no mínimo, 5 dias 
por semana e 40hrs semanais 

∙ Quantidade média de famílias 
em acompanhamento no mês, 
dividida pela equipe técnica 
(Assistentes Sociais e 
Psicólogos) não deve ser 
inferior a 20 nem superior a 100. 
 ∙ Executa o PAIF, realizando no 
mínimo as seguintes atividades: 
acompanhamento de famílias; 
grupo/oficina com famílias; 
visitas domiciliares; palestras, 
campanhas ou eventos 
comunitários; 
orientação/acompanhamento 
para inserção no BPC; 
acompanhamento dos 
encaminhamentos realizados. ∙ 
Possui oferta de Serviço de 
Convivência, para no mínimo 
dois ciclos de vida (oferta direta 
do CRAS ou por meio de 
unidades a ele referenciadas) 
 ∙ Possui forte articulação com 
o(s) CREAS e com os Serviços 
de Educação e Saúde no 
território 
 ∙ Funcionar, no mínimo, 5 dias 
por semana e 40hrs semanais 

Nível 3 
∙ Executa o PAIF, realizando no ∙ Executa o PAIF, realizando no ∙ Executa o PAIF, realizando no 

 
13É considerada forte articulação as situações em que o CRAS consegue realizar reuniões periódicas, ou realizar 

estudos de caso em conjunto, ou ainda, desenvolver atividades em parceria com outros Serviços/Unidades no 

território. 
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mínimo as seguintes atividades: 
acompanhamento de famílias; 
grupo/oficina com famílias; 
visitas domiciliares; 
orientação/acompanhamento 
para inserção no BPC. 
 ∙ Possui oferta de Serviço de 
Convivência, pelo menos para 
um ciclo de vida (oferta direta 
do CRAS ou por meio de 
unidades a ele referenciadas). 
 ∙ Possui forte articulação com 
os Serviços de Educação e 
Saúde no território 

mínimo as seguintes atividades: 
acompanhamento de famílias; 
grupo/oficina com famílias; 
visitas domiciliares; 
orientação/acompanhamento 
para inserção no BPC. 
 ∙ Possui oferta de Serviço de 
Convivência, pelo menos para 
um ciclo de vida (oferta direta do 
CRAS ou por meio de unidades 
a ele referenciadas). 
 ∙ Possui forte articulação com 
o(s) CREAS e com os Serviços 
de Educação e Saúde no 
território 

mínimo as seguintes atividades: 
acompanhamento de famílias; 
grupo/oficina com famílias; 
visitas domiciliares; 
orientação/acompanhamento 
para inserção no BPC 
. ∙ Possui oferta de Serviço de 
Convivência, pelo menos para 
um ciclo de vida (oferta direta do 
CRAS ou por meio de unidades 
a ele referenciadas). 
∙ Possui forte articulação com 
o(s) CREAS e com os Serviços 
de Educação e Saúde no 
território 

Nível 2 
∙ Executa o PAIF, realizando no 
mínimo as seguintes atividades: 
acompanhamento de famílias; 
grupo/oficina com famílias; 
visitas domiciliares; orientação 
 ∙ Possui forte articulação com, 
pelo menos um dos seguintes 
Serviços: Serviços de 
Educação; Serviços de Saúde 

∙ Executa o PAIF, realizando no 
mínimo as seguintes atividades: 
acompanhamento de famílias; 
grupo/oficina com famílias; 
visitas domiciliares; orientação 
 ∙ Possui forte articulação com, 
pelo menos um dos seguintes 
Serviços abaixo: Serviços de 
Educação; Serviços de Saúde; 
CREAS 

∙ Executa o PAIF, realizando no 
mínimo as seguintes atividades: 
acompanhamento de famílias; 
grupo/oficina com famílias; 
visitas domiciliares; orientação 
 ∙ Possui forte articulação com, 
pelo menos um dos seguintes 
Serviços abaixo: Serviços de 
Educação; Serviços de Saúde; 
CREAS 

Nível 1 
∙ Não realiza alguma(s) das 
seguintes atividades essenciais 
do PAIF: acompanhamento de 
famílias; e/ou grupo/oficina com 
famílias; e/ou visitas 
domiciliares; e/ou orientação 
OU 
 ∙ Articulação frágil ou 
inexistente com os Serviços de 
Educação e com os Serviços de 
Saúde OU 
 ∙ Não possui profissionais de 
Serviço Social nem de 
Psicologia 

∙ Não realiza alguma(s) das 
seguintes atividades essenciais 
do PAIF: acompanhamento de 
famílias; e/ou grupo/oficina com 
famílias; e/ou visitas 
domiciliares; e/ou orientação OU 
∙ Articulação frágil ou inexistente 
com os Serviços de Educação, 
com os Serviços de Saúde e 
com os CREAS OU 
 ∙ Não possui profissionais de 
Serviço Social nem de 
Psicologia 

∙ Não realiza alguma(s) das 
seguintes atividades essenciais 
do PAIF: acompanhamento de 
famílias; e/ou grupo/oficina com 
famílias; e/ou visitas 
domiciliares; e/ou orientação OU 
∙ Articulação frágil ou inexistente 
com os Serviços de Educação, 
com os Serviços de Saúde e 
com os CREAS OU 
∙ Não possui profissionais de 
Serviço Social nem de 
Psicologia 

 

 

14.1 Quadros Demonstrativos E Gráficos - ID CRAS14 - Territórios De Assistência 

Social Do Estado Do Amapá 

 

Território dos Lagos 

Município: Calçoene 
Porte: Pequeno l 

 
14 Indicador de Desenvolvimento das unidades CRAS, segundo o Censo SUAS 2019. 
(1 = representa as situações mais distantes do padrão almejado; 5 = representa as situações que mais se aproximam 
dos padrões de qualidade desejáveis) 
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Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  
 ID CRAS Identificação Equipamento Estrutura 

Física 
Recursos 
Humanos 

Serviços 

16002032183 CRAS 2,00 3,00 5,0 3,33 
Município: Amapá 

Porte: Pequeno l 
Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  

 ID CRAS Identificação Equipamento Estrutura 
Física 

Recursos 
Humanos 

Serviços 

16001038202 CRAS 4,00 2,00 1,00 2,33 
Município: Pracuúba 

Porte: Pequeno l 
Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  

 ID CRAS Identificação Equipamento Estrutura 
Física 

Recursos 
Humanos 

Serviços 

16005538974 CRAS 3,00 2,00 1,00 2,00 
Município: Tartarugalzinho 

Porte: Pequeno l 
Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  

 ID CRAS Identificação Equipamento Estrutura 
Física 

Recursos 
Humanos 

Serviços 

16007032861 CRAS 4,00 5,00 1,00 3,33 

  

 
Gráfico 3: Dimensão – IDCRAS Estrutura Física  

 
 

Tendo em vista o gráfico 3 do referido território, que corresponde aos municípios 

de Amapá e Tartarugalzinho obtiveram valor 4 (quatro) municípios nesse nível de 

avaliação indicam que apresentam um nível de ESTRUTURA mais próximo da ideal 

prevista, considerando porte e capacidade de famílias referenciadas para atender com 

qualidade, significa que atenderam os critérios de possuir Recepção; possuir, no 

mínimo, 2 salas de atendimento, sendo pelo menos 1 com capacidade para 15 ou mais 

pessoas; possuir, no mínimo, 2 banheiros; Possuir acessibilidade, ao menos parcial 
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;possuir pelo menos 1 computador conectado. 

