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1. IDENTIFICAÇÃO  

Tema: Relatório de Sistematização do Monitoramento realizado aos equipamentos 

socioassistenciais, Rede Privada e Programas Estaduais executados nos municípios de Cutias 

e Itaubal. 

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

do Núcleo de Monitoramento Avaliação. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social do Amapá, responsável pela 

Política de Assistência Social no estado, tem a função de gerir, organizar e fazer funcionar os 

serviços, programas e projetos nesta unidade federativa. Ao mesmo tempo, é responsável por 

realizar diagnósticos territoriais acerca dos serviços oferecidos a população, a fim de intervir, 

se necessário, para o melhor funcionamento dessa política pública. Para isso, a SIMS possui 

um departamento específico dentro da Coordenadoria de Gestão e Formulação da Política, é a 

Vigilância Socioassistencial. 

A Vigilância Socioassistencial é uma área vinculada à Gestão do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), tem como responsabilidade precípua a produção, sistematização e 

análise de informações territorializadas sobre as situações de risco e vulnerabilidade que 

incidem sobre as famílias e indivíduos, assim como, de informações relativas ao volume e 

padrões de qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial. 

Desta forma, deve analisar, de um lado, as informações relativas às demandas, às 

incidências de violações e às necessidades de proteção da população, no que concerne à 

assistência social, e, de outro lado, as características e distribuição da rede socioassistencial 

instalada para a oferta de serviços. A análise da adequação entre as necessidades da população 

e a oferta dos serviços, vistos na perspectiva do território, constitui objeto central e de 

permanente reflexão da área de Vigilância Socioassistencial.  

 Esta visão de totalidade, integrando necessidades e ofertas, permite traçar melhores 

ações e estratégias para prevenção e para redução de agravos, contribuindo para o 

planejamento, gestão e execução da política e dos serviços, objetivando sempre o 

fortalecimento da função de proteção social do SUAS.  Com base nas referências da PNAS e 

da NOB SUAS 2005, depreende-se que, para alcançar seus objetivos, a Vigilância 



 

                  

 

socioassistencial deve se organizar a partir de dois eixos: a Vigilância de Riscos e 

Vulnerabilidades; a Vigilância sobre os Padrões dos Serviços.  

Nesse sentido, cabe a Vigilância Socioassistencial transformar em dados as 

informações pertinentes aos programas, projetos, bem como, recursos materiais e humanos 

referentes às condições dos municípios e do estado em que pese a consolidação da Política de 

Assistência nesta unidade federativa. Para que assim, os gestores responsáveis possam tomar 

decisões e intervir para o melhor atendimento às demandas da população local.  

Dessa forma, com intuito de acompanhar e monitorar as informações, projetos e 

programas pertinentes a Assistência Social no estado do Amapá, dividiu- se em seis (06) 

territórios, a partir de similaridades acerca das demandas socioassistenciais, bem como, 

proximidade geográfica dos municípios. 

E considerando a resolução nº 13/2014 da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), 

datado em 30 de maio de 2014, que pactua os territórios de Assistência Social no Estado do 

Amapá:  

I –Território da Fronteira: constituído pelo município de Oiapoque; 

II- Território dos Lagos: compostos pelos municípios de Amapá, Pracuúba, Calçoene e 

Tartarugalzinho; 

III - Território Tumucumaque: constituído pelos municípios de Laranjal do Jarí, 

Mazagão e Vitória do Jarí; 

IV – Território do Araguari: formado pelos municípios de Ferreira Gomes, Pedra 

Branca, Porto Grande e Serra do Navio; 

V- Território da Pororoca: composto pelos municípios de Cutias e Itaubal; 

VI- Território Metropolitano: constituído pelos municípios de Macapá e Santana. 

