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1. BASES DO PLANEJAMENTO 

 

PLANO PLURIANUAL 

PROGRAMA 0026: Gestão do Sistema Único de Assistência Social 

Ação: 2671: Financiamento e Aprimoramento da Gestão 

 

PLANO PLURIANUAL 

PROGRAMA: 0023: Promoção e Proteção dos Direitos Humanos 

Ação; 2673: Apoio e Fomento as Instâncias de Controle Social e Instancias 

Colegiadas 

 

PLANO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2020-2023 

AÇÃO:  Acompanhamento das Prioridades e Ações previstas no Plano de Assistência 

Social – exercício 2021 

 

METODOLOGIA   
Aplicação de instrumentais digitais e físicos, padrão, para todos os setores da Gestão 

do SUAS, Proteção Social e Programas Estaduais com base nas ações e prioridades 

do Plano Estadual de Assistência Social. 

 

FASES METODOLÓGICAS 

• Elaboração do questionário próprio para ação de monitoramento, 

• Produção de quadros de prioridades por ação e prioridades extraídas do Plano 

Estadual de Assistência Social-PEAS 

• Inclusão do instrumental questionário, em plataforma Google Forms, 

• Geração de links de acesso específicos por segmento gestão, Proteção Social e 

Programas Estaduais 

• Reunião de Orientação técnica online, para o correto preenchimento dos 

instrumentais 

• Envio dos links e quadros de Status da Ação, para Coleta de dados 

• Aplicação dos dois instrumentais 

• Aplicação de dois instrumentais técnicos sendo um quantitativo on-line outro 

qualitativo físico 

• Aguardo de prazo para preenchimento dos instrumentais físico e digital, 

• Monitoramento: organização dos dados coletados – confrontamento dos 

instrumentais 

• Monitoramento: Compilação dos dados em quadros por situação, quanto a 

operacionalização (status da ação).  

• Avaliação: elaboração de Relatório sistematizado, com destaque para questões 

relevantes identificadas; e gráficos interpretativos. 
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2. APRESENTAÇÃO 

 

O presente Relatório condiz com os preceitos da Vigilância Socioassistencial como 

função da Assistência Social, que se impõe necessária ao planejamento e 

norteamento da gestão do SUAS, na produção de diagnósticos e indicadores; para 

tanto monitorou e avaliou as ações prioritárias contidas no Plano Estadual de 

Assistência Social - PEAS 2020-2023, planejadas para o exercício de 2021. 

 

No processo de construção identificou e organizou questões em dois instrumentais 

técnicos, sendo um enfatizando o aspecto quantitativo e outro o qualitativo, de forma 

a demonstrar o nível de eficiência, aplicabilidade, volume de atividades, dificuldades, 

situação ou status no qual se encontram as ações, de forma a identificar o perfil das 

equipes, níveis de financiamento e abrangência. 

 

Nesse sentido, analisou a operacionalização das ações prioritárias, identificou as 

condições e processos internos travados pelas equipes, tendo por base as normativas 

legais, norteadoras do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 

 

Através do confrontamento dos instrumentais, organizou as ações em tabelas por 

situação, buscando demonstrá-las em números inteiros e em percentuais, de forma a 

estabelecer parâmetros comparativos para monitoramentos futuros. 

 

A metodologia utilizada identifica e demonstra as ações em blocos, os quais: Gestão, 

Proteção Social e Renda e Cidadania como estratégia de dar visibilidade às atividades 

por núcleo/programa, objetivando subsidiar a gestão estadual e coordenações na 

mensuração, adequações, revisão ou supressão de ações futuras, constituindo-se um 

importante instrumento para a Gestão do SUAS no Estado do Amapá. 

 

O bloco GESTÃO DO SUAS, está composto pelos núcleos: Gerência, controle social 

e colegiado, com previsão de 44 ações prioritárias divididas entre eles. No 

Monitoramento das Prioridades e Ações PEAS – GESTÃO DO SUAS, foram aplicados 

dois instrumentais de monitoramento sendo eles: questionário Google Forms e quadro 

de metas prioritárias/status da ação, dirigidos aos setores da gestão do SUAS: 

 

• Gerência do Fundo Estadual de Assistência Social – GFEAS, 

• Núcleo de Monitoramento e Avaliação – NMA, 

• Núcleo de Formulação da Política – NFP, 

• Núcleo de Educação Permanente – NUEP, 

• Núcleo de Captação de Recurso e Parcerias – NCRP, 

• Comissão Intergestores Bipartite – CIB, 
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• Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, 

• GABINETE SIMS. 

 

O bloco PROTEÇÃO SOCIAL está composto pelos núcleos, serviços e programas, 

com previsão de 83 ações prioritárias divididas entre eles. No Monitoramento das 

Prioridades e Ações PEAS – PROTEÇÃO SOCIAL, foram aplicados dois 

instrumentais de monitoramento sendo eles: questionário Google Forms e quadro de 

metas prioritárias/status da ação, dirigidos aos setores da PROTEÇÃO SOCIAL: 

 

● Serviços sócio Assistenciais (PAIF, SCFV E SPBD) 

● Programa Criança Feliz;  

● Programa Bolsa Família;  

● Aluguel Social;  

● ACESSUAS TRABALHO;  

● Benefício de Prestação Continuada - BPC;  

● Benefício de Prestação Continuada na Escola- BPC na Escola  

● Proteção Social Média Complexidade;  

● Proteção Social Alta Complexidade.  

 

O bloco RENDA E CIDADANIA está composto pelos núcleos, serviços e 

PROGRAMAS ESTADUAIS com previsão de 11 ações prioritárias divididas entre eles. 

No Monitoramento das Prioridades e Ações PEAS – RENDA E CIDADANIA, foram 

aplicados dois instrumentais de monitoramento sendo eles: questionário Google 

Forms e quadro de metas prioritárias/status da ação, dirigidos aos setores da gestão 

do SUAS: 

 

• Núcleo de renda e cidadania – Programas estaduais 

✔ Programa RENDA PARA VIVER MELHOR 

✔ Programa LUZ PARA VIVER MELHOR 

✔ Programa AMAPÁ JOVEM 

✔ Programa PASSE LIVRE 
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3. BLOCO GESTÃO DO SUAS 

 

Neste bloco, analisaremos a GESTÃO do SUAS as ações prioritárias do PEAS, seu 

volume, execução, ou reprogramação para 2022, descreveremos os destaques, 

fragilidades e resultados alcançados no âmbito do Estado, possibilitando, permanente 

construção de instrumentais capazes de produzir indicadores da área de Vigilância 

socioassistencial. 

 

1- GERÊNCIA: Quanto a abrangência do relatório, foram 08 (oito) núcleos/gerência, 

são eles:  

 

⚫ Núcleo de educação permanente, 

⚫ Núcleo de monitoramento e avaliação,  

⚫ Núcleo de formulação da política 

⚫ Núcleo de Captação de Recursos,  

⚫ Gerência do Fundo Estadual,  

⚫ Gabinete-SIMS,  

⚫ Conselho Estadual de Assistência Social CEAS/ 

⚫ Comissão Intergestores Bipartite- CIB, entretanto, apenas 06 núcleos desta 

secretaria responderam os formulários solicitados, sendo que as informações do 

GAB/SIMS e do NCRP não constam respostas dos instrumentais.   

 

1.1 - CARGO/FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: quanto aos 

instrumentais de monitoramento 100% foram preenchidos pelos técnicos de 

referências dos núcleos/gerência.  

 

2- Quanto à quantidade de ações do PEAS previstas para 2021, 50% dos núcleos que 

executam a gestão do SUAS nesta secretaria, informaram que existiam de 06 (seis) a 

10(dez) ações previstas para execução em 2021, 33.3% citaram de 01 (uma) a 05 

(cinco) e 16,7% de 11(onze) a 15 (quinze) ações previstas para serem executadas em 

2021. Destaque para o Núcleo de Monitoramento e avaliação que somou 15 ações de 

sua responsabilidade na execução, perfazendo 34,1% do total de 44( quarenta e 

quatro) ações planejadas para a gestão no PEAS, sinalizando a relevância da 

implementação da Vigilância Socioassistencial no âmbito Estadual, em segundo o 

Núcleo de Educação Permanente somou 08 ações , perfazendo 18,2% do total de 

ações planejadas demonstrando em prioridades a gestão do trabalho como relevante 

aspecto para organização da política e em terceiro destaque para o Núcleo de 

Formulação da Política com 07 ações, perfazendo 15,9%, não restando dúvidas do 

lugar da regulação do SUAS para garantir o caráter continuado, assegurando direitos, 

e os demais monitorados GFEAS somou 06 ações, perfazendo 13,6% e CEAS e CIB 
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somaram  06 - CIB realizou 01 perfazendo 2,3% CEAS realizou 05 perfazendo 11,4% 

ações previstas, GAB -SIMS soma 02   ações perfazendo 4.5% das planejadas .  

 

     
Fonte: NMA-SIMS-AP-2022     

 

2.1- Quanto às ações do PEAS - exercício 2021, 50% dos núcleos/gerencia, 

informaram que existem previsão de 01 (uma) a 5 (cinco) ações reprogramadas para 

o exercício 2022, 16,7% citaram de 06 (seis) a 10 (dez) ações, 16,7% de 11 (onze) a 

15 (quinze) e 16,7%. Destaque para o Núcleo de educação permanente que 

reprogramou 37,05% de suas ações, cujas prioridades envolvem outros órgãos e 

financiamento, igual destaque ao Núcleo de Formulação da Política que reprogramou 

28,57% das ações de sua responsabilidade, cujas ações envolvem outros órgãos da 

administração pública, conforme quadro de situação contido neste relatório. 
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Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

Quanto a repactuação foi identificado incongruência quanto às prioridades do PEAS, 

pois conforme Quadro demonstrativo de prioridades de execução exercício 2021, os 

núcleos que compõem a GESTÃO do SUAS, apenas o NUEP e NFP apresentaram  

ações reprogramadas para o exercício 2022, os demais não informaram, 

demonstrando a fragilidade do Planejamento  inconsonante com o PEAS, o que 

sugere a adequação dos Planos anuais de trabalho para vislumbrar as ações não 

realizadas integralmente, em repactuadas ou reprogramadas para o exercício 

seguinte, visando a eficácia da ação.   

 

3.1. QUADROS E GRÁFICOS DE AÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2021 POR 

SITUAÇÃO – GESTÃO DO SUAS  

 

3.1.1. Ações realizadas integralmente – Gestão do SUAS 

 

Nº DE 

AÇÕES 
PREVISTAS 

NO PEAS 

DESCRIÇÃO / AÇÃO 
NÚCLEO / 

PROGRAMA 
QUANT. 

 

% 

08 

- Garantir o funcionamento do Núcleo Estadual 
de Educação Permanente  

 Sem ação realizada integralmente 

NUEP  01 12,5 

02 - Lei do SUAS publicada GAB/SIMS 01 50 

01 

- Garantir estrutura administrativa e logística às 
instâncias de pactuação e controle social, 
necessárias para exercer as funções 
pertinentes ao seu funcionamento.  

CIB 01 100 

05 - Garantir estrutura administrativa e logística às CEAS  05 100 

0 10 20 30 40 50 60 70

01 - 05 AÇÕES 

06 - 10 AÇÕES 

11 - 15 AÇÕES 

16 - 20 AÇÕES 

MAIS DE 20 AÇÕES 

NENHUMA AÇÃO 

AÇÕES REPACTUADAS PARA 2022

% alcançada 

QUANTIDADE DE NÚCLEOS QUE REPSONDERAM 

CONTAGEM DAS RESPOSTAS POR NÚCLEO
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instâncias de pactuação e controle social, 
necessárias para exercer as funções 
pertinentes ao seu funcionamento; 

- Garantir recursos financeiros para realização 
do processo conferencial da 13ª e 14ª 
Conferências de Assistência Social e de 
Direitos; 

- Garantir apoio técnico a 100% dos CMAS para 
identificação e atualização cadastral das 
entidades socioassistenciais no CNEAS (meta 
07 PAG); 

- Aprovar calendário de orientação on-line aos 
CMAS para subsidiar atualização do CNEAS 
(meta 07 PAG); 

- Realizar capacitação aos 100% dos CMAS 
articulado com CARTI E NUEP (META 07 
PAG); 

- Implantação e execução em formação 
continuada do projeto de fortalecimento das 
entidades socioassistenciais conjuntamente 
com CARTI e NUEP (meta 07 PAG); 

 

06 

- Manter o cofinanciamento regionalizado para 

o PAEFI nos 4 municípios com essa proposta 
de regionalização.  