 O município de Pracuúba obteve valor 3 (três). Municípios nesse nível de 

avaliação, indicam que atendem os critérios de possuir Recepção; possuir, no mínimo, 

2 salas de atendimento; possuir, pelo menos, 1 banheiro; possuir acessibilidade, ao 

menos parcial as exigências de sua capacidade de atendimento às famílias 

referenciadas.Por outro lado, Calçoene com valor 2 (dois), municípios nesse nível de 

avaliação indicam que correspondem aos critérios de possuir, no mínimo, 2 salas de 

atendimento; possuir, pelo menos, 1 banheiro, considerando porte e capacidade de 

referenciamento de famílias. Nesses casos sugerem estudo atento para adequações 

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

 

Gráfico 4: Dimensão – IDCRAS Recursos Humanos  
TERRITORIO DOS LAGOS

IDCRAS DIMENSÃO RECURSOS HUMANOS
 P PORTE I - VARIAVEL 1-A-5

Calçoene Amapá

Pracuuba Tartarugalzinho

 
 

Conforme o gráfico 4, infere-se que o Município de Tartarugalzinho, obteve na 

dimensão Recursos Humanos valor 5 (cinco). Municípios nesse nível de avaliação, 

indicam que correspondem com os critérios de possuir, no mínimo 5 (9, se EV) 

profissionais, sendo, pelo menos 3 (5, se EV) com nível superior; possuir, no mínimo, 1 

Assistente Social (2, se EV) e 1 Psicólogo; possuir, no mínimo, 1 profissional de nível 

superior com vínculo estatutário ou empregado público celetista; possuir Coordenador 

com nível superior apresenta nesta dimensão o nível ideal de acordo com o porte e sua 

capacidade de atendimento às famílias referenciadas.  

Neste sentido, tem-se em seguida o Município de Calçoene com valor 3 (três). 

Municípios nesse nível de avaliação, indicam que atendem os critérios de possuir, no 
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mínimo 4 (6, se EV) profissionais, sendo, pelo menos 2 (4, se EV) com nível superior, 

possuir, no mínimo, 1 Assistente Social (2, se EV) considerando porte e capacidade de 

referenciamento de famílias, por fim Amapá e Pracuúba ambos com valor 2(dois). 

Municípios nesse nível de avaliação, indicam que correspondem aos critérios de 

possuir, no mínimo 3 profissionais, sendo, pelo menos 2 com nível superior; possuir, 

pelo menos, 1 Assistente Social ou 1 Psicólogo, considerados o porte e capacidade de 

referenciamento de famílias. Geralmente municípios de pequeno porte I tem 

capacidade para 2.500 famílias referenciadas. 

 

Gráfico 5: Dimensão – IDCRAS Serviços e Benefícios 

 
 

 

Conforme o gráfico 5, o Município de Calçoene, obteve na dimensão Serviços 

valor 5 (cinco), municípios nesse nível de avaliação indicam que apresentam nível de 

realização de ações e de serviços ideais a sua capacidade e porte, como exemplo 

Quantidade média de famílias em acompanhamento no mês, dividida pela equipe 

técnica (Assistentes Sociais e Psicólogos) não deve ser inferior a 20 nem superior a 

100. Visitas domiciliares, forte articulação com os serviços das políticas de educação e 

saúde, oferta de mais de uma etária por serviço de convivência dentre outros critérios 

de avaliação. 

 Por outro lado, tem-se em seguida os Municípios de Tartarugalzinho e Pracuúba 

e Amapá com valor 1 (um) municípios nesse nível de avaliação podem indicar que não 

realizam alguma (s) das seguintes atividades essenciais do PAIF: acompanhamento de 
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famílias; e/ou grupo/oficina com famílias; e/ou visitas domiciliares; e/ou orientação ou 

Articulação frágil ou inexistente com os Serviços de Educação e com os Serviços de 

Saúde OU Não possui profissionais de Serviço Social nem de Psicologia. Sugerindo 

atenção da gestão Estadual e Municipal para identificação de estratégias e de análise 

por técnico de referência, das condições de operacionalização da oferta e cobertura dos 

serviços e benefícios para alcançarem a padrões qualificados mais próximos das 

condições ideais.  

Os comentários acima realizados são genéricos e repousam nas orientações 

técnicas e normativas que regulam os indicadores CRAS, se aplicando aos demais 

municípios similares em porte e capacidade de referenciamento de famílias nos 

territórios. 

Território da Pororoca 
Município: Cutias 
Porte: Pequeno l 

Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  
 ID CRAS Identificação Equipamento Estrutura 

Física 
Recursos 
Humanos 

Serviços e 
Benefícios 

16002135357 CRAS 4,00 4,00 5,00 4,33 
Município: Itaubal 
Porte: Pequeno l 

Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  
 ID CRAS Identificação Equipamento Estrutura 

Física 
Recursos 
Humanos 

Serviços e 
Benefícios 

16002539042 CRAS 3,00 5,00 3,00 3,67 

 
Gráfico 6: Dimensão – IDCRAS Estrutura Física 

TERRITORIO DA POROROCA
IDCRAS DIMENSÃO ESTRUTURA FÍSICA 

P PORTE I -VARIAVEL 1-A-5

Cutias

Itaubal

 
Conforme o gráfico 6, o Município de Cutias e Itaubal, obtiveram na dimensão 
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estrutura física valor 3 (três)15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7: Dimensão – IDCRAS - Recursos Humanos 

TERRITORIO DA POROROCA
IDCRAS DIMENSÃO RECURSO HUMANO

P PORTE I -VARIAVEL 1-A-5

Cutias Itaubal

 
 

 

Conforme o gráfico 7, o Município de Cutias, obteve na dimensão Serviços valor 

4 (quatro), municípios nesse nível de avaliação indicam possuir, no mínimo 4 (7, se EV) 

profissionais, sendo, pelo menos 3 (5, se EV) com nível superior; possuir, no mínimo, 

1Assistente Social (2, se EV); possuir Coordenador com nível superior considerando 

seu porte e capacidade de refenciamento de famílias. 

 

Gráfico 8: Dimensão – IDCRAS- Serviços e Benefícios 

 
15 Vide comentário valor 3 territórios dos lagos, gráfico 3 
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TERRITÓRIO DA POROROCA
IDCRAS DIMENSÃO SERVIÇOS

P PORTE I -VARIAVEL 1-A-5

Cutias Itaubal

 
 

Conforme o gráfico 8, o Município de Itaubal, obteve na dimensão Serviços 

valor 3 (três), municípios nesse nível de avaliação indicam que correspondem aos 

critérios de Executar o PAIF, realizando no mínimo as seguintes atividades: 

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

orientação/acompanhamento para inserção no BPC; possui oferta de Serviço de 

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

unidades a ele referenciadas) possui forte articulação com os Serviços de Educação e 

Saúde no território nível de realização de ações e de serviços ideais a sua capacidade 

e porte. 

 

Território do Tumucumaque 

Município: Laranjal Jari 
Porte: Pequeno ll 

Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  
 ID CRAS Identificação Equipamento Estrutura 

Física 
Recursos 
Humanos 

Serviços e 
Benefícios 

16002706626 CRAS 2,00 4,00 2,00 2,67 
Município: Vitória do Jari 

Porte: Pequeno l 
Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  

 ID CRAS Identificação Equipamento Estrutura 
Física 

Recursos 
Humanos 

Serviços e 
Benefícios 

1600800343 CRAS 2,00 3,00 3,00 2,67 
Município: Mazagão 

Porte: Pequeno l 
Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  

 ID CRAS Identificação Equipamento Estrutura 
Física 

Recursos 
Humanos 

Serviços e 
Benefícios 

16004031873 CRAS 2,00 3,00 1,00 2,00 



80 

 

Gráfico 9: Dimensão – IDCRAS Estrutura Física 

TERRITORIO DO TUMUCUMAQUE
IDCRAS DIMENSÃO ESTRUTURA FÍSICA 

P PORTES I E II - VARIAVEL 1-A-5

Laranjal do Jari Vitoria do Jari

Mazagão

 
 

Conforme o gráfico 9, o Município de Laranjal do Jari pequeno porte II, obteve na 

dimensão estrutura física o valor 2 (dois), municípios nesse nível de avaliação indicam 

que de acordo com a capacidade de atendimento de famílias referenciadas o município 

atendeu aos critérios para 2.500 famílias referenciadas: possuir, no mínimo, 2 salas de 

atendimento, possuir, pelo menos, 1 banheiro; para 3.500 famílias referenciadas, 

possuir, no mínimo 3 salas de atendimento; possuir, pelo menos, 1 banheiro. 

Geralmente, municípios de pequeno porte tem capacidade de 2.500 famílias 

referenciadas. Os municípios de Vitoria do Jari e Mazagão, foram avaliados com valor 

2 (dois)16 para pequeno porte I. 
 

 

Gráfico 10: Dimensão – IDCRAS Recursos Humanos 

 
16 Vide comentário do território dos lagos valor 2, gráfico 3 
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 TERRITÓRIO DO TUMUCUMAQUE 
IDCRAS - DIMENSÃO RECURSO HUMANO

P PORTE I E II - VARIAVEL 1-A-5

Laranjal do Jari Vitoria do Jari

Mazagão

 
 

Conforme o gráfico 10, o Município de Laranjal do Jari pequeno porte II, obteve 

na dimensão recurso humano o valor 4 (quatro), municípios nesse nível de avaliação 

indicam que de acordo com a capacidade de atendimento de famílias referenciadas o 

município atendeu para 2.500 famílias, possuir, no mínimo 4 (7, se EV) profissionais, 

sendo, pelo menos 3 (5, se EV) com nível superior possuir, no mínimo, 1 Assistente 

Social (2, se EV), possuir Coordenador com nível superior. Para 3.500 famílias 

referenciadas, possuir, no mínimo 6 (9, se EV) profissionais, sendo, pelo menos 4 (6, se 

EV) com nível superior, possuir, no mínimo, 2 Assistentes Sociais (3, se EV); possuir 

Coordenador com nível superior. 

O município de Mazagão foi avaliado com o valor 3 (três)17 

 

Gráfico 11: Dimensão – IDCRAS Serviços e Benefícios 

 
17 Vide comentário do território dos lagos valor 3, gráfico 4 
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TERRITÓRIODO TUMUCUMAQUE 
IDCRAS - DIMENSÃO SERVIÇOS

VARIAVEL 1-A-5

Laranjal do Jari

Vitoria do Jari

Mazagão

 
 

Conforme o gráfico 11, o Município de Mazagão, obteve na dimensão Serviços 

valor 1 (um), municípios nesse nível de avaliação indicam que não realizam alguma (s) 

das seguintes atividades essenciais do PAIF: acompanhamento de famílias; e/ou 

grupo/oficina com famílias; e/ou visitas domiciliares; e/ou orientação ou; articulação 

frágil ou inexistente com os serviços de educação e com os Serviços de Saúde ou Não 

possui profissionais de Serviço Social nem de Psicologia. Sugerindo atenção da gestão 

Estadual e Municipal para identificação de estratégias e de análise por técnico de 

referência, das condições de operacionalização da oferta e cobertura dos serviços e 

benefícios para alcançarem padrões qualificados mais próximos das condições ideais.  

O município de Laranjal do Jari foi avaliado com valor 2 (dois), município nesse 

nível de avaliação indicam que executa o PAIF, realizando no mínimo as atividades: 

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

orientação; possui forte articulação com, pelo menos um dos serviços de educação, 

serviços de saúde e CREAS. O município de Vitoria do Jari foi avaliado com valor 3 

(três)18. 

 

 

 

 
18 Vide território da Pororoca valor 3, gráfico 8 
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Território da Fronteira 

Município: Oiapoque 
Porte: Pequeno ll 

Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  
 ID CRAS Identificação Equipamento Estrutura 

Física 
Recursos 
Humanos 

Serviços e 
Benefícios 

16005032317 CRAS 4,00 2,00 2,00 2,67 

 

Gráfico 12: Dimensão – IDCRAS Estrutura Física, Recursos Humanos e 
Serviços e Benefícios. 

4

2

2

TERRITÓRIO DA FRONTEIRA 
IDCRAS - DIMENSÕES :ESTRUTURA FÍSICA, RECURSOS 

HUMANOS SERVIÇOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS
P PORTE II- VARIAVEL 1-A-5

Estrutura Física

Recursos Humanos

Serviços 

 
 

Conforme o gráfico 12, o território da Fronteira é constituído unicamente pelo 

Município de Oiapoque, pelas condições peculiares de possuir fronteiras internacionais 

com a Guiana Francesa, exige um olhar diferenciado em razão de diferentes demandas 

de cobertura e complexidade de oferta, considerando que em seu território também há 

populações tradicionais e etnias diferenciadas.  

Nas dimensões serviços e recursos humanos obteve avaliação de valor 2, 

sugerindo maior atenção da gestão estadual e Municipal nas estratégias de 

implementação de ambas dimensões, capazes de melhor qualifica-las, buscando 

aproxima-las ás condições ideais de cobertura, oferta e qualidade dos serviços com 

equipe adequadas e qualificada. Quanto a estrutura física o município obteve o valor 4, 

Municípios nesse nível de avaliação indicam que de acordo com sua capacidade de 

referenciamento de famílias seja 2.500 ou 3.500 atenderam os critérios de possuir 

recepção, possuir, no mínimo, 2 salas de atendimento, sendo pelo menos 1 com 
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capacidade para 15 ou mais pessoas, possuir, no mínimo, 2 banheiros, possuir 

acessibilidade, ao menos parcial, possuir pelo menos 1 computador conectado. 

 

Território do Araguari 

Município: Serra do Navio 
Porte: Pequeno l 

Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  
 ID CRAS Identificação Equipamento Estrutura 

Física 
Recursos 
Humanos 

Serviços 

160005340901 CRAS 4,00 5,00 3,00 4,00 
Município: Pedra Branca 

Porte: Pequeno l 
Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  

 ID CRAS Identificação Equipamento Estrutura 
Física 

Recursos 
Humanos 

Serviços 

16001500485 CRAS 4,00 2,00 3,00 3,00 
Município: Ferreira Gomes 

Porte: Pequeno l 
Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  

 ID CRAS Identificação Equipamento Estrutura 
Física 

Recursos 
Humanos 

Serviços 

16002337749 CRAS 1,00 5,00 3,00 3,00 
Município: Porto Grande 

Porte: Pequeno l 
Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  

 ID CRAS Identificação Equipamento Estrutura 
Física 

Recursos 
Humanos 

Serviços 

16005330477 CRAS 2,00 5,00 1,00 2,67 

 

Gráfico 13: Dimensão – IDCRAS Estrutura Física 

4
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1
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TERRITÓRIO DO ARAGUARI 
IDCRAS - DIMENSÃO :ESTRUTURA FÍSICA

P PORTE I - VARIAVEL 1-A-5

Serra do Navio Pedra Branca

Ferreira Gomes Porto Grande
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Conforme o gráfico 13, o Município de Ferreira Gomes, obteve na dimensão 

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

correspondem aos critérios de possuir, no mínimo, 2 salas de atendimento; ou não 

possuir banheiro, ou o prédio é compartilhado com ONG, ou compartilhamento de todas 

as salas de atendimento. Nesses casos sugerem estudo atento para adequações 

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

município de Porto Grande foi avaliado com o valor 2 (dois)19.E os municípios de Serra 

do Navio e Pedra Branca foram avaliados com valor 4 (quatro)20. 

 

Gráfico 14: Dimensão – IDCRAS Recursos Humanos 

5

25

5

TERRITÓRIO DO ARAGUARI 
IDCRAS - DIMENSÃO: RECURSOS HUMANOS

P PORTE I- VARIAVEL 1-A-5

Serra do Navio

Pedra Branca

Ferreira Gomes

Porto Grande

 
 

Conforme o gráfico 14, o Território do Araguari está muito bem avaliado na 

dimensão recursos humanos, sendo três dos quatro municípios obtiveram valor 5 o 

mais próximo das condições ideais dos parâmetros de qualidade, municípios com esse 

nível de avaliação, indicam que correspondem aos critérios de possuir, de acordo com 

sua capacidade de referenciamento de famílias, no mínimo 5 (9, se EV) profissionais, 

sendo, pelo menos 3 (5, se EV) com nível superior, possuir, no mínimo, 1 Assistente 

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

vínculo estatutário ou empregado público celetista, possuir Coordenador com nível 

superior, enquanto o valor 2 (dois) obtido pelo quarto município indicando que 

correspondeu aos critérios, cuja capacidade de referenciamento de 2.500 famílias 

 
19 Vide comentário do território dos lagos valor 2, gráfico 3 
20 Vide comentário do território dos lagos valor 4, gráfico 3 
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possuir, no mínimo 3 profissionais, sendo, pelo menos 2 com nível superior, Possuir, 

pelo menos, 1 Assistente Social ou 1 Psicólogo. 