- Garantir o cofinanciamento dos benefícios 
eventuais a 100% dos municípios.  

- Prestar apoio técnico aos municípios no que 
tange Plano de Ação, uso dos recursos e 
prestação de contas dos repasses federal e 
estadual.  

GFEAS 03 50 

15 

- Assessorar os municípios na utilização e 

preenchimento dos aplicativos e sistemas da 
Rede SUAS e do Censo SUAS através de 
videochamada (meta 05 PAG) 

- Assessorar ação conjunta CEAS e CARTI 
para mobilizar as equipes municipais dos 
órgãos gestor para cadastramento do CNEAS 
de suas entidades que estão registradas nos 
CMAS (META 07 do PAG).  

- Elaboração do Plano Estadual de Vigilância 
Socioassistencial 

- Elaborar, analisar e publicar (no site da SIMS) 
os diagnósticos, relatórios de serviços 
socioassistenciais (meta 05) 

NMA 04 26,67 

07 
NÃO APRESENTOU AÇÃO REALIZADA 
INTEGRALMENTE.  

NFP  0 
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3.1.2. Ações realizadas parcialmente – Gestão do SUAS 

 

Nº DE 

AÇÕES 
PREVISTAS 

NO PEAS 

DESCRIÇÃO / AÇÃO 
NÚCLEO / 

PROGRAMA 
QUANT. % 

08 
- Implementar, monitorar e avaliar o Plano 
Estadual de Educação Permanente 

NUEP  01 12,5 

02 Não informado GAB/SIMS   

06 Não há ação realizada parcialmente CIB 

Ações 

relativas 
ao 

CEAS 

 

06 Não apresentou ações realizadas parcialmente CEAS   

06 
Garantir o cofinanciamento a 100% dos 

municípios.  
GFEAS 01 16,67 

15 

- Garantia de estrutura necessária (recurso 
humano, conforme NOB-RH); recurso material 
equipamento e sistema de informação para 
realização das ações de vigilância 
socioassistencial (Meta 05 PAG).  

- Elaborar, analisar e publicar (no site da SIMS) 
os diagnósticos e serviços.  

- Acessar Cadastro Nacional de entidades  

- Orientar e apoiar tecnicamente a estruturação 
da vigilância sócio territorial em 100% dos 
municípios.  

NMA 04 20 

07 
NÃO APRESENTOU AÇÃO REALIZADA 
PARCIALMENTE. 

NFP  0 

 

3.1.3. Ações não realizadas – Gestão do SUAS 

 

Nº DE 
AÇÕES 

PREVISTAS 
NO PEAS 

DESCRIÇÃO / AÇÃO 
NÚCLEO / 

PROGRAMA 
QUANT. % 

08 

- Realizar seminário Estadual destinado a 

representantes do legislativo estadual e 

Municipal de 100% dos municípios com vistas 
a formar frente parlamentar de defesa do suas 
(meta 9 PAG). 

- Implantação do projeto de fortalecimento das 
entidades Socioassistenciais conjuntamente 
com CARTI e NUEP (meta 07 PAG). 

NUEP 02 25 

06 
NÃO APRESENTOU AÇÕES NO STATUS 
“NÃO REALIZADAS” 

CIB   

06 
NÃO APRESENTOU AÇÕES NO STATUS 

“NÃO REALIZADAS” 
CEAS   
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06 

- Instituir IAG (Índice de Aprimoramento da 

Gestão) aos FMAS (Protocolo de gestão de 
serviços e benefícios). (Meta 10 PAG).  

- Cofinanciar unidades do CREAS nos serviços 
de média complexidade, de forma 
regionalizada desde que ocorra expansão pelo 
Ministério da Cidadania. 

FEAS 02 33,33 

15 

- Garantir espaço dotado de equipamento e 

internet capaz de dar condição de cumprimento 
de prazo de preenchimento para utilização por 
parte dos municípios em especial Pequeno 
Porte I (META 05 PAG); 

- Implantar instrumental on-line para realizar 
censo estadual da gestão, proteções, defesa e 
programas estaduais do SUAS –AP (meta 05 
PAG); 

- Promover em parceria com NUEP, SEPLAN e 
SEPI, capacitação para técnicos e gestores 
municipais com orientação para realizar 
diagnóstico das áreas específicas com foco em 
comunidades tradicionais (meta 05 PAG); 

- Garantir recursos do tesouro para realizar 
pesquisas e estudos técnicos em conjunto, 
através de termos de cooperação com 
secretarias de estado SEMA, SEPLAN, SEPI E 
SEAFRO para cessão com ônus da secretaria 
de origem, em especial em à territórios de 
povos tradicionais (indígenas, quilombolas, 
ribeirinhos) – (meta 05 PAG); 

- Realizar estudo apontando escala de 
indicadores de risco social e 

vulnerabilidade dos territórios – AP (meta 05 
PAG); 

- Criar e implantar sistema de informação com 
software para acompanhar o monitoramento 
das ações em todo o Estado; 

- Produzir e divulgar material informativo 
(boletim) com orientações sobre o SUAS; 

- Articular com órgão estadual e/ou federal a 
cessão de profissionais da 

Antropologia e Estatística, para participar de 
estudo e pesquisas sobre populações 
tradicionais (meta 05 PAG). 

NMA 08 53,33 

07 

- Realizar assessoramento “in loco” à 100% 
gestão municipal do SUAS, gerando relatório e 
informações com vistas a melhoria da gestão 
(Meta 8 PAG).  

- Elaborar Plano anual de assessoramento 
técnico com prioridade aos critérios definidos 
na CIT (Meta 8 PAG).  

- Elaborar Plano Decenal de Assistência Social 
do Amapá.  

- Apoiar tecnicamente 100% dos municípios 

NFP 05 71,43 
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para viabilizar a constituição das áreas 
essenciais no órgão gestor de Assistência 
Social, gestão do fundo, dos serviços e 
vigilância.  

- Elaborar decreto que estabelece 
organograma compatível com as áreas 
específicas do SUAS (Gestão do SUAS, com 
suas subdivisões de vigilância 
socioassistencial, Regulação do SUAS e 
Gestão do Trabalho e Gestão do fundo 
Estadual de Assistência Social – FEAS (Meta 
11 PAG).  

 

3.1.4. Ações em andamento – Gestão do SUAS 

 

Nº DE 

AÇÕES 

PREVISTAS 

NO PEAS 

DESCRIÇÃO / AÇÃO 
NÚCLEO / 

PROGRAMA 
QUANT. % 

 

08 

Fomentar e orientar a criação de Núcleos 

Municipais de Educação permanente do SUAS 

e/ou grupos de trabalho Intersetoriais para 

estudos de caso, espaços formativos, 

socialização de experiências e 

encaminhamentos entre os profissionais da 

rede, sendo 3 municípios em 2021, 5 em 2022 

e 8 em 2023; 

NUEP 01 12,5 

06 
NÃO APRESENTOU AÇÕES EM 

ANDAMENTO 
CIB   

06 
NÃO APRESENTOU AÇÕES EM 

ANDAMENTO 
CEAS    

06 
NÃO APRESENTOU AÇÕES EM 

ANDAMENTO 
FEAS   

15 
NÃO APRESENTOU AÇÕES EM 

ANDAMENTO 
NMA   

07 
NÃO APRESENTOU AÇÕES EM 

ANDAMENTO 
NFP   
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3.1.5. Ações canceladas – Gestão do SUAS 

 

Nº DE 

AÇÕES 

PREVISTAS 

NO PEAS 

DESCRIÇÃO / AÇÃO 
NÚCLEO / 

PROGRAMA 
QUANT. % 

08 NÃO APRESENTOU AÇÕES CANCELADAS   NUEP   

06 NÃO APRESENTOU AÇÕES CANCELADAS   CIB   

06 NÃO APRESENTOU AÇÕES CANCELADAS  CEAS    

06 NÃO APRESENTOU AÇÕES CANCELADAS FEAS   

15 NÃO APRESENTOU AÇÕES CANCELADAS NMA   

07 NÃO APRESENTOU AÇÕES CANCELADAS NPF   

 

3.1.6. Ações reprogramadas – Gestão do SUAS 

 

Nº DE 

AÇÕES 

PREVISTAS 

NO PEAS 

DESCRIÇÃO/AÇÃO 
NÚCLEO / 

PROGRAMA 
QUANT. % 

08 

- Criar e implantar sistema de gestão de 

qualificação para registrar todas as ações de 

capacitação, formação e apoio técnico; 

- Criar e implantar a Plataforma estadual de 

educação permanente e ensino a distância – 

EAD; 

- Criar estratégias para instituição da Escola 

Estadual do SUAS; 

NUEP 03 37,5 

06 
NÃO APRESENTOU AÇÕES 

REPROGRAMADAS 
CIB   

06 
NÃO APRESENTOU AÇÕES 

REPROGRAMADAS  
CEAS    

06 
NÃO APRESENTOU AÇÕES 

REPROGRAMADAS 
FEAS    

15 
NÃO APRESENTOU AÇÕES 

REPROGRAMADAS 
NMA   

07 

- Prosseguir com a articulação entre justiça e 

Ministério Público Estadual para construção de 

ações integradas e fluxos e institucionalizá-los 

em normativas, protocolos, ou instrumentos 

que regulem a relação com o SUAS, em 

consonância com as diretrizes nacionais (Meta 

19 PAG).  

NFP 02 28.57 
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- Reformular a comissão responsável da Lei do 

SUAS estadual para acompanhar e assessorar 

aos municípios na implantação de suas 

respectivas leis.  

 

3- Quanto às ações planejadas no PEAS – exercício 2021, 50% dos núcleos/gerencia, 

informaram que existem previstas de 01 (uma) a 05 (cinco) ações realizadas   

INTEGRALMENTE no ano de 2021, 33.3% não apresentaram ações cumpridas 

integralmente e 16,7% citaram de 06 (seis) a 10 (dez) ações cumpridas integralmente. 

Destaque para o Conselho Estadual de Assistencial Social que cumpriu integralmente 

100% das 06 ações planejadas, uma em conjunto com CIB, em segundo a Gerencia 

do FEAS que cumpriu integralmente 50% das 6 ações prioritárias, garantindo 

cofinanciamento de serviços do PAEF e benefícios eventuais para 100% dos 

municípios, segundo quadro de ações por situação. NUEP somou 01 ação integral. 

As ações pertinentes ao GAB/SIMS, embora a ausência de informações formalmente 

identificadas no monitoramento, para efeito de execução de ação prioritária, foi 

considerada   01 (uma) ação - Lei do SUAS publicada, por ser de conhecimento de 

todos em publicação no Diário Oficial. O CEAS cumpriu integralmente as 05 (cinco) e 

CIB 01 (uma) ações planejadas para o exercício, esclarecemos que a ação: Garantir 

estrutura administrativa e logística às instâncias de pactuação e controle social é 

conjunta com CIB, vide quadro de ações por situação. No setor NMA cumpriu das 15 

previstas cumpriu 04 integralmente, destaque para a ação conjunta - Assessorar 

conjuntamente com CEAS e CARTI para mobilizar as equipes municipais dos órgãos 

gestor para cadastramento do CNEAS de suas entidades que estão registradas nos 

CMAS (META 07 do PAG). Possibilitando o fortalecimento da rede protetiva privada. 

Vide quadro de ações por situação. 

 

 
Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 
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Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

4- Quanto às ações planejadas no PEAS – exercício 2021, 50% dos núcleos que 

compõem a gestão do SUAS, sendo, portanto, FEAS (01 ação), NMA (04 ações) e 

NUEP (01 ação) informaram que existem de 01 (uma) a 5 (cinco) ações realizadas 

parcialmente no ano de 2021 e 50% não apresentaram ações realizadas parcialmente, 

sendo eles: CEAS, CIB e NFP. 
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No GFEAS, destaque para a ação do cofinanciamento estadual aos municípios, 

alocada em parcialmente cumprida. Embora os 16 Municípios tenham recebido 

recursos de cofinanciamento, cujo repasse, deu cobertura apenas aos serviços, em 

desacordo com ao decreto 0934/2017 de 20 de março de 2021, art. 1° que prevê o 

cofinanciamento da gestão e dos serviços. 