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

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

Assistente Social ou 1 Psicólogo. 

 

Gráfico 15: Dimensão – IDCRAS Serviços e Benefícios 

3

3

3

1

TERRITÓRIO DO ARAGUARI 
IDCRAS - DIMENSÃO: SERVIÇOS E BENEFICIOS

VARIAVEL 1-A-5
 

Serra do Navio

Pedra Branca

Ferreira Gomes

Porto Grande

 
 

Conforme o gráfico 15, o Território do Araguari majoritariamente foi avaliado na 

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

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

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

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

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

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

Saúde no território. Sendo que um (1) dos quatro municípios obtive valor 1 (um)21.  
[ 

Território Metropolitano 
 

Município: Macapá 
Porte: Grande 

Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  
 ID CRAS Identificação Equipamento Estrutura 

Física 
Recursos 
Humanos 

Serviços 

 
21 Vide comentário do território dos lagos valor 1, gráfico 5 
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 16003000216 CRAS 1 2,00 1,00 1,00 1,33 
16003000266 CRAS 2 1,00 1,00 1,00 1,00 
16003000268 CRAS 3 1,00 2,00 1,00 1,33 
16003000273 CRAS 4 2,00 2,00 1,00 1,67 
16003000350 CRAS 5 2,00 2,00 1,00 1,67 
16003030506 CRAS 6 4,00 2,00 2,00 2,67 

Município: Santana 
Porte: Grande 

Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  
 ID CRAS Identificação Equipamento Estrutura 

Física 
Recursos 
Humanos 

Serviços 

16006000345 CRAS 2,00 4,00 3,00 3,00 

 

Gráfico 16: Dimensão – IDCRAS Estrutura Física 
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22

4

2

TERRITÓRIO METROPOLITANO
IDCRAS - DIMENSÃO: ESTRUTURA FÍSICA

PORTE GRANDE - VARIAVEL 1-A-5

Macapá CRAS 1

Macapá CRAS 2

Macapá CRAS 3 

Macapá CRAS 4

Macapá CRAS 5

Macapá CRAS 6

Santana

 
 

De acordo com o gráfico 16, o Município de Macapá em duas unidades (CRAS 2 

e CRAS 3), obteve na dimensão Estrutura física valor 1 (um). Unidades nesse nível de 

avaliação, indicam que correspondem aos critérios de possuir menos de 3 salas de 

atendimento ou não possuir banheiro ou prédio compartilhado com ONG, ou 

compartilhamento de todas as salas de atendimento.  

Verifica-se que 3 unidades do município de Macapá (CRAS 1, CRAS 4 e CRAS 

5) e o Município de Santana foram avaliados com o valor 2 (dois), logo, indica que 

correspondem aos critérios de possuírem, no mínimo, 3 salas de atendimento e possuir, 

pelo menos, 1 banheiro. E outra unidade do município de Macapá (CRAS 6) foi avaliada 

com valor 4 (quatro) indicando que corresponde aos critérios de possuir recepção; 

possuir, no mínimo, 4 salas de atendimento - sendo pelo menos 1 com capacidade para 

15 ou mais pessoas; possuir, no mínimo, 2 banheiros; possuir acessibilidade, ao menos 
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parcial; possuir pelo menos 2 computadores conectados à internet. 

 

Gráfico 17: Dimensão – IDCRAS Recursos Humanos 

1 1

2

2
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TERRITÓRIO METROPOLITANO
IDCRAS - DIMENSÃO : RECURSOS HUMANOS

VARIAVEL 1-A-5

Macapá CRAS 1

Macapá CRAS 2

Macapá CRAS 3 

Macapá CRAS 4

Macapá CRAS 5

Macapá CRAS 6

Santana

 
 

 

 

De acordo com o gráfico 17, o Município de Macapá em duas unidades (CRAS 1 

e CRAS 2), obteve na dimensão Recursos Humanos valor 1 (um). Municípios nesse 

nível de avaliação, indicam que correspondem aos critérios de possuir menos de 3 

profissionais, ou não possuir Assistente Social e nem psicólogo considerando o porte e 

capacidade de referenciamento de famílias. Ainda sobre o município de Macapá 4 

unidades (CRAS 3, CRAS 4, CRAS 5 e CRAS 6) obtiveram o valor 2(dois), logo 

indicam que correspondem aos critérios de possuir, pelo menos, 1 Assistente Social ou 

1 Psicólogo, possuir no mínimo 6 profissionais – sendo pelo menos 3 com nível 

superior. 

O município de Santana, obteve o valor 4(quatro) nesta dimensão, indicando 

que municípios nesse nível de avaliação, indicam que correspondem aos critérios de 

possuir, no mínimo 7 (10, se EV) profissionais, sendo, pelo menos 5 (7, se EV) com 

superior; possuir, no mínimo, 2 Assistentes Sociais (3, se EV) e 1 Psicólogo. 
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Gráfico 18: Dimensão – IDCRAS Serviços e Benefícios 

1

1

1

112
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TERRITÓRIO METROPOLITANO
IDCRAS - DIMENSÃO SERVIÇOS E BENEFICIOS

VARIAVEL 1-A-5
 Macapá CRAS 1

Macapá CRAS 2

Macapá CRAS 3 

Macapá CRAS 4

Macapá CRAS 5

Macapá CRAS 6

Santana
 

 

De acordo com o gráfico 18, o Município de Macapá em 5 unidades (CRAS 1, 

CRAS 2, CRAS 3, CRAS 4 e CRAS 5), obteve na dimensão Serviços e Benefícios valor 

1 (um). Unidades nesse nível de avaliação, indicam que não realizam alguma (s) 

dasatividades essenciais do PAIF como: acompanhamento de famílias; e/ou 

grupo/oficina com famílias; e/ou visitas domiciliares; e/ou orientação ou articulação frágil 

ou inexistente com os serviços de educação, com os serviços de saúde e com os 

CREAS ou não possuem profissionais de Serviço Social nem de Psicologia. Ainda 

sobre o município de Macapá 1 unidade (CRAS 6) foi avaliado com o valor 2(dois), 

logo indica os critérios de executar o PAIF, realizando no mínimo as seguintes 

atividades: acompanhamento de famílias; grupo/oficina com famílias; visitas 

domiciliares; orientação; Possui forte articulação com, pelo menos um dos seguintes 

Serviços: serviços de educação, serviços de saúde, CREAS. 

O município de Santana, obteve o valor 3(três) indicando que municípios nesse 

nível de avaliação e de acordo com os critérios, executam o PAIF, realizando no mínimo 

as seguintes atividades: acompanhamento de famílias; grupo/oficina com famílias; 

visitas domiciliares; orientação/acompanhamento para inserção no BPC; Possui oferta 

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

por meio de unidades a ele referenciadas); Possui forte articulação com o(s) CREAS e 

com os serviços de educação e saúde no território. 
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IDCREAS dos Territórios Socioassistenciais  

 

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

IDCRAS. Ele é também composto pelas três dimensões: Estrutura Física, Recursos 

Humanos e, neste caso, entra apenas os serviços. As dimensões são avaliadas 

também a partir de 5 níveis, os quais serão demostrados adiante. Assim, em cada 

dimensão, os níveis levam em consideração o porte do município e se a unidade 

CREAS é municipal ou regional. A seguir serão apresentadas a caracterização de cada 

dimensão referente ao CREAS: 

 

Dimensão: Estrutura Física do CREAS 

Municípios de porte grande, metrópole e 
CREAS Regionais 

Municípios de Porte Pequeno l ou ll e Médio 
Porte 

Nível 5 
∙ 5 salas ou mais para atendimento, sendo pelo 
menos 1 com capacidade para 15 ou mais pessoas 
 ∙ Recepção 
 ∙ Mínimo 2 banheiros 
 ∙ 1 ou mais sala Administrativa 
 ∙ Kit equipamento: Telefone, Impressora, 2 ou mais 
computadores com Internet e Veículo próprio ou 
compartilhado 
 ∙ Acessibilidade (com ou sem ABNT)22 

∙ 3 salas ou mais para atendimento, sendo pelo 
menos 1 com capacidade para 15 ou mais 
pessoas 
 ∙ Recepção 
 ∙ Mínimo 2 banheiros 
 ∙ 1 ou mais sala Administrativa 
 ∙ Kit equipamento: Telefone, Impressora, 2 ou 
mais computadores com Internet e Veículo 
próprio ou compartilhado 
 ∙ Acessibilidade (com ou sem ABNT)* 

Nível 4 
∙ 5 salas ou mais para atendimento 
∙ Recepção 
∙ Mínimo 2 banheiros 
∙ Possuir 1 ou mais computadores com Internet 
∙ Possuir veículo próprio ou compartilhado 
∙ Acessibilidade, ao menos parcial23 

∙ 3 salas ou mais para atendimento 
∙ Recepção 
∙ Mínimo 2 banheiros 
∙ Possuir 1 ou mais computadores com Internet 
∙ Possuir veículo próprio ou compartilhado 
∙ Acessibilidade, ao menos parcial** 

Nível 3 
∙ Mínimo 3 salas (atendimento e/ou administrativa) 
∙ Recepção 
∙ Mínimo 1 banheiro 
∙ Acessibilidade, ao menos parcial 

∙ Mínimo 3 salas (atendimento e/ou 
administrativa) 
∙ Recepção 
∙ Mínimo 1 banheiro 
∙ Acessibilidade, ao menos parcial 

Nível 2 
∙ Mínimo 3 salas (atendimento e/ou administrativa) 
∙ Mínimo 1 banheiro 

∙ Mínimo 3 salas (atendimento e/ou 
administrativa) 
∙ Mínimo 1 banheiro 

Nível 1 
∙ Menos de 3 salas, e/ou ∙ Menos de 3 salas, e/ou 

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

banheiro adaptado. 
23 Acessibilidade parcial: rota acessível aos espaços internos do CREAS, inclusive ao banheiro 
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∙ Ausência de banheiro, e/ou 
∙ Compartilhamento dos espaços de atendimento 

∙ Ausência de banheiro, e/ou 
∙ Compartilhamento dos espaços de 
atendimento 

 

Dimensão: Recursos Humanos do CREAS 

Municípios de porte grande, metrópole e CREAS 
Regionais 

Municípios de Porte Pequeno l ou ll e Médio 
Porte 

Nível 5 
∙ Total de trabalhadores (nível superior e médio) 
deve ser maior ou igual a 14, sendo no mínimo 7 
deles de nível superior 
∙ Possuir, no mínimo, 2 Assistentes Sociais 
∙ Possuir, no mínimo, 2 Psicólogos 
∙ Possuir, no mínimo, 1 Advogado 
∙ Possuir Coordenador com nível superior 
∙ Possui, no mínimo, 2 trabalhadores de nível 
superior com vínculo estatutário ou empregado 
público celetista 

∙ Total de trabalhadores (nível superior e 
médio) deve ser maior ou igual a 7, sendo no 
mínimo 4 deles de nível superior 
∙ Possuir, no mínimo, 1 Assistentes Sociais 
∙ Possuir, no mínimo, 1 Psicólogo 
∙ Possuir, no mínimo, 1 Advogado 
∙ Possuir Coordenador com nível superior 
∙ Possui, no mínimo, 1 trabalhador de nível 
superior com vínculo estatutário ou empregado 
público celetista 

Nível 4 
∙ Total de trabalhadores (nível superior e médio) 
deve ser maior ou igual a 10, sendo no mínimo 6 
deles de nível superior 
∙ Total de Assistentes Sociais mais Psicólogos deve 
ser maior ou igual a 4, sendo obrigatória a presença 
de profissionais destas duas áreas 
∙ Possuir, no mínimo, 1 Advogado 
∙ Possuir Coordenador com nível superior 

∙ Total de trabalhadores (nível superior e 
médio) deve ser maior ou igual a 5, sendo no 
mínimo 4 deles de nível superior 
∙ Possuir, no mínimo, 1 Assistentes Sociais 
∙ Possuir, no mínimo, 1 Psicólogo 
∙ Possuir, no mínimo, 1 Advogado 
∙ Possuir Coordenador com nível superior 

Nível 3 
∙ Total de trabalhadores (nível superior e médio) 
deve ser maior ou igual a 10, sendo no mínimo 5 
deles de nível superior 
∙ Total de Assistentes Sociais mais Psicólogos deve 
ser maior ou igual a 4, sendo obrigatória a presença 
de profissionais destas duas áreas 
∙ Possuir Coordenador com nível superior 

∙ Total de trabalhadores (nível superior e 
médio) deve ser maior ou igual a 5, sendo no 
mínimo 3 deles de nível superior 
 ∙ Possuir, no mínimo, 1 Assistentes Sociais 
 ∙ Possuir, no mínimo, 1 Psicólogo 
 ∙ Possuir Coordenador com nível superior 

Nível 2 
∙ Total de trabalhadores (nível superior e médio) 
deve ser maior ou igual a 6 
∙ Total de Assistentes Sociais mais Psicólogos deve 
ser maior ou igual a 4, sendo obrigatória a presença 
de profissionais destas duas áreas 

∙ Total de trabalhadores (nível superior e 
médio) deve ser maior ou igual a 3 
∙ Possuir, no mínimo, 1 Assistente Sociai 
∙ Possuir, no mínimo, 1 Psicólogo 

Nível 1 
∙ Possuir menos de 6 trabalhadores 
∙ Possuir menos de 4 profissionais das áreas de 
serviço social e psicologia. 
∙ Inexistência de Assistente Social ou de Psicólogo 

∙ Possuir menos de 3 trabalhadores 
∙ Inexistência de Assistente Social ou de 
Psicólogo 

 

Dimensão: Serviços do CREAS 

Municípios de porte grande, metrópole e 
CREAS Regionais 

Municípios de Porte Pequeno l ou ll e Médio 
Porte 

Nível 5 

  Ofertar o PAEFI assegurando a realização,   Ofertar o PAEFI assegurando a realização, pelo 
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pelo menos, das seguintes atividades: 
Entrevistas de acolhida para avaliação inicial dos 
casos; Atendimento psicossocial em grupo; 
Atendimento psicossocial individual/familiar; 
Construção de Plano Individual e/ou Familiar de 
atendimento; Visitas domiciliares; Ações de 
mobilização e sensibilização para o 
enfrentamento das situações de violação de 
direitos; Elaboração de relatórios técnicos sobre 
casos em acompanhamento 
  Quantidade média de casos em 
acompanhamento no mês, dividida pela equipe 
técnica (AS + PSI) deve ser menor ou igual a 30 
casos24 