 

5- Quanto às ações planejadas no PEAS – exercício 2021, 50% (03) dos núcleos que 

compõem a gestão do SUAS, não informaram nenhuma ação em andamento, 33,3% 

(02) citaram que existem de 01 (uma) a 05 (cinco) ações em ANDAMENTO em 2021 

e 16,7% (01) de 11 (onze) a 15 (quinze) ações em andamento remanescente de 2021. 

Entretanto, conforme gráfico abaixo e segundo o Quadro Demonstrativo, devidamente 

preenchido pelos referidos núcleos, foi identificado que 83,33% dos núcleos que 

compõem a gestão do SUAS, sendo eles, FEAS, CEAS, CIB e NMA, NÃO POSSUEM 

AÇÕES EM ANDAMENTO NO ANO DE 2022, de maneira que apenas o NUEP, 

representando 16,67%, informou que possui 01 ação em andamento no ano de 2022. 

 

 
Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

6- Quanto às ações de planejamento no PEAS, para exercício 2021, 50% dos núcleos 
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Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

Quando feito o confronto das informações prestadas pelos técnicos indicados dos 

núcleos que compõem a gestão do SUAS, através do formulário no app. Google 

Forms e Quadro Demonstrativo das Prioridades de Execução Exercício 2021, foi 

identificado que a CIB informou no formulário do Google Forms que deixou de realizar 

de 01 a 05 ações, porem no Quadro Demonstrativo, das 06 ações previstas para 

serem executadas em 2021, conforme o PEAS, realizou integralmente apenas 01 

ação, justificando que as demais não competem à CIB e sim ao controle social – CEAS 

o que foi constatado. 

 

Destaque para as ações de instituir o IAG (Índice de Aprimoramento da Gestão) aos 

FMAS (meta 10 PAG) e cofinanciamento de unidades do CREAS, nos serviços de 

média e alta complexidade, as quais não ocorreram, uma vez que não estavam 

programadas no Plano de Trabalho do FEAS. 

 

O NMA justificou a não realização da ação 05 e 10, em decorrência de ausência de 

recursos financeiros. Ausência de tempo hábil para a execução das ações 08, 09, 11, 

12 e 13 e por fim a ação de número 15, segundo o NMA, não foi realizada devido a 

necessidade de adequação técnica. 

 

O NFP justificou a não realização da ação de nº 01 e 02, devido as ações não serem 

atribuições do núcleo e sim da Proteção Social Básica, conforme a meta 8 do PAG; a 

ação Nº 03 devido a gestão não ter emitido, até o momento em que responderam o 

formulário que subsidia a construção deste relatório, ressaltou ainda que foi solicitado 

a criação da comissão responsável para este trabalho, através do memorando Nº 

30/2021/NFP/CFGPAS/SIMS, datado do dia 06/03/2021 e recebido em 21/06/2021 na 
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CFGPAS/SIMS. Sobre a ação nº 04, o núcleo observou que se trata da meta 11 do 

PAG, cabendo, portanto, a cada setor responsável realizar o assessoramento aos 

municípios para a sua devida implantação. E por fim concernente à ação de Nº 11, 

discorreu que elaborar decreto não é atribuição do NFP/CFGPAS, entretanto 

observou que foi criada uma comissão, através da Portaria Nº 073/2021, ficando esta 

responsável pela elaboração do Regimento interno, Organograma, Fluxograma e 

Mapa de Lotação da SIMS, de maneira que esta já teria concluído seus trabalhos e 

encaminhado ao GAB/SIMS. 

 

O NUEP justificou a não realização da ação de Nº 02, em decorrência da pandemia 

da Covid-19; sobre a ação Nº 08 o núcleo observou que devido a equipe reduzida do 

NFP, não realizou, pois encontra-se priorizando as ações de capacitação que constam 

no PEEP. 

 

7- Das ações não realizadas, os núcleos que compõem a gestão do SUAS, 

informaram que 50% destas, tiveram maior impacto no aprimoramento da gestão, 

33,3% na proteção social, 16,7% na vigilância social, 16,7% Gestão do Trabalho, 

16,7% todas as ações foram realizadas e 16,7% não apresentaram ações não 

realizadas. 

 

 
Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 
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Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

O gráfico demonstra proporcionalmente as ações indicadas pelos setores e núcleos 

da Gestão. 

 

O “Aprimoramento da gestão foi indicado pelo NUEP, FEAS e NFP como sendo o 

aspecto do SUAS com maior impacto em decorrência da não realização das ações do 

PEAS. Já o FEAS e o NFP indicaram a Proteção Social e o CEAS e a CIB indicaram 

o item “Outros”, através do qual, informaram que todas as ações foram realizadas, 

não havendo ação não realizada. A gestão do trabalho foi indicada pelo NUEP e a 

Vigilância Social pelo NMA.  

 

8- Quanto às ações previstas no PEAS – exercício 2021, os núcleos de execução da 

gestão do SUAS, informaram que a razão da não realização das ações previstas no 

PEAS, para exercício 2021, decorreu: 33.3% devido ausência de apoio financeiro, 

33,3% devido o planejamento não ter como base o PEAS, 16,7% ausência de apoio 

tecnológico, 16,7% devido aos recursos humanos insuficiente, 16,7%  devido à 

doença ou afastamento do servidor, 16,7% devido a dependência de aprovação de 

aparato legal, 25% ocorreu em decorrência de doença ou afastamento do servidor, 

16,7% devido a necessidade de adequação técnica, 16,7% as ações foram realizadas 

e 16,7% em decorrência da pandemia e 16,7% não houve ação não realizada. 
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Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

 
Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 
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público; Implantação de sistemas que deem suporte técnico assim como apontou a 

necessidade do planejamento anual dos setores de gestão espelharem o Plano 

Estadual de Assistência Social. 

 

Dentre os principais motivos elencados pelos núcleos que compõem a gestão do 

SUAS, os que apresentaram maior indicação foi a “Ausência de apoio financeiro”, 

indicado pelo NMA e NUEP e o “Planejamento não teve como base o PEAS”, citado 

pelo NFP e FEAS.  

 

9- Quanto à construção do planejamento setorial, os núcleos que compõem a gestão 

do SUAS, o NUEP, NMA, CEAS, FEAS e NFP, representando 83,3% informaram que 

utilizaram o “Pacto de aprimoramento da gestão”, o NMA, NUEP, CEAS, FEAS, NFP 

e CIB, correspondendo 66,7% citaram o Plano Plurianual – SIAFE e/ou o Plano 

Estadual de Assistência Social já o NUEP, FEAS e CEAS, equivalendo 50% dos 

núcleos informaram que o Quadro de detalhamento de despesas – QDD, foi a peça 

orçamentária ou técnica utilizado como base para a construção do Plano Anual de 

Trabalho – PAT.  

 

 
Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 
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Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 
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12- Os formulários foram preenchidos pelos técnicos:  

NUEP: ANDERSON DA SILVA FURTADO 

NFP: JOSINELMA VALADARES DE OLIVEIRA  

NMA: TATIANA GEMAQUE REZENDE 

CIB: CILETE BARROS DOS SANTOS  

CEAS: KAROLINA MAUÉS e DANIRES PANTOJA  

FEAS: MARIA DO SOCORRO VIEIRA PEREIRA PEREIRA 
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4. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL 

 

Neste bloco, analisaremos a PROTEÇÃO SOCIAL as ações prioritárias do PEAS, seu 

volume, execução, ou reprogramação para 2022, descreveremos os destaques, 

fragilidades e resultados alcançados no âmbito do Estado, possibilitando, permanente 

construção de instrumentais capazes de produzir indicadores da área de Vigilância 

socioassistencial. 

 

1- GERÊNCIA: Quanto a abrangência do relatório, todas as 09 gerências dos 

Programas, Serviços e Benefícios socioassistenciais estaduais, executados por esta 

secretaria através da Proteção Social Básica e Especial, estão contemplados neste 

formulário para monitoramento do PEAS – ações/2021, sendo eles: 

 

● Serviços sócio Assistenciais (PAIF, SCFV E SPBD 

● Programa Criança Feliz; 

● Programa Bolsa Família; 

● Aluguel Social; 

● ACESSUAS TRABALHO; 

● Benefício de Prestação Continuada - BPC; 

● Benefício de Prestação Continuada na Escola- BPC na Escola 

● Proteção Social Média Complexidade; 

● Proteção Social Alta Complexidade. 

 

1.1- CARGO/FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Os 

formulários foram preenchidos 100% pelos técnicos de referências dos Programas, 

Serviços e Benefícios socioassistenciais estaduais executados por esta secretaria, 

através da Proteção Social Básica e Especial. 
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Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

2- QUANTO À QUANTIDADE DE AÇÕES DO PEAS PREVISTAS PARA 2021, 

55.6% dos programas, Benefícios e Serviços socioassistenciais informaram que 

existem previstas de 06 (seis) a 10 (dez) ações à serem executadas em 2021, 22.2% 

dos programas estaduais informaram que existem previstas de 01 (uma) a 05 (cinco) 

ações à serem executadas em 2021 e 11,1% dos programas estaduais informaram 

que existem previstas de 11 (onze) a 15 (quinze) ações à serem executadas em 2021 

e 11,1% mais de 20 (Vinte).Quanto à quantidade de ações do PEAS, com 83 ações 

previstas para 2021, no Bloco Proteção Social dos núcleos que executam Serviços e 

Programas :Serviços socioassistenciais - SCFV-PAIF-PSB que previa-08 ações 

perfazendo 9.7%, igualmente o Programa Criança Feliz com 8 ações perfazendo 

9.7%, PBF com 13 ações perfazendo 15.9%,Aluguel social previu 2 ações 2.4%, 

ACESSUAS Trabalho previu 07 perfazendo 8.5% ,BPC 3 ações perfazendo 3.7%, 

BPC na Escola previu 5 ações perfazendo 6.1%, PSMC previu 22 perfazendo 26.8% 

e PSAC previu 14 ações perfazendo 17.1% do total de ações.  
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Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

             
Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

2.1- Quanto às ações do PEAS - exercício 2021, 66.7% dos Programas, Benefícios e 

Serviços socioassistenciais informaram que existem previstas de 01 (um) a 5 (cinco) 

ações repactuadas para o exercício 2022, 22.2% não citaram nenhuma ação 

reprogramada e 11.1% citaram de 11 (onze) a 15 (quinze) das ações encontram-se 

nesta situação, entretanto, identificamos incongruência nas informações, pois 

conforme “Quadro demonstrativo de prioridades de execução exercício 2021”, apenas 

o setor da Proteção Social de Alta Complexidade, declarou 03 (três) ações 

reprogramadas.  
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Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

           

4.1. QUADROS E GRÁFICOS DE AÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2021 POR 

SITUAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL 

 

4.1.1. Ações realizadas integralmente – Proteção Social  

 

Nº DE 
AÇÕES 

PREVISTAS 
NO PEAS 

DESCRIÇÃO / AÇÃO 
NÚCLEO / 

PROGRAMA 
QUANT. % 

08 

- Promover Web Palestra para equipes de 

referência dos municípios, com ênfase na ação 
de acompanhamento familiar no âmbito do 
PAIF, sendo 100% (cem por cento) nos quatros 
anos. 

- Prestar apoio técnico específico online aos 
municípios priorizados a partir de critérios 
definidos anualmente pela Comissão 
Intergestores Tripartite - CIT, com registro em 
sistema de informações, sendo atendidos 
100% a cada ano (Meta 8 PAG). 

Serviços 
socioassisten
ciais – PAIF, 

SCFV E 
SPBD 

02 25 

08 

- Realizar Seminário Estadual da Primeira 

Infância. 

PCF 07 87,5 

- Promover capacitações do Guia de Visita 
Domiciliar e da Metodologia Cuidados para 
Desenvolvimento de Crianças – CDC para 
equipes de referência dos municípios, na 
modalidade presencial, sendo 100% (cem por 
cento) em cada ano. 

- Realizar Workshop sobre crianças com 

deficiência para equipes municipais do 
Programa Criança Feliz, uma vez ao ano, 
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sendo 100% em cada ano. 

- Ofertar web palestras com temática de 

Linguagem e cognição, uma vez ao ano. 

- Acompanhar e monitorar execução do 
Programa nos municípios on-line e in loco, 
sendo 100% (cem por cento) nos quatros anos 
na modalidade on-line e in loco 100% (cem por 
cento) nos anos de 2021 a 2023. 

- Reunir Prefeitos, Secretários da Assistência 
Social, Conselho de Assistência Social, 
Comitês gestores estadual e municipal, 
Coordenadores e supervisores do Programa 
para encontro de alinhamento online e 
presencial, uma vez ao ano. 

- Implementar o Comitê Gestor Estadual de 

Primeira Infância. 

13 

- Realizar ações educativas regionalizadas em 
100% dos municípios sobre a gestão do 
Programa Bolsa Família e do CadÚnico, tendo 
como público-alvo os agentes públicos, no 
mínimo, das áreas de saúde, educação, 
assistência social e conselheiros de políticas 
intersetoriais, a fim de subsidiá-los com 
informações que favoreçam as tomadas de 
decisões que melhor atendam às necessidades 
dos beneficiários e usuários do respectivo 
programa e cadastro. 

PBF 04 30,76 - Apoiar os municípios nas ações de 
atualização cadastral, a fim de que o CadÚnico 
reflita a realidade socioeconômica da família. 

- Apoiar e estimular o cadastramento pelos 
municípios, das famílias pertencentes aos 
Grupos Populacionais Tradicionais e 
Específicos (GPTEs). 

- Instituir formalmente a Coordenação Estadual 

Intersetorial do Programa Bolsa Família, 
composta no 
mínimo pelas áreas de saúde, educação e 
assistência social. 

03 

- Realizar o Acompanhamento e 

monitoramento dos beneficiários do Aluguel 
Social. ALUGUEL 

SOCIAL 
02 66,67 

- Efetivar o pagamento do benefício Aluguel 

Social. 

07 

- Monitorar e avaliar on-line os planos de ações 
dos cinco municípios que desenvolvem o 
Programa ACESSUAS Trabalho sendo 100% 
ao ano. ACESSUAS 

TRABALHO 
04 57,14 

- Ofertar capacitação on-line e in loco sobre 

metodologia e diretrizes do Programa 
ACESSUAS Trabalho para equipes de 
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referência dos municípios. 

Promover Encontros de monitoramento on-line 

do programa ACESSUAS. 

Acompanhar e monitorar in loco a execução do 
Programa nos municípios. 

22 

- Realizar assessoramento “in loco”, 

anualmente, gerando relatório e informações 
com vistas à melhoria na oferta dos serviços 
aos usuários da Assistência Social. 

- Acompanhar as ações estratégicas do PETI 
nos 5 municípios habilitados, os quais 
apresentam maior incidência de trabalho 
infantil, segundo dados oficiais do Ministério da 
Cidadania e dados estaduais. 

- Qualificar estratégias preventivas, de 
enfrentamento, acompanhamento e 
assessoramento, para os 11 municípios com 
incidência de trabalho infantil que não são 
habilitados pelo Ministério da Cidadania. 

- Realizar capacitação, apoio técnico/ 
monitoramento aos municípios pela equipe de 
referência (através de rodas de conversas, 
palestras, oficinas, encontros etc.). 

- Acompanhar o preenchimento de Sistema de 
Monitoramento do PETI – SIMPETI, dos 
municípios. 

- Alimentar o Sistema de Monitoramento do 
PETI – SIMPETI. 

- Realizar ações de divulgação, sensibilização 
e mobilização para prevenção e erradicação do 
trabalho infantil. 

- Promover a veiculação das campanhas 
nacionais e realização de campanhas 
estaduais para prevenção e erradicação do 
trabalho infantil. 

- Possibilitar a participação da equipe técnica 
estadual em reuniões, fóruns, palestras, 
audiências públicas, encontros e etc., sobre a 
temática do Trabalho Infantil. 

- Realizar as reuniões mensais ordinárias e 
extraordinárias (quando necessário) com 
pautas sobre o tema: Abuso e Exploração 
Sexual contra Crianças e Adolescentes de 
Macapá. 

- Promover a veiculação das campanhas 
nacionais e realização de campanhas no 
estado sobre temática do combate ao abuso e 
exploração sexual de crianças e adolescentes 
(a exemplo de 18 de maio e carnaval). 

PSMC 11 50 

14 

- Apoiar e orientar a elaboração dos Planos de 

Acolhimento Institucional nos municípios em 
que há o serviço de acolhimento. 

PSAC 05 35,71 
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- Orientar metodologias de serviço à luz da 
tipificação nacional, em unidade de 
acolhimento de forma a qualificar a oferta do 
serviço e a atenção ao usuário 
criança/adolescente; idoso/ mulher. 

- Realizar ações de apoio e assessoria “in loco”, 
conforme a demanda e a necessidade dos 
municípios nas unidades de acolhimento. 

- Garantir e aprimorar a oferta do serviço de 
acolhimento na Casa Abrigo Fátima Diniz e ILPI 
– Abrigo São José. 

- Realizar ações de apoio e assessoria às 
unidades coordenadas pelo Estado, Casa 
Abrigo Fátima Diniz e ILPI - Abrigo São José. 

 

4.1.2. Ações realizadas parcialmente – Proteção Social 

 

Nº DE 

AÇÕES 
PREVISTAS 

NO PEAS 

DESCRIÇÃO / AÇÃO 
NÚCLEO / 

PROGRAMA 
QUANT. % 

08 

- Promover Seminário do Serviço de 
Atendimento Integral a Família, para equipes 
de referência dos municípios, sendo 1 em 2021 
e outro em 2023. 

- Realizar Encontros estaduais da Proteção 
Social Básica por território, sendo 70% a cada 
ano a partir de 2021. 

- Acompanhar e monitorar presencial e on-line 
os serviços socioassistenciais para equipes de 
referência dos municípios, sendo 100% (cem 
por cento) nos quatros anos na modalidade 
online; e presencial com 50% (cinquenta por 
cento) em 2021, 70% (setenta por cento) em 
2022 e 100% (cem por cento) em 2023. 

Serviços 
socioassisten
ciais – PAIF, 

SCFV E 
SPBD 

03 37,5 

13 

- Articular a realização de capacitação 

específica sobre o diagnóstico, monitoramento 
e a avaliação de impacto, do Programa Bolsa 
Família no âmbito do Estado do Amapá, tendo 
como público-alvo os agentes públicos 
estaduais e municipais que atuam na gestão do 
PBF/CadÚnico. 

- Acompanhar a gestão de benefícios 
financeiros do Programa Bolsa Família 
realizada pelos municípios do Estado. 

- Instituir reuniões permanentes para tratar da 
gestão das condicionalidades do Programa 
Bolsa Família no âmbito estadual e municipal, 
com o fim de estimular as famílias beneficiárias 
a exercer seu direito de acesso às políticas 
públicas de saúde, educação e assistência 
social, promovendo a melhoria das condições 

PBF 06 46,16 
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de vida da população; e identificar as 
vulnerabilidades sociais que afetam ou 
impedem o acesso das famílias beneficiárias 
aos serviços públicos a que têm direito, por 
meio do monitoramento de seu cumprimento. 
Em 2020 serão, no mínimo, 2 reuniões, 
conforme planejamento a ser elaborado. Nos 
demais anos, serão 4 reuniões anuais, 
conforme planejamento a ser elaborado. 

- Apoiar e incentivar o controle (social, interno e 
externo) e a participação social na gestão 
estadual e municipal do Programa Bolsa 
Família e do CadÚnico. 

- Estruturar a CEPBF e as coordenações 
estaduais intersetoriais do PBF com os 
recursos existentes e agentes públicos 
necessários, a fim de que bem desenvolvam 
suas atividades. 

- Instituir formalmente a Rede Colaborativa de 
Gestão do Programa Bolsa Família como a 
parceria entre o Estado, organizações não 
estatais e cidadãos, na promoção de ações que 
reforcem a proteção social e conduzam à 
superação da condição de exclusão social 
enfrentada pelas famílias de baixa renda. 

03 

- Apoio técnico aos municípios no processo de 

inclusão dos Beneficiários do BPC no Cadastro 
Único sendo 50% (cinquenta por cento) em 
2021, 70% (setenta por cento) em 2022 e 100% 
(cem por cento) 2023. 

BPC 02 66,67 - Acompanhar e monitorar a execução do 

benefício BPC no estado, sendo 100% (cem 
por cento) nos quatros anos na modalidade on-
line e in loco: 25% (vinte e cinco por cento) em 
2021, 50% (cinquenta por cento) em 2022 e 
75% (setenta e cinco por cento) em 2023. 

05 

- Ofertar capacitação para a aplicação do 
questionário (20h) e operacionalização do 
sistema (40h) 100% no período de 2021 a 
2022. 

BPC NA 

ESCOLA 
03 60 

- Acompanhar e monitorar on-line e in loco a 

execução do compromisso de implementação 
do programa BPC na escola nos municípios 
sendo 100% (cem por cento) em 2021 a 2023. 

- Prestar apoio técnico aos municípios de modo 
que as crianças e adolescentes beneficiárias do 
BPC estejam matriculadas na escola, 
considerando os percentuais de: 60% 
(sessenta por cento) em 2021; 70% (setenta 
por cento) em 2022; 80% (oitenta por cento) em 
2023. 

03 
- Realizar cadastramento e recadastramento 
para a concessão do benefício Aluguel Social.  

ALUGUEL 
SOCIAL  

01 33,33 
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07 

- Promover Seminário sobre o Mundo do 

trabalho para equipes de referência dos 
municípios. 

ACESSUAS 

TRABALHO 
01 14,29 

22 

- Assessorar os municípios na implantação e 

execução de serviço de Abordagem Social da 
proteção social especial proporcionando 
reflexão e orientando a atuação do profissional 
na atenção aos usuários, com vistas a ampliar 
a oferta de serviços até atingimento de 75%. 

PSMC 04 18,18 

- Garantir acompanhamento dos 11 CREAS 
implantados no Estado, visando o 
aprimoramento dos serviços executados. 
Assim como, auxiliar na implantação de futuros 
CREAS municipalizados em parceria com a 
vigilância socioassistencial. 

-Acompanhar/monitorar as metas de 
erradicação do trabalho infantil nos 16 
municípios, atendendo 75%. 

- Fomentar a criação de Redes de 
enfrentamento sobre o tema: Abuso e 
Exploração Sexual contra Crianças e 
Adolescentes, nos municípios que não 
possuem a rede institucionalizada, 75% ao final 
de quatro anos. 

 

4.1.3. Ações não realizadas – Proteção Social 

 

N. DE 

AÇÕES 
PREVISTAS 

NO PEAS 

DESCRIÇÃO / AÇÃO 
NÚCLEO / 

PROGRAMA 
QUANT. % 

08 

- Realizar oficinas temáticas para fomentar o 
processo de formação no atendimento e 
acompanhamento das famílias de povos e 
comunidades tradicionais no território para 
equipes de referência dos municípios, sendo 
50% (cinquenta por cento) em 2021, e 100% 
(cem por cento) em 2022. 

- Prestar apoio técnico específico presencial 
aos municípios priorizados a partir de critérios 
definidos anualmente pela Comissão 
Intergestores Tripartite - CIT, com registro em 
sistema de informações, sendo 50% (cinquenta 
por cento) em 2021, 70% (setenta por cento) 
em 2022 (Meta 8 PAG). 

- Realizar Oficinas temáticas presenciais para 
estimular o atendimento e acompanhamento da 
População LGBT no Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, para equipes de 
referência dos municípios, sendo 50% 
(cinquenta por cento) em 2021, e 100% em 
2022. 

Serviços 
socioassisten
ciais – PAIF, 

SCFV E 
SPBD 

03 37,5 
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13 

- Instituir o plano de ações complementares do 

Programa Bolsa Família, com o fim de integrar 
as ações governamentais e não 
governamentais que prestigiem o cumprimento 
dos objetivos do programa e a promoção dos 
direitos das famílias em situação de extrema 
pobreza e pobreza. 