  Ofertar o Serviço de MSE assegurando a 
realização, pelo menos, das seguintes 
atividades: Ofertar LA e PSC; Acompanhamento 
de LA e PSC, com frequência de atendimento; 
semanal ou quinzenal; Elaboração do Plano 
Individual de Atendimento (PIA) do adolescente; 
Atendimento do adolescente em grupos 
  Ofertar o Serviço de Abordagem ou ter o 
Serviço referenciado 
  Manter forte articulação25 com CRAS; com 
Conselho Tutelar e com Serviços de Acolhimento 
  Ofertar atendimento para variadas situações 
de violência ou violação de direitos e para os 
diferentes ciclos de vida26. 
  Possuir Assistente Social e Psicólogo 
   Funcionar no mínimo 5 dias por semana e 40 
horas semanais 

menos, das seguintes atividades: Entrevistas de 
acolhida para avaliação inicial dos casos; 
Atendimento psicossocial em grupo; Atendimento 
psicossocial individual/familiar; Construção de 
Plano Individual e/ou Familiar de atendimento; 
Visitas domiciliares; Ações de mobilização e 
sensibilização para o enfrentamento das situações 
de violação de direitos; Elaboração de relatórios 
técnicos sobre casos em acompanhamento 
   Quantidade média de casos em 
acompanhamento no mês, dividida pela equipe 
técnica (AS + PSI) deve ser menor ou igual a 30 
casos* 
   Ofertar o Serviço de MSE assegurando a 
realização, pelo menos, das seguintes atividades: 
Ofertar LA e PSC; Acompanhamento de LA e 
PSC, com frequência de atendimento; semanal ou 
quinzenal; Elaboração do Plano Individual de 
Atendimento (PIA) do adolescente; Atendimento 
do adolescente em grupos (somente municípios 
cofinanciados) 
   Ofertar o Serviço de Abordagem ou ter o 
Serviço referenciado (somente municípios 
cofinanciados) 
   Manter forte articulação com CRAS e com 
Conselho Tutelar 
   Ofertar atendimento para variadas situações de 
violência ou violação de direitos e para os 
diferentes ciclos de vida. 
   Possuir Assistente Social e Psicólogo 
   Funcionar no mínimo 5 dias por semana e 40 
horas semanais 

Nível 4 

  Ofertar o PAEFI assegurando a realização, 
pelo menos, das seguintes atividades: 
Entrevistas de acolhida para avaliação inicial dos 
casos; Atendimento psicossocial em grupo; 
Atendimento psicossocial individual/familiar; 
Construção de Plano Individual e/ou Familiar de 
atendimento; Visitas domiciliares; Elaboração de 
relatórios técnicos sobre casos em 
acompanhamento 
   Quantidade média de casos em 
acompanhamento no mês, dividida pela equipe 
técnica (AS + PSI) deve ser menor ou igual a 50 
casos 
   Ofertar o Serviço de MSE assegurando a 
elaboração do Plano Individual de Atendimento 

  Ofertar o PAEFI assegurando a realização, pelo 
menos, das seguintes atividades: Entrevistas de 
acolhida para avaliação inicial dos casos; 
Atendimento psicossocial em grupo; Atendimento 
psicossocial individual/familiar; Construção de 
Plano Individual e/ou Familiar de atendimento; 
Visitas domiciliares; Elaboração de relatórios 
técnicos sobre casos em acompanhamento 
   Quantidade média de casos em 
acompanhamento no mês, dividida pela equipe 
técnica (AS + PSI) deve ser menor ou igual a 50 
casos 
   Ofertar o Serviço de MSE assegurando 
aelaboração do Plano Individual de Atendimento 
(PIA) do adolescente (somente municípios 

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

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

Estudos de Caso em Conjunto ou Atividades em Parceria 
26 Atender crianças, mulheres e idosos para, pelo menos, um dos 3 tipos de violência prioritários (violência física, 

psicológica, sexual, exploração sexual, negligência). 
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(PIA) do adolescente 
   Ofertar o Serviço de Abordagem ou ter o 
Serviço referenciado 
  Possuir forte articulação com: CRAS; Conselho 
Tutelar 
   Ofertar atendimento para variadas situações 
de violência ou violação de direitos e para os 
diferentes ciclos de vida 

cofinanciados) 
   Ofertar o Serviço de Abordagem ou ter o 
Serviço referenciado (somente municípios 
cofinanciados) 
   Possuir forte articulação com: CRAS; Conselho 
Tutelar 
   Ofertar atendimento para variadas situações de 
violência ou violação de direitos e para os 
diferentes ciclos de vida 

Nível 3 

  Ofertar o PAEFI assegurando a realização, 
pelo menos, das seguintes atividades: 
Entrevistas de acolhida para avaliação inicial dos 
casos; Atendimento psicossocial 
individual/familiar; Construção de Plano 
Individual e/ou Familiar de atendimento; Visitas 
domiciliares; Elaboração de relatórios técnicos 
sobre casos em acompanhamento 
   Ofertar o Serviço de MSE 
   Possuir forte articulação com: CRAS e 
Conselho Tutelar 
   Ofertar atendimento para variadas situações 
de violência ou violação de direitos e para os 
diferentes ciclos de vida 

  Ofertar o PAEFI assegurando a realização, pelo 
menos, das seguintes atividades: Entrevistas de 
acolhida para avaliação inicial dos casos; 
Atendimento psicossocial individual/familiar; 
Construção de Plano Individual e/ou Familiar de 
atendimento; Visitas domiciliares; Elaboração de 
relatórios técnicos sobre casos em 
acompanhamento 
   Ofertar o Serviço de MSE (aplica-se somente se 
o município receber cofinanciamento) 
   Possuir forte articulação com: CRAS e 
Conselho Tutelar 
   Ofertar atendimento para variadas situações de 
violência ou violação de direitos e para os 
diferentes ciclos de vida 

Nível 2 

  Ofertar o PAEFI assegurando a realização, 
pelo menos, das seguintes atividades: 
Entrevistas de acolhida para avaliação inicial dos 
casos; Atendimento psicossocial 
individual/familiar; Visitas domiciliares; 
Elaboração de relatórios técnicos sobre casos 
em acompanhamento 
   Possuir forte articulação com o CRAS 

  Ofertar o PAEFI assegurando a realização, pelo 
menos, das seguintes atividades: Entrevistas de 
acolhida para avaliação inicial dos casos; 
Atendimento psicossocial individual/familiar; 
Visitas domiciliares; Elaboração de relatórios 
técnicos sobre casos em acompanhamento 
  Possuir forte articulação com o CRAS 

Nível 1 

  Não realiza alguma(s) das seguintes atividades 
essenciais do PAEFI: Entrevistas de acolhida 
para avaliação inicial dos casos; Atendimento 
psicossocial individual/familiar; Visitas 
domiciliares; Elaboração de relatórios técnicos 
sobre casos em acompanhamento ou 
  Articulação frágil ou inexistente com o CRAS 
ou 
   Não possuir Assistente Social nem Psicólogo 

  Não realiza alguma (s) das seguintes atividades 
essenciais do PAEFI: Entrevistas de acolhida para 
avaliação inicial dos casos; Atendimento 
psicossocial individual/familiar; Visitas domiciliares; 
Elaboração de relatórios técnicos sobre casos em 
acompanhamento ou 
  Articulação frágil ou inexistente com o CRAS ou 
   Não possuir Assistente Social nem Psicólogo 

 

14.2 Quadros Demonstrativos e Gráficos do ID CREAS27 - Territórios 
Socioassistenciais do Estado Do Amapá 

Território dos Lagos 

 
27 Indicador de Desenvolvimento das unidades CREAS, segundo o Censo SUAS 2017. 
(1 = representa as situações mais distantes do padrão almejado; 5 = representa as situações que mais se aproximam 
dos padrões de qualidade desejáveis) 
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Município: Calçoene 
Porte: Pequeno l 

Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  
IDCREAS Identificação Equipamento Estrutura 

Física 
Recursos 
Humanos 

Serviços 

16002097360 CREAS 1,00 2,00 3,00 2,00 
Município: Tartarugalzinho 

Porte: Pequeno l 
Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  

IDCREAS Identificação Equipamento Estrutura 
Física 

Recursos 
Humanos 

Serviços 

16007098392 CREAS 2,00 2,00 1,00 1,67 

 

Gráfico 19: Dimensão – IDCREAS Estrutura Física 

1

2

TERRITÓRIO DOS LAGOS
IDCREAS DIMENSÃO ESTRUTURA FISICA 

PPORTE I - VARIÁVEL 1 A 5

CREAS CALÇOENE

CREAS TARTARUGAL-
ZINHO

 
 

Tendo em vista o gráfico 19 do referido território, que corresponde aos 

municípios de Calçoene e Tartarugalzinho. O Município de Calçoene, obteve na 

dimensão Estrutura Física valor 1 (um), municípios nesse nível de avaliação indicam 

que correspondem aos critérios de possuir menos de 3 salas de atendimento e/ou não 

possuir banheiro, e/ou o compartilhamento dos espaços de atendimento. E o município 

de Tartarugalzinho com valor 2 (dois), municípios nesse nível de avaliação indicam que 

correspondem aos critérios de possuir, no mínimo 3 (três) salas de atendimento e/ou 

administrativa e ter no mínimo 1(um) banheiro. Assim, nesses casos, sugerem estudo 

atento para adequações necessárias para garantir aproximarem-se das condições 

ideais nessa dimensão. 
 

 

 

 



95 

 

 

 

Gráfico 20: Dimensão – IDCREAS Recursos Humanos 

TERRITÓRIO DOS LAGOS
IDCREAS DIMENSÃO RECURSO HUMANO 

PPORTE I- VARIÁVEL 1 A 5

CREAS CALÇOENE CREAS TARTARUGALZINHO

 
 

Conforme o gráfico 20, infere-se que os dois Municípios de Calçoene e 

Tartarugalzinho, obtiveram na dimensão recursos humanos valor 2 (dois). Municípios 

nesse nível de avaliação, indicam que correspondem com os critérios de possuir, 

conforme o Porte (neste caso pequeno porte l), no mínimo, para um total de 

trabalhadores – tanto superior como médio -seja maior que 3 (três), ter, no mínimo, 1 

(um) Assistente Social e, no mínimo, 1(um) psicólogo. 

 

Gráfico 21: Dimensão – IDCREAS Serviços 

3

TERRITÓRIO DOS LAGOS
IDCREAS DIMENSÃO SERVIÇOS

PPORTE I- VARIÁVEL 1 A 5

CREAS CALÇOENE

CREAS TARTARUGAL-
ZINHO
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Conforme o gráfico 21, o Território dos Lagos foi avaliado na dimensão serviços 

com o valor 3 (três) para o município de Calçoene. Neste sentido, municípios com 

esse nível de avaliação e porte, indicam nos critérios que é necessário ofertar o PAEFI 

assegurando a realização, pelo menos, das atividades como Entrevistas de acolhida 

para avaliação inicial dos casos; Atendimento psicossocial individual/familiar; 

Construção de Plano Individual e/ou Familiar de atendimento; Visitas domiciliares; 

Elaboração de relatórios técnicos sobre casos em acompanhamento. Ofertar o Serviço 

de MSE (caso o município receber cofinanciamento). Possuir forte articulação com: 

CRAS e Conselho Tutelar, ofertar atendimento para variadas situações de violência ou 

violação de direitos e para os diferentes ciclos de vida.  

O município de Tartarugalzinho foi avaliado com valor 1(um), logo, neste nível 

de avaliação, indicam que a Unidade não realiza alguma (s) das seguintes atividades 

essenciais do PAEFI: Entrevistas de acolhida para avaliação inicial dos casos; 

Atendimento psicossocial individual/familiar; Visitas domiciliares; Elaboração de 

relatórios técnicos sobre casos em acompanhamento ou articulação frágil ou inexistente 

com o CRAS ou não possuir Assistente Social nem Psicólogo. 

  

Território do Araguari 
 

Município: Pedra Branca 
Porte: Pequeno l 

Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  
IDCREAS Identificação Equipamento Estrutura 

Física 
Recursos 
Humanos 

Serviços 

11600152463 CREAS 4,00 3,00 4,00 3,67 
Município: Ferreira Gomes 

Porte: Pequeno l 
Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  

IDCREAS Identificação Equipamento Estrutura 
Física 

Recursos 
Humanos 

Serviços 

1600239816 CREAS 2,00 2,00 2,00 2,00 
Município: Porto Grande 

Porte: Pequeno l 
Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  

IDCREAS Identificação Equipamento Estrutura 
Física 

Recursos 
Humanos 

Serviços 

16005398288 CREAS 3,00 3,00 4,00 3,33 
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Gráfico 22: Dimensão – IDCREAS Estrutura Física 
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Tendo em vista o gráfico 22 do referido território, que corresponde aos 

municípios de Pedra Branca, Ferreira Gomes e Porto Grande. Infere-se que o Município 

de Pedra Branca, obteve na dimensão Estrutura Física valor 4 (quatro), municípios 

nesse nível de avaliação indicam que apresentam um nível de ESTRUTURA mais 

próximo da ideal prevista, considerando porte para atender com qualidade, significa que 

atenderam os critérios de possuir 3 salas ou mais para atendimento; recepção; ter, no 

mínimo, 2 banheiros; possuir1 ou mais computadores com internet; possuir veículo 

próprio ou compartilhado; acessibilidade pelo menos parcial.  

O município de Porto Grande obteve o valor de 3 (três), assim os municípios 

neste nível de avaliação indicam que atendem aos critérios de possuir, no mínimo, 3 

salas de atendimento e/ou administrativa, recepção, ter no mínimo 1 banheiro e 

acessibilidade ao menos parcial. O município de Ferreira Gomes, obteve o valor 2 

(dois)28 . 

 

 

 

 

 
28Vide território dos lagos valor 2, gráfico 19 
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Gráfico 23: Dimensão – IDCREAS Recursos Humanos 
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Conforme o gráfico 23, infere-se que os dois Municípios de Pedra Branca e Porto 

Grande, obtiveram na dimensão recursos humanos valor 3 (dois). Municípios nesse 

nível de avaliação, indicam que correspondem com os critérios de possuir, conforme o 

Porte (neste caso pequeno porte l), o total de trabalhadores (nível superior e médio) 

maior ou igual a 5, sendo no mínimo 3 deles de nível superior; possuir, no mínimo 1 

assistente social; no mínimo 1 psicólogo; possuir coordenador com nível superior. O 

município de Ferreira Gomes obteve na dimensão o valor 2(dois)29. 

 

Gráfico 24: Dimensão –  IDCREAS Serviços 

 
29 Vide território dos lagos valor 2, gráfico 20 
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Conforme o gráfico 24, o Território do Araguari foi avaliado na dimensão 

serviços com o valor 4 (quatro), para o município de Pedra Branca e Porto Grande. 

Neste sentido, municípios com esse nível de avaliação indicam que apresentam um 

nível de serviços mais próximo do ideal previsto, cujos critérios são os seguintes: ofertar 

o PAEFI assegurando a realização, pelo menos, das seguintes atividades: Entrevistas 

de acolhida para avaliação inicial dos casos; Atendimento psicossocial em grupo; 

Atendimento psicossocial individual/familiar; Construção de Plano Individual e/ou 

Familiar de atendimento; Visitas domiciliares; Elaboração de relatórios técnicos sobre 

casos em acompanhamento; Quantidade média de casos em acompanhamento no 

mês, dividida pela equipe técnica (AS + PSI) deve ser menor ou igual a 50 casos; 

ofertar o serviço de MSE assegurando a elaboração do plano Individual de atendimento 

(PIA) do adolescente (somente municípios cofinanciados); ofertar o serviço de 

abordagem ou ter o Serviço referenciado (somente municípios cofinanciados); Possuir 

forte articulação com: CRAS; Conselho Tutelar; Ofertar atendimento para variadas 

situações de violência ou violação de direitos e para os diferentes ciclos de vida. 