PBF 03 

23,08 

- Implementar e articular, em 75% dos 

municípios (pequeno porte I e II), ações que 
permitam o acesso das famílias de baixa renda 
incluídas no CadÚnico à documentação civil 
básica (certidão de nascimento, CPF, RG, título 
de eleitor, carteira de trabalho) e aos serviços 
públicos, em especial aos de saúde, educação 
e assistência social. Essas ações serão 
articuladas e implementadas em parceria com 
os órgãos/entidades municipais, estaduais, 
federais e organizações não governamentais. 
Serão priorizadas às famílias que integram os 
Grupos Populacionais Tradicionais e 
Específicos (GPTEs) e o público-alvo do 
Programa Bolsa Família. 

 

- Promover o prêmio de boas práticas na gestão 

municipal e estadual do Programa Bolsa 
Família e do CadÚnico, a fim de valorizar e 
difundir as ações que prestigiem o controle, a 
participação social, a inovação, a gestão da 
qualidade, o atendimento aos objetivos do 
Programa Bolsa Família e do CadÚnico, entre 
outros critérios estabelecidos em regulamento 
próprio. 

 

03 

- Promover ações com os municípios para 

ampliar o acesso ao Benefício de Prestação 
Continuada - BPC em 100% (cem por cento) 
daqueles que possuem povos e comunidades 
tradicionais em situação de vulnerabilidade 
social, sendo 25% (vinte e cinco por cento) em 
2021, 50% (cinquenta por cento) em 2022 e 
75% (setenta e cinco por cento) em 2023. 

BPC 01 33,33 

05 

- Desenvolver estratégias para efetivação das 
ações intersetoriais do IGDSUAS 107 
Programa em conjunto com o Grupo Gestor 
Estadual e Municipais, sendo 25% (vinte e 
cinco por cento) a cada ano. 

BPC NA 

ESCOLA 
01 20 

07 

- Ofertar capacitação do Sistema de 
Informações do Programa ACESSUAS 
Trabalho – SIS para equipes municipais de 
referência, sendo 100% ao ano. 

ACESSUAS 

TRABALHO 
01 14,29 

22 

- Elaborar plano de apoio aos municípios, com 

prioridade aos que apresentem plano de 
providência, com vistas a qualificar a oferta de 
serviços reduzindo incidência de violações 
sempre que necessário, a partir de 

PSMC 06 27,27 
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monitoramento de incidência realizada pelo 
Estado progressivamente em 25% ao ano. 

- Fomentar a implantação de um CREAS 
regionalizado. 

- Auxiliar na implantação e na qualificação do 
Centro POP nos municípios de PPII e 
acompanhar os serviços efetivamente 
implantados, para pessoa em situação de rua. 

- Propor ações, sempre que necessárias, em 
parcerias com órgãos como CAPS e 
Consultório de Rua, etc. como forma de 
aprimorar os conhecimentos de novas técnicas 
de atendimento e procedimentos de 
abordagem aos usuários. 

- Fomentar a realização de reuniões interredes 
no âmbito de Estado, ao menos duas ao ano, 
sobre Abuso e Exploração Sexual contra 
Crianças e Adolescentes nos municípios que já 
possuem a rede formalizada para consolidar o 
serviço. 

- Promover encontros, seminários, palestras etc 
nos municípios, envolvendo as instituições que 
compõem a Rede intersetorial, ao menos uma 
vez por ano. 

14 

- Promover e cofinanciar a implantação do 
serviço de família acolhedora em 50% dos 
municípios de PPI e PPII visando assegurar 
laços comunitários e prevenir abrigamento 
institucional de crianças e adolescentes em 
situação abandono, maus tratos e de violação 
de direitos. 

- Orientar, qualificar, auxiliar e cofinanciar a 
implantação do serviço de Centro dia para 
pessoa idosa, com prioridade para os 
municípios com maior incidência de abandono, 
maus tratos e/ou negligência, com cobertura 
progressiva para atingir o total de 75%. 

PSAC 02 14,28 

 

4.1.4. Ações em andamento – Proteção Social  

 

Nº DE 
AÇÕES 

PREVISTAS 
NO PEAS 

DESCRIÇÃO / AÇÃO 
NÚCLEO / 

PROGRAMA 
QUANT. % 

08 
- Participação da equipe de referência estadual 
em eventos de âmbito nacional. 

PCF 01 12,5 

05 

- Monitorar a permanência escolar de 
beneficiários do BPC na escola, 60% (sessenta 
por cento) em 2021; 70% (setenta por cento) 
em 2022; 80% (oitenta por cento) em 2023 
(meta 18 PAG). 

BPC NA 
ESCOLA 

01 20 
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07 
- Realizar panorama avaliativo das ações 
executadas nos municípios que realizaram 
adesão do Programa ACESSUAS TRABALHO.  

ACESSUAS 
TRABALHO 

01 14,29 

 

4.1.5. Ações reprogramadas – Proteção Social  

 

Nº DE 
AÇÕES 

PREVISTAS 
NO PEAS 

DESCRIÇÃO / AÇÃO 
NÚCLEO / 

PROGRAMA 
QUANT. % 

14 

- Implantar e implementar a execução do 

serviço de proteção em calamidades públicas e 
emergências, em conjunto com os municípios. 

- Elaborar e implementar o plano estadual de 
calamidade pública para nortear ação das 
equipes de estado e subsidiar os planos 
municipais (meta PAG para 2020/2023). 

- Mobilizar 50% dos municípios na implantação 
dos planos municipais de calamidade (meta 
PAG 2020-2023). 

PSAC 03 21,42 

 

Quanto ao não cumprimento de atividades. O NPE, através da PSMC, informou que 

a Meta “Realizar diagnóstico em instrumental próprio da demanda de municípios de 

PPI elegíveis ao cofinanciamento regionalizado de serviços de média complexidade – 

CREAS, com NPE, vigilância social estadual e gestão municipal, referente à meta 2 

PAG revalidada, não se aplica à prioridade do PEAS. 

 

O NPE, através da PSAC, citou que a ação de “Instituir auxílio financeiro emergencial 

para atender famílias em vulnerabilidade social, designada a aquisição de cesta 

básica composta por alimentos, materiais de higiene pessoal e limpeza, como forma 

de assistência frente ao estado de calamidade pública e econômica ocasionadas pela 

pandemia de COVID-19, através da Lei N2.499 de 01/04/2020”, assim como, 

“Instaurar o benefício eventual de caráter emergencial ‘’Água: Conta Paga’’ destinada 

ao custeio da tarifa social de água, saneamento e energia elétrica para famílias 

vulneráveis pertencentes ao CadÚnico e cadastradas na empresa pública estadual de 

água e saneamento no âmbito do Estado do Amapá, como forma de enfrentamento à 

calamidade pública e econômica ocasionará pela pandemia de COVID-19, através do 

Decreto N1519 de 09/04/2020”, “Realizar transferência voluntária de recursos do 

GEA, através da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS para 

a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAST, na implantação, de forma 

emergencial e temporária, de abrigo para acolher pessoas em situação de rua, a fim 

de evitar o contágio pelo Novo Coronavírus – COVID – 19, conforme Convênio 

N001/2020 – Processo Nº 086/2020” e “Garantir o cofinanciamento aos municípios 

para atendimento excepcional de calamidade pública em razão da grave crise 
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decorrente da pandemia COVID-19, através da portaria nº 063 de 24 de março de 

2020”, não se aplicam ao NPE.  Há justificativas contidas nos instrumentais, que 

demonstram o desnivelamento das ações planejadas , com o entendimento técnico 

acerca das ações protetivas com outras funções da Assistência Social( tal como 

vigilância e financiamento) e as normativas que regulam as proteções de alta e média 

complexidade, fato que sugere a realização de capacitação e/ou oficinas de trabalho 

que possam dirimir esse desnivelamento de percepção e operacionalização da 

Política de Assistência Social, adequar e ou realocar as atividades se necessário, 

corrigindo as competências de acordo com as normativas do SUAS.   

 

Ao confrontarmos os instrumentais identificamos dados incongruentes entre as 

informações fornecidas, pelos núcleos da Proteção Social, através do preenchimento 

do formulário pelo app Google Forms e do Quadro Demonstrativo das prioridades para 

execução no exercício 2021. Identificamos que o PBF no app Google Forms 

respondeu a opção de 06 a 10 ações previstas para 2021, entretanto conforme o 

instrumental Quadro Demonstrativo, possuem 13 ações. O BPC na Escola, no app. 

Google Forms citou que de 06 a 10 ações, porém no Quadro Demonstrativo possuem 

apenas 05 ações previstas para o ano de 2021. Da mesma forma o PSMC informou 

no app Google Forms, possuir mais de 20 ações, mas de acordo com o Quadro 

Demonstrativo possui 15 ações a serem executadas em 2021.Dessa forma foi 

considerado o instrumental quadro demonstrativo, que se mostrou mais completo em 

informações qualitativas.  

 

03- Quanto às ações planejadas no PEAS – exercício 2021, 55.6% dos Programas, 

Benefícios e Serviços socioassistenciais desta secretaria, informaram que existem de 

01 (uma) a 5 (cinco) ações cumpridas INTEGRALMENTE no ano de 2021, nenhuma 

ação foi concluída integralmente, correspondendo ao percentual de 22,2%, 11.1% 

declaram que 16 (Dezesseis) a 20 (vinte) e 11.1% 6 (seis) a 10 (dez) ações cumpridas 

integralmente. Entretanto identificamos incongruência nas informações prestadas, 

uma vez que, conforme Quadro demonstrativo de prioridades de execução exercício 

2021, não foi apresentado ações cumpridas integralmente na categoria de “16 

(dezesseis) a 20 (vinte) e sim, de 11 (onze) a 15 (quinze).  
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Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

Através deste gráfico identificamos dados incongruentes entre as informações 

fornecidas, pelos núcleos da Proteção Social, observamos, através da comparação 

entre os dados do preenchimento do quadro de prioridades (qualitativo)  e do 

formulário do app Google Forms, o (instrumental quantitativo) que 55.6% dos 

Programas, Benefícios e serviços socioassistenciais, do núcleo de Proteção Social, 

informaram de 01 à 05 ações realizadas integralmente, 22,2% não citaram nenhuma 

ação concluída integralmente, 11.1% de 06 à 10 ação e 11.1% de 11 à 15 ações nesta 

situação. Isto posto, foi verificado que a PSMC apresentou 11 ações realizadas 

integralmente, de maneira que não poderia assinalar a opção de 16 à 20 ações na 

categoria. Dessa maneira foi considerado o instrumental com maior e melhor 

qualidade de dados. Destaque para PSMC com 11 ações perfazendo 13.3%; PBF E 

ACESSUAS com 04 ações, perfazendo 4.8% cada um deles, PCF com 07 ações 

realizadas perfazendo 8.4%;  
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Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

Quanto às ações planejadas no PEAS – exercício 2021, 66.7% dos Programas, 

Benefícios e Serviços socioassistenciais, desta secretaria, informaram que existem de 

01 (uma) a 5 (cinco) ações realizadas PARCIALMENTE no ano de 2021, sendo eles, 

PSB, BPC, BPC NA ESCOLA, ALUGUEL SOCIAL, ACESSUAS TRABALHO e PSMC, 

já o núcleo do PBF, correspondendo à 11.1% das respostas, citou de 6 (seis) a 10 

(dez) ações realizadas parcialmente, de maneira que os 22.2%restantes, cabem aos 

núcleos do PCF e PSAC, os quais informaram que não realizaram ações 

parcialmente.  

 

             
Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 
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O NPE através da PSMC informou que embora não tenha auxiliado na implantação 

de futuros CREAS, realizou o acompanhamento dos 11 CREAS instalados.  

 

04- Quanto às ações planejadas no PEAS – exercício 2021, 55.6% dos Programas, 

Benefícios e serviços socioassistenciais, desta secretaria, não informaram nenhuma 

ação em ANDAMENTO, 44.4%, informaram que existem de 01 (uma) a 5 (cinco) 

ações, de 2021, em ANDAMENTO.  

 

             
Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

Através deste gráfico identificamos dados inconsistência entre as informações 

fornecidas, pelos núcleos da Proteção Social, através da comparação entre os dados 

do preenchimento do formulário pelo app Google Forms e do Quadro Demonstrativo 

das prioridades para execução no exercício 2021. Observamos, através do 

instrumental quantitativo, que 66,7% dos Programas, Benefícios e serviços 

socioassistenciais, desta secretaria, não informaram nenhuma ação em 

ANDAMENTO e 33,3% citaram de 01 (uma) a 5 (cinco) ações, de 2021, em 

ANDAMENTO. Foi identificado que o PCF apresentou 01 ação em andamento, de 

maneira que não poderia assinalar a opção “nenhuma ação em andamento”. Da 

mesma forma aconteceu com o Benefício da Prestação Continuada, o qual elencou 

de 01 à 05 ações em andamento, entretanto, este Benefício não apresentou, de 

acordo com o Quadro Demonstrativo de ações nenhuma ação nesta situação. Dessa 

forma diante da inconsistência das informações foi considerado o instrumental de 

maior e melhor qualidade de dados. 
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05- Quanto às ações de planejamento no PEAS, para exercício 2021, os Programas, 

Benefícios e serviços socioassistenciais, esta secretaria, informaram que 55.6% de 

01 (uma) a 5 (cinco) não foram realizadas, 33.3% citaram que nenhuma ação deixou 

de ser realizada e 11.1% não realizaram as ações previstas à serem executadas em 

2021.  

 

 
Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

Através deste gráfico identificamos dados inconsistentes entre as informações 

fornecidas, pelos núcleos da Proteção Social, através da comparação entre os dados 

do preenchimento do formulário pelo app Google Forms e do Quadro Demonstrativo 

das prioridades para execução no exercício 2021. Observamos, através do 

instrumental quantitativo que 66.7% dos Programas, Benefícios e serviços 

socioassistenciais, deste núcleo, apresentaram de 01 à 05 ações não realizadas, 

22,2% não citaram ações nesta situação e 11,1% elencou de 06 à 10 ações não 

concluídas. Isto posto, verificou-se que o BPC indicou 01 ação na situação de não 

concluída, de maneira que não poderia assinalar a opção “nenhuma ação não 

realizada”.  

 

Quanto ás justificativas sobre a não realização das ações, a PSB informou que as 

oficinas temáticas para fomentar o processo de formação no atendimento e 

acompanhamento das famílias de povos e comunidades tradicionais no território para 

equipes de referência dos municípios, sendo 50% (cinquenta por cento) em 2021, e 

100% (cem por cento) em 2022, assim como, o apoio técnico específico presencial 

aos municípios priorizados a partir de critérios definidos anualmente pela Comissão 

Intergestores Tripartite - CIT, com registro em sistema de informações, sendo 50% 

(cinquenta por cento) em 2021, 70% (setenta por cento) em 2022 (Meta 8 PAG) e as 
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oficinas temáticas presenciais para estimular o atendimento e acompanhamento da 

População LGBT no Sistema Único de Assistência Social – SUAS, para equipes de 

referência dos municípios, sendo 50% (cinquenta por cento) em 2021, e 100% em 

2022, não foram realizadas devido o atendimento da demanda no núcleo de proteção 

básica ter sido prejudicado em decorrência das restrições de não aglomerações. 

Sugerindo a necessidade de reprogramação para Planos de trabalhos futuros de 

forma a efetivar as ações em conformidade com medidas de segurança no estágio 

pandêmico a que for reprogramada. 

 

O Programa ACESSUAS Trabalho, observou que em decorrência do ambiente 

pandêmico não ofertou capacitação do Sistema de Informações do Programa 

ACESSUAS Trabalho – SIS para equipes municipais de referência, sendo 100% ao 

ano. 

 

O Programa BOLSA FAMÌLIA justificou que não instituiu o plano de ações 

complementares do Programa Bolsa Família, assim como não promoveu o prêmio de 

boas práticas na gestão municipal e estadual do Programa Bolsa Família e do 

CadÚnico, devido a suspensão das condicionalidades durante a pandemia, de ordem 

do ministério da Cidadania (portaria 591) inicial portaria Nº 335, de março de 2020.  

 

O Benefício da Prestação Continuada – BPC informou que não realizou as ações com 

os municípios para ampliar o acesso ao Benefício de Prestação Continuada – BPC, 

em decorrência do atendimento ter sido prejudicado devido ambiente pandêmico. 

 

O Benefício da Prestação Continuada – BPC na Escola observou que em decorrência 

do ambiente pandêmico, não desenvolveu estratégias para efetivação das ações 

intersetoriais do IGDSUAS 107, em conjunto com o Grupo Gestor Estadual e 

Municipais.  

 

PSMC, informou que a ação: 03 não foi realizada em decorrência do NPE não ter 

conhecimento e/ou acesso se algum município apresentou plano de providência. Já 

as ações de Nº 05, 06 e 07 não ocorreram devido à falta de articulação com demais 

setores e órgãos responsáveis. Informaram ainda que as reuniões interredes, sobre 

Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes nos municípios que já 

possuem a rede formalizada para consolidar o serviço e os encontros, seminários, 

palestras previstas para ocorrer ao menos uma vez por ano, não aconteceram em 

virtude da pandemia da COVID-19 e da dificuldade de agenda das instituições. 

 

O NPE, através da PSAC que não promoveu e não cofinanciou a implantação do 

serviço de família acolhedora em 50% dos municípios de PPI e PPII, assim como, não 

cumpriu a ação de “orientar, qualificar, auxiliar e cofinanciar a implantação do serviço 
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de Centro dia para pessoa idosa, pois estes não se aplicam ao NPE, uma vez que 

depende da avaliação e cooperação de outros setores da SIMS (CFGPAS – 

Formulação, Vigilância Socioassistencial e FEAS).  

 

“Realizar diagnóstico em instrumental próprio da demanda de municípios de PPI 

elegíveis ao cofinanciamento regionalizado de serviços de média complexidade – 

CREAS, com NPE, vigilância social estadual e gestão municipal. (meta 2 PAG 

revalidada)”, não se aplica à prioridade 3- apoiar as ações das redes de enfrentamento 

ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no âmbito do estado. Dessa 

forma não respondendo esta opção no quadro demonstrativo. 

 

A PSAC não preencheu os status das ações referentes à prioridade: 4. PROMOVER 

A SEGURIDADE DE RENDA COMO TÉCNICA DE DEFRONTAÇÃO À CALAMIDADE 

PÚBLICA E ECONÔMICA ADVINDAS DA PANDEMIA DO COVID19 (que no PEAS 

como nº 3), pois alegaram que não se aplica ao NPE. Diante das justificativas, 

constatamos a enorme gama de desacertos entre Planejamento- Normativas técnicas 

norteadoras do SUAS e operacionalização das proteções, sugerindo a urgência em 

treinamento e qualificação como estratégia de nivelamento técnico e metodológico na 

execução dos níveis de Proteções do SUAS. 

 

06- Quanto as Ações não realizadas do PEAS previstas para 2021, dos Programas, 

Benefícios e Serviços Socioassistenciais, 66,7% tiveram maior impacto na Proteção 

Social, 33,3% na Gestão do Trabalho, 22,2% no Fortalecimento da Rede Intersetorial, 

as demais ficaram 11,1% Defesa Social, 11,1% Vigilância Social, 11,1% Controle 

Social, 11,1% Aprimoramento da Gestão, os demais 11,1% Não houve ação não 

realizada, sem impacto negativo para qualquer setor, 11,1% Não há impacto, por não 

haver ação não realizada, 11,1% Gestão do Trabalho, equipe dos municípios, 11,1% 

nenhuma deixou de ser realizada. 
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Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

Através deste gráfico identificamos dados incongruentes entre as informações 

fornecidas, pelos núcleos da Proteção Social, através do cruzamento dos dados do 

preenchimento do formulário pelo app Google Forms e do Quadro Demonstrativo das 

prioridades para execução no exercício 2021. Observamos, através do instrumental 

Quadro Demonstrativo, que 66.7% dos Programas, Benefícios e serviços 

socioassistenciais, deste núcleo, apresentaram a Proteção Social como maior 

impacto, sendo eles: PSMC, PSAC, PSB, PBFBPC NA ESCOLA e ACESSUAS 

TRABALHO. 33.3% citaram a gestão do trabalho, sendo: PSMC, PSAC e ACESSUAS 

TRABALHO. 44,4% optaram pela alternativa “Outros”, sendo eles: PSMC, PSAC, 

PCF, ALUGUEL SOCIAL, ACESSUAS TRABALHO. Sendo assim, as opções Defesa 

Social, vigilância Social, Controle Social e Aprimoramento da Gestão ficaram com 

11,1% cada. Isto posto, verificou-se que o BPC informou não possuir ação não 

realizada, entretanto possui, conforme o “Quadro Demonstrativo de ações”, 01 (Uma) 

ação na situação de não concluída, de maneira que não poderia assinalar a opção 

“nenhuma ação não realizada”. Além disso, a PSMC e PSAC dentre as respostas 

citaram a opção outros, indicando assim o “Fortalecimento da rede intersetorial e o 

ACESSUAS TRABALHO também indicou a gestão do trabalho, equipe dos 

municípios, como sendo um outro aspecto de impacto no SUAS, não elencado nas 

alternativas do formulário do App. Google Forms. O gráfico representa em proporção 

às questões multivaloradas. 
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Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

07- Quanto as Ações previstas no PEAS que não foram realizadas, a razão atribuída, 

informaram que, 44,4% destas, se deu pelo apoio técnico insuficiente, 44,4% pelos 

recursos humanos insuficientes, 33,3% pelo apoio material insuficiente, 33,3 

necessidade de adequação técnica, 22,2% apoio financeiro insuficiente, 22,2% apoio 

tecnológico insuficiente, 22,2% doença ou afastamento do servidor, os demais ficaram 

distribuídos 11,1% dependência de aprovação de aparato legal, 11,1% fragilidade do 

regramento, 11,1% dificuldade na tramitação,11,1% dificuldade na tramitação interna 

dos documentos e morosidade do retorno ao setorial, 11,1% não há razão atribuída, 

11,1% necessidade de adequação metodológica para um período pandêmico, 11,1% 

não há ação não realizada não impacto negativo pela não realização, 11,1% técnicos 

de referência em teletrabalho, ausência de comunicação entre as políticas de saúde 

e educação, não adequação da ação para o período pandêmico, 11,1% não há razão 

atribuída, por não haver ação não realizada, 11,1% necessidade de adequação 

metodológica para período pandêmico.  
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Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

 
Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

O gráfico representa em proporção às questões multivaloradas.  

 

Dentre as informações fornecidas nos instrumentais, destaque para as informações 

obtidas pelo cruzamento de dados do preenchimento do formulário pelo app Google 

Forms e do “Quadro Demonstrativo das prioridades para execução no exercício 2021. 

Destaque para a opção “OUTROS’ do questionário, observamos que 55.5% dos 

Programas, Benefícios e serviços socioassistenciais, deste núcleo, apresentaram a  

opção “Outros”, sendo eles: PSMC, PSAC, PCF, PBF, BPC na Escola e ACESSUAS 

Trabalho, através do qual elencaram: 

 

⚫ a “Dificuldade na tramitação interna dos documentos”,  

⚫ a “Morosidade do retorno ao Setor”,  
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⚫ a “Necessidade de adequação metodológica para um período pandêmico”,  

⚫ Técnicos de referência em teletrabalho”,  

⚫ “Ausência de comunicação entre as políticas de saúde e educação”.  

⚫ 44,4% citaram “Recursos humanos insuficientes”, sendo: PSMC, PSAC, PBF e 

BPC na escola. Optaram por “Apoio Material Insuficiente” e “Necessidade de 

adequação técnica”, sendo eles: PSMC, PSAC, BPC na Escola, ACESSUAS Trabalho 

e PBF representando 33,3% cada. “ 

⚫ Apoio Tecnológico insuficiente”, 

⚫ “Doença ou Afastamento do Servidor” e 

⚫  “Todas as Ações foram realizadas, foram elencados pelos seguintes setores: PSB, 

BPC na Escola, PSMC, PSAC, PCF e ALUGUEL SOCIAL, estes últimos não possuem 

ação não realizada. Sendo assim, a PSMC, indicou a opção “Dependência de 

Aprovação de Aparato Legal”, como sendo uma razão atribuída para a não 

completude da ação, compreendendo 11.1%. Isto posto, verificou-se que o BPC 

informou não possuir ação não realizada, entretanto possui, conforme o “Quadro 

Demonstrativo de ações”, 01 (Uma) ação na situação de não concluída, de maneira 

que não poderia assinalar a opção “Não há ação não realizada”, e sim as razoes para 

a não realização da mesma. Destaque para as motivações que impediram a 

realização das ações com maior incidência nas respostas, entre os principais motivos 

elencados pelos núcleos que responderam a questão. 