O município de Porto Grande obteve o valor 2(dois) logo, neste nível de 

avaliação, indicam que a Unidade deve ofertar o PAEFI assegurando a realização, pelo 

menos, das seguintes atividades: Entrevistas de acolhida para avaliação inicial dos 

casos; Atendimento psicossocial individual/familiar; Visitas domiciliares; Elaboração de 

relatórios técnicos sobre casos em acompanhamento; possuir forte articulação com o 

CRAS.  
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Território da Fronteira 

Município: Oiapoque 
Porte: Pequeno ll 

Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  
ID CREAS Identificação Equipamento Estrutura 

Física 
Recursos 
Humanos 

Serviços 

11600501059 CREAS 2,00 1,00 2,00 1,67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 25: Todas as Dimensões IDCREAS - Serviços, Recursos Humanos e 

Benefícios 
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Conforme o gráfico 25, o território da Fronteira é constituído unicamente pelo 

Município de Oiapoque, nas dimensões estrutura física e serviços obteve avaliação de 

valor 2, para estrutura física, municípios nesse nível de avaliação indicam que 

correspondem aos critérios de possuir, no mínimo 3 (três) salas de atendimento e/ou 

administrativa e ter no mínimo 1(um) banheiro. Assim, nesses casos, sugerem estudo 

atento para adequações necessárias para garantir aproximarem-se das condições 

ideais nessa dimensão e para os serviços o valor 2 (dois) ofertar o PAEFI 

assegurando a realização, pelo menos, das atividades entrevistas de acolhida para 



101 

avaliação inicial dos casos; Atendimento psicossocial individual/familiar; Visitas 

domiciliares; Elaboração de relatórios técnicos sobre casos em acompanhamento e 

também possuir forte articulação com o CRAS. 

 Na dimensão recursos humanos obteve valor 1 (um), indicando que 

correspondem aos critérios de possuir menos de 3 trabalhadores, inexistência de 

Assistente Social ou de Psicólogo, logo, sugerindo maior atenção da gestão estadual e 

Municipal nas estratégias de implementação das dimensões, capazes de melhor 

qualifica-las, buscando aproxima-las ás condições ideais de cobertura, oferta e 

qualidade dos serviços com equipe adequadas e qualificada. 

Território do Tumucumaque 

Município: Laranjal do Jari 
Porte: Pequeno ll 

Identificação e Dados Gerais Dimensões (varia de 1 a 5)  
IDCREAS 

Identificação Equipamento Estrutura 
Física 

Recursos 
Humanos 

Serviços 

11600271619 CREAS 1,00 3,00 2,00 2,00 

Município: Vitória do Jari 
Porte: Pequeno l 

Identificação e Dados Gerais Dimensões (varia de 1 a 5)  
IDCREAS Identificação Equipamento Estrutura 

Física 
Recursos 
Humanos 

Serviços 

11600802669 CREAS 5,0 1,00 3,00 3,00 

 

Gráfico 26: Dimensão IDCREAS – Estrutura Física 

1
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Tendo em vista o gráfico 26 do referido território, que corresponde aos 

municípios de Laranjal do Jari e Vitoria do Jari. Infere-se que o Município de Vitoria do 
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Jari, obteve na dimensão Estrutura Física valor 5 (cinco), municípios nesse nível de 

avaliação estão dentro das condições ideais dos parâmetros de qualidade. 

O município de Laranjal do Jari obteve nesta dimensão valor 1 (um)30. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 27: Dimensão IDCREAS – Recursos Humanos 
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Conforme o gráfico 27, infere-se que o município Laranjal do Jari, obteve na 

dimensão recursos humanos valor 3 (três)31. E o município de Vitoria do Jari obteve 

valor 1 (um)32.  

 

 
30Vide comentário do Território dos Lagos valor 1 (um), gráfico 19. 
31 Vide comentário território dos Lagos valor 3 (três), gráfico 23 
32 Vide comentário território da Fronteira valor 1 (um), gráfico 25 
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Gráfico 28: Dimensão IDCREAS – Serviços 
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Conforme o gráfico 28, o Território do Tumucumaque foi avaliado na dimensão 

serviços com o valor 3 (três)33 para o município de Vitoria do Jari. O município de 

Laranjal do Jari foi avaliado com valor 2 (dois)34. 

 

Território Metropolitano 
 

Município: Macapá 
Porte: Grande 

Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  
IDCREAS Identificação Equipamento Estrutura 

Física 
Recursos 
Humanos 

Serviços 

11600300299 CREAS 2,00 1,00 2,00 1,67 
16003098068 CREAS 4,00 1,00 3,00 2,67 

Município: Santana 
Porte: Grande 

Identificação e Dados Gerais Dimensões(varia de 1 a 5)  
IDCREAS Identificação Equipamento Estrutura 

Física 
Recursos 
Humanos 

Serviços 

11600601690 CREAS 3,00 2,00 2,00 2,33 

 

Gráfico 29: Dimensão – IDCREAS Estrutura Física 

 
33 Vide comentário território dos Lagos valor 3 (três), gráfico 21  
34 Vide comentário território do Araguari valor 2(dois), gráfico 24 
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TERRITÓRIO METROPOLITANO
IDCREAS- DIMENSÃO ESTRUTURA FISICA

GRANDE PORTE - VARIÁVEL 1 A 5

CREAS MCP I

CREAS MCP II

SANTANA

 
 

De acordo com o gráfico 29 do referido território, que corresponde aos 

municípios de Macapá e Santana, ambos de grande porte. Verifica-se que o município 

de Macapá possui 2 (dois) equipamentos do CREAS. Estes, conforme avaliação 

obtiveram o valor 2 (dois) e 4 (quatro) nesta dimensão. Sobre o valor 2 municípios 

nesse nível de avaliação indicam que correspondem aos critérios de possuir no mínimo 

3 salas de atendimento e/ou administrativa, e, no mínimo 1 banheiro.  

Quanto ao valor 4, municípios nesse nível de avaliação indicam que apresentam 

um nível de ESTRUTURA mais próximo da ideal prevista, considerando porte para 

atender com qualidade, significa que atenderam os critérios de possuir 5 salas ou mais 

para atendimento, recepção, mínimo 2 banheiros, possuir 1 ou mais computadores com 

internet, possuir veículo próprio ou compartilhado, acessibilidade, pelo menos parcial. 

 O município de Santana obteve valor 3(três), o que indica que o município 

corresponde aos critérios de possuir no mínimo 3 salas (atendimento e/ou 

administrativa), recepção, mínimo 1 banheiro, acessibilidade ao menos parcial. 

 

Gráfico 30: Dimensão – IDCREAS Recursos Humanos 
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Conforme o gráfico 30, infere-se que o Município de Macapá, nas 2 unidades do 

CREAS, obteve o valor 1(um) nesta dimensão. Municípios nesse nível de avaliação, 

indicam que correspondem com os critérios de possuir menos de 6 trabalhadores, 

possuir menos de 4 profissionais das áreas de serviço social e psicologia e inexistência 

de Assistente Social ou de Psicólogo.  

O município de Santana obteve o valor 2(dois), que corresponde aos critérios de 

total de trabalhadores (nível superior e médio) deve ser maior ou igual a 6, o total de 

Assistente Sociais mais psicólogos deve ser maior ou igual a 4, sendo obrigatória a 

presença de profissionais destas duas áreas. 

 

Gráfico 31: Dimensão – IDCREAS Serviços 
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Conforme o gráfico 31, o Território Metropolitano foi avaliado na dimensão 

serviços com o valor 3 (três) para o município de Santana, municípios com esse nível 

de avaliação e porte, indicam nos critérios que é necessário ofertar o PAEFI 

assegurando a realização, pelo menos, das atividades como Entrevistas de acolhida 

para avaliação inicial dos casos; Atendimento psicossocial individual/familiar; 
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Construção de Plano Individual e/ou Familiar de atendimento; Visitas domiciliares; 

Elaboração de relatórios técnicos sobre casos em acompanhamento. Ofertar o Serviço 

de MSE, possuir forte articulação com: CRAS e Conselho Tutelar, ofertar atendimento 

para variadas situações de violência ou violação de direitos e para os diferentes ciclos 

de vida. 

O município de Macapá nas 2 Unidades CREAS desta dimensão, obtiveram o 

mesmo valor 2(dois), logo, neste nível de avaliação, indicam que a Unidade deve 

ofertar o PAEFI assegurando a realização, pelo menos, das seguintes atividades: 

Entrevistas de acolhida para avaliação inicial dos casos; Atendimento psicossocial 

individual/familiar; Visitas domiciliares; Elaboração de relatórios técnicos sobre casos 

em acompanhamento; possuir forte articulação com o CRAS.  
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