 

08- Quanto a Construção do Planejamento Setorial, as peças orçamentárias ou 

técnicas que deram base ao Plano Anual de Trabalho-PAT, informaram que 100% 

tiveram por base o Quadro de Detalhamento de Despesas, 100% Plano Estadual de 

Assistência Social-PEAS, 55,6% Pacto de Aprimoramento da Gestão, 33,3% Plano 

Plurianual- SIAFE, 11,1% Quadro sintético do Sistema Federal sobre os assuntos dos 

Programas (AEPETI),11,1% Normativa própria do PCF, 11,1% Legislação própria do 

Programa.  

 



 
Governo do Estado do Amapá 

Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS 
Coordenadoria de Formulação e Gestão da Política de Assistência Social 

Núcleo de Monitoramento e Avaliação 

 

49 

 
Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

Através deste gráfico identificamos por meio das informações fornecidas, pelos 

setores da Proteção Social, através do cruzamento dos dados do preenchimento do 

formulário pelo app Google Forms e do “Quadro Demonstrativo das prioridades para 

execução no exercício 2021. Observamos que 100% dos Programas, Benefícios e 

serviços socioassistenciais, deste núcleo, todos apresentaram a opção “Quadro de 

Detalhamento de Despesas – QDD” e “Plano Estadual de Assistência Social” como 

peças orçamentárias ou técnicas para a produção do PAT, representando um 

percentual de 100%. Já 44,4% citaram o “Pacto de Aprimoramento da Gestão”, sendo 

os seguintes setores: PCF, PSAC, PBF e PSB. O Plano Plurianual e a opção “Outros”, 

foram citados pelos setores: PCF, PSAC e PSMC, correspondendo um percentual de 

33,3% cada, de maneira que na opção “Outros”, indicaram a utilização das Normativas 

do PCF e PBF, além do Quadro sintético do sistema federal sobre os recursos do 

Programa AEPETI, como alternativa a mais no processo de construção do PAT.  

 

09- Das ações planejadas dos Programas, Benefícios e Serviços Socioassistenciais, 

os setores desta Secretaria informaram que 100% houve planejamento com base no 

Plano Estadual de Assistência Social-PEAS. 
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Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

10- O processo de planejamento das ações de execução, os setores da PSMC, PSAC, 

PSB, PCF, PBF, informaram que realizaram reuniões online, representando um 

percentual de 55,6%. O mesmo percentual encontra-se também na alternativa 

“Designação de equipe responsável pela elaboração, o qual foi escolhido pelos 

seguintes setores: PSMC, PSAC, PCF, PBF e ALUGUEL SOCIAL. Já os setores da 

PSB, BPC, BPC na Escola e ACESSUAS Trabalho, citaram a “Designação de técnico 

responsável pela elaboração”, correspondendo um percentual de 44.4% e 33,3% dos 

setores da Proteção Social elencaram as reuniões técnicas presenciais, como sendo 

uma ferramenta fundamental no processo de planejamento de execução das ações 

prioritárias do PEAS, referente ao ano de 2021, sendo indicado pelos seguintes 

setores: PSB, PCF e PBF, equivalendo à um percentual de 33,3%.  
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Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

11- Nome completo do responsável pelo preenchimento informaram, 77,8% Jackeline 

Picanço Cruz, 11,1% Joice da Silva Alfaia, 11,1% Juliana de Castro Nogueira Ribeiro 

 

PSB: Jackeline Picanço Cruz  

ACESSUAS TRABALHO: Jackeline Picanço Cruz 

PCF: Jackeline Picanço Cruz 

PBF: Jackeline Picanço Cruz 

BPC: Jackeline Picanço Cruz 

BPC NA ESCOLA: Jackeline Picanço Cruz 

ALUGUEL SOCIAL: Jackeline Picanço Cruz 

PSMC: Joice da Silva Alfaia 

PSAC: Juliana de Castro Nogueira Ribeiro 
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5. BLOCO RENDA E CIDADANIA 

 
Neste bloco, analisaremos as 11 (onze) ações prioritárias do PEAS, seu volume, 

execução, ou reprogramação para 2022, descreveremos os destaques, fragilidades e 

resultados alcançados no âmbito do Estado, possibilitando, permanente construção 

de instrumentais capazes de produzir indicadores da área de Vigilância 

socioassistencial.  

 

1- GERÊNCIA: Quanto a abrangência do relatório, foram 04 (quatro) 

núcleos/gerência, são eles:  

 

● Programa Renda Para Viver Melhor – RPVM   

● Programa Luz Para Viver Melhor - LPVM  

● Programa AMAPÁ JOVEM   

● Programa PASSE LIVRE   

 

1.1 - CARGO/FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: quanto aos 

instrumentais de monitoramento 100% foram preenchidos pelos técnicos de 

referências dos núcleos/gerência. 

 

2- Quanto à quantidade de AÇÕES PREVISTAS para 2021, 100% dos programas 

estaduais informaram que existem ações previstas de 01 (uma) a 5 (cinco) a serem 

executadas em 2021. De maneira que o PRPVM apresentou 04 ações perfazendo 

36.36%, o LPVM 02 ações perfazendo 18.18%, o Programa AMAPÁ JOVEM, 03 

ações perfazendo 27.27% e o Programa PASSE LIVRE apresentou 02 ações para 

execução em 2021, perfazendo 18.18%, conforme consta no PEAS.   
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Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

2.1- Quanto às ações do PEAS - exercício 2021, 100% dos programas estaduais 

informaram que existem previstas de 01 (um) a 5 (cinco) AÇÕES REPACTUADAS 

para o exercício 2022, entretanto, conforme “Quadro Demonstrativo de Prioridades de 

execução exercício 2021”, após realização de cruzamento das informações, entre os 

instrumentais utilizados, os núcleos que compõem o grupo de RENDA E CIDADANIA, 

desta secretaria,  nenhum Programa Estadual apresentou ações reprogramadas para 

o exercício 2022, sendo, portanto, identificado incongruência nas informações, fato 

que demonstra a fragilidade do Planejamento  inconsonante com o PEAS, o que 

sugere a adequação dos Planos anuais de trabalho para vislumbrar as ações não 

realizadas integralmente, em repactuadas ou reprogramadas para o exercício 

seguinte, visando a eficácia da ação.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Governo do Estado do Amapá 

Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS 
Coordenadoria de Formulação e Gestão da Política de Assistência Social 

Núcleo de Monitoramento e Avaliação 

 

54 

5.1. QUADROS E GRÁFICOS DE AÇÕES REALIZADAS, NO EXERCÍCIO 2021, 

POR SITUAÇÃO - PROGRAMAS ESTADUAIS 

 

5.1.1. Ações realizadas integralmente – Programas Estaduais 

 

Nº DE 

AÇÕES 
PREVISTAS 

NO PEAS 

DESCRIÇÃO / AÇÃO 
NÚCLEO / 

PROGRAMA 
QUANT. % 

04 

- Efetuar a transferência de renda às famílias 
que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social no Estado do amapá, 
beneficiárias do Programa Renda Para Viver 
Melhor – RPVM, de acordo com o Decreto Nº 
1752 de 18/05/2016.  

PRPVM 02 50 

- Adequar ato administrativo do Programa 

RPVM estabelecendo recorte prioritário a 
mulheres egressas do sistema prisional.  

02 

- Garantir às comunidades rurais do Estado do 

Amapá sem energia elétrica convencional, o 
fornecimento de óleo diesel através do 
Programa Luz Para Viver Melhor – LPVM, para 
acesso aos serviços públicos básicos.  

PLPVM 01 50 

03 

- Assegurar a transferência de renda mínima 

aos jovens que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social do Estado do Amapá, 
através do Bolsa Amapá Jovem, instituído pela 
Lei Nº 2.541 de 2021 e regulamentado pelo 
Decreto Nº 1071 de 2021 o Programa Amapá 
Jovem.  

AMAPÁ 
JOVEM 

01 33,33 

 

5.1.2. Ações realizadas parcialmente – Programas Estaduais  

 

Nº DE 
AÇÕES 

PREVISTAS 
NO PEAS 

DESCRIÇÃO/AÇÃO 
NÚCLEO / 

PROGRAMA 
QUANT. % 

03 

- Garantir o monitoramento do programa 

Amapá Jovem através de visitas aos polos de 
atividade, e acompanhamento online. 

AMAPÁ 
JOVEM 

01 33,33 

02 

Assegurar a gratuidade no sistema de 

transporte público, aos estudantes da rede 
pública e instituições privada, através da Lei 
2.256/2017 e Decreto Nº 0824/2018, conforme 
as normativas do programa Passe Livre 
Estudantil – PLE. 

PASSE 

LIVRE 
01 50 
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5.1.3. Ações não realizadas – Programas Estaduais  

 

Nº DE 

AÇÕES 
PREVISTAS 

NO PEAS 

DESCRIÇÃO / AÇÃO 
NÚCLEO / 

PROGRAMA 
QUANT. % 

04 

- Executar o ciclo de empoderamento 
socioeconômico das beneficiárias do Programa 
RPVM, de acordo com o Decreto Nº 1752 de 
18/05/2016. Recursos do Tesouro, buscando a 
emancipação das mesmas. 

- Instituir o IGD-RPVM em atenção ao 
acompanhamento e inclusão em protocolo de 
gestão integrada serviços e benefícios. 

RPVM 02 50 

02 

- Realizar o diagnóstico técnico junto às 

comunidades contempladas pelo Programa 
LPVM, levando em consideração os critérios 
previstos pelo Decreto Nº 4269 de 06/11/2017. 

LPVM 01 50 

02 

- Garantir o monitoramento da assiduidade 
escolar dos beneficiários do Programa Passe 
Livre Estudantil, através de acompanhamento 
online. 

PASSE 

LIVRE 
01 50 

 

5.1.4. Ações em andamento – Programas Estaduais  

 

Nº DE 
AÇÕES 

PREVISTAS 
NO PEAS 

DESCRIÇÃO/AÇÃO 
NÚCLEO / 

PROGRAMA 
QUANT. % 

03 

- Adequar ato administrativo do Programa 

Amapá Jovem estabelecendo recorte de 
prioridade para jovens egressos do sistema 
prisional, evadidos da escola, vítimas de 
preconceito, exclusão em razão de orientação 
sexual (meta deliberações de conferência). 

AMAPÁ 

JOVEM 
01 33,33 

 

3- Quanto às ações planejadas no PEAS – exercício 2021, 100% dos Programas 

Estaduais informaram que existem previstas de 01 (uma) a 5 (cinco) ações cumpridas 

INTEGRALMENTE no ano de 2021. Ao analisarmos o instrumental qualitativo (Quadro 

Demonstrativo de Prioridades de Execução Exercício 2021) nas ações realizadas, 

constatamos que o Programa RPVM apresentou 02 (duas) ações, perfazendo 18.2, o 

LPVM 01 (uma) ação, perfazendo 9.1 e o Programa AMAPÁ JOVEM citou 01 (uma) 

ação, com igual percentual de 9.1 entretanto, o Programa PASSE LIVRE, não 

apresentou ações Realizadas integralmente no exercício 2021, sendo, portanto, 

identificado incongruência nas informações, fato que demonstra a fragilidade do 

Planejamento  inconsonante com o PEAS, o que sugere a adequação dos Planos 
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anuais de trabalho para vislumbrar as ações não realizadas integralmente, em 

repactuadas ou reprogramadas para o exercício seguinte, visando a eficácia da ação.  

 

 
Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

 
Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 
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PARCIALMENTE no ano de 2021. De maneira que o Programa AMAPÁ JOVEM 

apresentou 01 (uma) ação e o Programa LPVM citou 01 (uma) ação realizada 

parcialmente, entretanto, conforme “Quadro Demonstrativo de Prioridades de 

Execução Exercício 2021”, após realização de cruzamento das informações, entre os 

instrumentais aplicados, verificou-se que nos núcleos que compõem o grupo de 

RENDA E CIDADANIA, desta secretaria, o Programa RPVM  e LPVM, não 

apresentaram ações realizadas parcialmente no exercício 2021, sendo, portanto, 

identificado incongruência nas informações, fato que demonstra a fragilidade do 

Planejamento  inconsonante com o PEAS, o que sugere a adequação dos Planos 

anuais de trabalho. 

 

 
Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

5- Quanto às ações planejadas no PEAS – exercício 2021, 100% dos Programas 

Estaduais informaram possuir de 01 (uma) a 5 (cinco) ações de 2021 em 

ANDAMENTO em 2022. Entretanto, conforme “Quadro Demonstrativo de Prioridades 

de Execução Exercício 2021”, após realização de cruzamento das informações, entre 

os instrumentais aplicados, verificou-se que nos núcleos que compõem o grupo de 

RENDA E CIDADANIA, desta secretaria, apenas o Programa AMAPÁ JOVEM, 

apresentou ações em andamento no exercício 2022, sendo, portanto, identificado 

incongruência nas informações, fato que demonstra a fragilidade do Planejamento 

inconsonante com o PEAS, o que sugere a adequação dos Planos anuais de trabalho, 

visando a eficácia da ação.  
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Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

6- Quanto às ações de planejamento no PEAS, para exercício 2021, 75% dos 

Programas estaduais, sendo LPVM, AMAPÁ JOVEM E PASSE LIVRE, informaram 

possuir de 01 (uma) a 5 (cinco) não realizadas e o Programa RPVM, correspondendo 

a 25%, dos Programas Estaduais não citou nenhuma ação nesta categoria. 

Entretanto, conforme “Quadro Demonstrativo de Prioridades de Execução Exercício 

2021”, após realização de cruzamento das informações, entre os instrumentais 

aplicados, verificou-se que nos núcleos que compõem o grupo de RENDA E 

CIDADANIA, desta secretaria, o Programa LPVM apresenta 02 (duas) ações não 

realizadas e o Programa AMAPÁ JOVEM não citou nenhuma ação no status de ações 

“Não realizadas”, sendo, portanto, identificado incongruência nas informações, fato 

que demonstra a fragilidade do Planejamento inconsonante com o PEAS, o que 

sugere a adequação dos Planos anuais de trabalho, vislumbrando as ações não 

realizadas, em repactuadas ou em andamento para o exercício seguinte, visando a 

eficácia da ação.  
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Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

7- Das ações não realizadas, os programas estaduais informaram que, das ações não 

realizadas, 100% destas, tiveram maior impacto na Proteção Básica e apenas 25% 

na segurança de alimentar, 25% outros.   
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Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

Dessa forma, o gráfico demonstra proporcionalmente dados de questão 

multivalorada. Em razão de que todos os programas estaduais informaram a 

proteção social como o aspecto do SUAS mais comprometido em decorrências da não 

realização das ações planejadas para o ano de 2021, exceto o Programa AMAPÁ 

JOVEM, que além da proteção básica, acrescentou na opção “Outros”, a segurança 

de renda.  

 

8- Quanto às ações previstas no PEAS – exercício 2021, os programas estaduais 

informaram, que a razão atribuída se deve a 25% em decorrência de doença ou 

afastamento do servidor, 25% por ausência de tempo hábil para execução e 100% 

optaram pela alternativa “Outros”.  
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Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

 
Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

Destaque para o item “outros” referido por 100% dos programas refere-se ao decreto 

Governamental de restrição a circulação de pessoas e prevê protocolos de segurança 

coletiva no período pandémico. Dessa forma, demonstraremos proporcionalmente 

dados de questão multivalorada. Os Programas RPVM e LPVM apresentaram como 
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a existência do DECRETO Nº 1.414, DE 19 DE MARÇO DE 2020, o qual discorre a 

respeito das medidas de restrição de aglomeração de pessoas com a finalidade de 

reduzir os riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19). Já o Programa 

PASSE LIVRE e AMAPÁ JOVEM citaram como motivo a pandemia do COVID 19, de 

maneira que o Programa AMAPÁ JOVEM ainda acrescentou “Doença ou afastamento 

do servidor e ausência de tempo hábil para execução, como causa para a não 

realização das ações previstas no PEAS.  

 

9- Quanto à construção do planejamento setorial, os programas estaduais informaram 

que, 100% o Plano Estadual de Assistência Social – PEAS, 100% o Plano Plurianual 

– SIAFE, 75% utilizaram o Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD e 25% o 

Pacto de Aprimoramento da Gestão, como base para a construção do Plano Anual de 

Trabalho – PAT de seus respectivos setores.  

 

 
Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

Quanto à construção do planejamento setorial, todos os programas informaram que 

utilizaram o Plano Estadual de Assistência Social – PEAS e o Plano Plurianual – 

SIAFE, por conseguinte, o Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD, foi 

usufruído pelos programas RPVM, LPVM e AMAPÁ JOVEM, de maneira que, este 

último ainda se serviu do Pacto de Aprimoramento da gestão como base para a 

construção do Plano Anual de Trabalho – PAT.  

 

10- Todos os Programas estaduais, correspondendo ao percentual de 100%, 

informaram que realizaram o planejamento com base no PEAS.  
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11- Quanto ao processo de planejamento de execução das ações prioritárias – 

exercício 2021 do PEAS, os programas estaduais informaram que 75% ocorreu 

através de reuniões técnicas presenciais e 50% através de reuniões técnicas online.  

 

 
Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

Quanto ao processo de planejamento de execução das ações prioritárias, os 

programas RPVM, AMAPÁ JOVEM, PASSE LIVRE, informaram que o processo de 

planejamento de execução das ações prioritárias ocorreu através de reuniões técnicas 

presenciais, e os programas LPVM e RPVM, utilizaram-se de reuniões técnicas de 

forma remota nesse processo de planejamento.  

 

12- Os formulários foram preenchidos em 50% pela técnica Jaqueline Miranda dos 

Santos e 50% pela técnica Andréia Vieira de Lima.  
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Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 
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6. DADOS GERAIS DO MONITORAMENTO DAS PRIORIDADES – PEAS 

 

Quanto ao volume das ações monitoradas e avaliadas, ao analisarmos as informações 

constatamos que as ações em foco somaram 138 planejadas para 2021. 

 

Em análise dos dados por bloco: GESTÃO somou 44 ações, em percentuais 31.9% 

Proteção Social somou 83 ações, em percentuais 60.1% e Renda e Cidadania somou 

11 ações, em percentual 8% das ações. 

 

 
Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 

 

Quanto à situação das 138 ações planejadas, 60 foram realizadas integralmente em 

percentual 43.5% do total planejado, divididas por bloco, se estabelecem da seguinte 

forma: Gestão realizou 11 ações das 138 planejadas, perfazendo 8%, Proteção Social 

realizou 45 das 138 planejadas perfazendo 32.6%, e Renda e cidadania somou 4, das 

138 planejadas em percentual 2.9% de ações realizadas. 
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.  
Fonte: NMA-SIMS-AP-2022 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A incorporação da avaliação e monitoramento à gestão e à tomada de decisões, além 

de agregar qualidade à gerência e ao desempenho dos programas com base em 

informação e análise de dados, fortalece a expansão de uma cultura de transparência 

na administração pública. Sendo também parte de um processo voltado para a 

melhoria da eficiência, eficácia e efetividade de um conjunto de ações do Estado. 

 

Para tanto, gerir e monitorar é parte essencial nesse processo. Com esse intuito, a Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS – Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993) 

implantou uma sequência de mecanismos que norteiam esses procedimentos de 

maneira que, o monitoramento é uma função inerente à gestão, uma vez que consiste 

numa ferramenta que amplia o conhecimento dos gestores e da sociedade, alargando 

a capacidade assertiva da tomada de decisão, da solução de problemas e do controle 

social sobre a condução da política de Assistência Social, uma vez que os dados 

devem ter o papel estratégico na gestão do SUAS, pois estão no centro da tomada de 

decisões, da criação de estratégias, perpassando toda a implantação ou execução de 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, de maneira que a 

ausência deles, não são apenas responsabilidade das áreas de Vigilância Social. Por 

sua vez, afetam não apenas a Gestão, como também todos os trabalhadores do SUAS 

e toda a oferta da Política de Assistência Social. 

 

Isto posto, a Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS, através 

do Núcleo de Monitoramento e Avaliação – realiza o monitoramento,  periódico das 

ações do Estado, trabalho este realizado por meio da coleta e análise sistemática de 

dados e informações sobre a execução da Política, e nessa oportunidade monitorou 

as ações previstas no Plano Estadual de Assistência Social – PEAS, relativas ao 

exercício de 2021, o qual apresenta o objetivo de averiguar o estágio na qual se 

encontram, os processos internos das equipes, os gargalos, metas e impactos 

alcançados.  

 

O Relatório ora apresentado, utilizou como estratégia a identificação e o destaque dos 

aspectos considerados relevantes para  melhor observação das ocorrências, oriundas 

das ações previstas para execução em 2021,dados esses coletados, organizados por 

situação, dando visibilidade a Gestão, a Proteção e aos Programas Estaduais,  

tecendo parâmetros acerca da operacionalização das atividades, situação ou estágio 

em que se encontram as ações, identificando gargalos  e impactos gerados pela  não 

realização das ações planejadas, no desejo de desencadear um processo contínuo 

de relatórios técnicos qualificados, integrados e a luz das normativas do SUAS,  que 

mensurem, avaliem prazos ,metas e proponham projeções futuras. 
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Dessa forma tece parâmetros acerca da operacionalização das atividades, situação 

ou estágio em que se encontram as ações, desencadeando um contínuo 

aprimoramento de relatórios técnicos qualificados, integrados e a luz das normativas 

do SUAS, que mensurem, avaliem prazos, metas e proponham projeções futuras. 

Dessa forma pretende dar luz a grande importância de se adotar uma política de 

gerenciamento de dados com uso da tecnologia como grande parceira, considerando 

a utilização de sistema informatizado no âmbito estadual, equipe qualificada, estrutura 

e equipamentos, permitindo que os dados e informações circulem facilmente, 

difundam conhecimento e subsidiem a práxis profissional de trabalhadores, 

conselheiros e gestores, assim como instâncias de pactuação e de controle social pelo 

fortalecimento do SUAS. 
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8. AGRADECIMENTOS 

 

Em um momento da conjuntura Nacional, que os brasileiros vivenciam e buscam 

superar as crises, em especial a social e a econômica, a gestão pública subtraída por 

emenda constitucional que dá teto aos gastos nas políticas públicas de direito 

constitucional, traduzindo a leviandade e rudeza dos que aprovaram tamanha 

violência, e nesse meio se insere a Assistência Social, seus trabalhadores e usuários 

destinatários da Política Pública. e nesse contexto se acirra a precariedade das 

condições de operacionalizar serviços e benefícios em virtude dos inúmeros ataques 

à Política de Assistência Social, cada vez mais expropriada de recursos financeiros, 

recorrentemente contingenciados, agravados pelo desafio de superar  as limitações 

operacionais no transcurso de uma Pandemia, buscando garantir que não haja 

descontinuidade do trabalho social com famílias, destinatários de direitos, que 

demandam aos serviços e benefícios socioassistenciais. 

 

são muitos os desafios, mas entende-se avanços, sobretudo quando vivenciamos 

novos ares de reorganização da estrutura pública da Assistência Social , com a 

publicação da Lei do SUAS -AP, cuja transição , corre a favor da instituição do Plano 

Estadual de Vigilância Social, do monitoramento como parte das organizações do 

Estado, unindo dimensão técnica e gestão das políticas, já que são as análises de 

dados, fornecidos pelos técnicos dos serviços, programas e benefícios 

socioassistenciais desta secretaria, tornam-se a base para o planejamento quanto a 

necessidade de novos serviços, imprescindíveis para gerar diálogo assertivos entre 

os diversos setores que  compõem a Política de assistência do estado do amapá, seja 

na Gestão, na Proteção Social ou no Controle social. É nesse contexto que  a 

produção técnica deve antes de tudo dar  suporte aos gestores, trabalhadores, 

conselheiros que constituem os operadores do SUAS, gerenciando o processo 

contínuo de aprimoramento, otimizando o capital humano, material e tecnológico, 

empregando metodologias eficazes, que garantam o alcance aos demandatários da 

Assistência Social. 

 

Dado esse desafio, o sentimento é de gratidão pela confiança depositada e 

possibilidade de escrever uma nova história do SUAS -AP 

 

Aos que colaboraram nessa produção técnica, nossa gratidão. 

 

Equipe de elaboração 

 

Macapá,13 de maio de 2022. 