 



 

                  

 

 

SIMS, 2014 

 

É portanto, a partir dessa divisão em territórios da assistência que elaboramos a 

sistematização dos relatórios produzidos pelos técnicos do Núcleo de Monitoramento e 

Avaliação. Ressalta-se que os relatórios foram produzidos a partir das visitas técnicas no 

período planejado e executado em momentos específicos do ano de 2019.  

Neste relatório descrevemos a situação socioassistencial do Território da Pororoca que 

abrange os seguintes municípios: Cutias e Itaubal. 

3. METODOLOGIA 

 

Para a construção deste documento, foram utilizadas legislações pertinentes a política 

de assistência social e relatórios das visitas de Monitoramento, realizada pela equipe técnica 

do Núcleo de Monitoramento e Avaliação - NMA/CFGPAS/SIMS realizada nos municípios 

por território de abrangência, sendo eles Cutias e Itaubal em setembro de 2019.  

Foram visitados os equipamentos socioassistenciais como Centro de Referência de 

Assistência Social, Centro de Referência Especializado de Assistência, Casa de Acolhimento 

Institucional, bem como Rede privada socioassistencial e programas estaduais, com o objetivo 

de quantificar a situação dos referidos municípios quanto a gestão dos serviços e programas 

do SUAS. O questionário utilizado pelos técnicos do NMA foi elaborado a partir do estudo 



 

                  

 

dos instrumentais, em especial, do RMA e do Censo SUAS. Com base nesses documentos e 

nas visitas técnicas pretende-se apresentar uma análise prévia da execução da política de 

assistência social nos municípios que fazem parte do Território da Pororoca. 

 

4. PERFIL DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DO 

TUMUCUMAQUE: 

 

4.1 CUTIAS DO ARAGUARI 

Localizado na região Leste do Estado do Amapá, o município de Cutias do Araguari 

possui uma área total de 2.127 km².  A população do município é estimada em 6.101 

habitantes (IBGE, 2020). Uma população 48% rural e 52% urbana. Em termos econômicos, o 

município de Cutias tem forte influência das atividades ligadas à agricultura, pecuária e 

extrativismo.  

Cutias ocupa a 3519ª posição entre os 5.565 municípios do país, segundo o índice de 

desenvolvimento humano municipal – IDHM. Com IDHM de 0,628 o município se situa 

numa faixa de desenvolvimento humano considerado médio (IDHM entre 0,600 e 0,699), de 

acordo com o Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. 

O total da população em extrema pobreza do município de Cutias corresponde a 

1.147 (IBGE, 2010). A Proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita 

inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 69,93%, em 1991, e para 

70,07%, em 2000, e para 47,76%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois 

períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,40, em 1991, para 0,58, 

em 2000, e para 0,61, em 2010, segundo dados do Atlas do desenvolvimento humano no 

Brasil. 

De acordo com a classificação pelo porte populacional dos municípios (PNAS, 2004), 

Cutias do Araguari é considerado de Pequeno Porte I. Dados recente do Ministério da 

Cidadania referente ao Cadastro Único para programas sociais de junho de 2020 (Relatório de 

Informação - RI), apontam que o Município possui o total de 1.115 (mil cento e quinze) 

famílias cadastradas no CadÚnico, destas 842 (oitocentos e quarenta e duas) famílias estão em 

situação de extrema pobreza, 60 (sessenta) em situação de pobreza e 116 (cento e dezesseis) 

famílias classificadas como famílias de baixa renda. 

Já em relação ao Programa Bolsa Família, os dados do Ministério da Cidadania de 

junho de 2020 (RI) apontam que o Município de Cutias possui 716 (setecentos e dezesseis) 



 

                  

 

famílias recebendo o recurso do médio mensal de R$ 364, 47 (trezentos e sessenta e quatro e 

quarenta e sete centavos).  

 

4.2 ITAUBAL DO PIRIRIM 

O município de Itaubal do Piririm foi criado pela Lei nº 5, de 1 de maio de 1992, está 

localizado na região leste do Estado do Amapá, à 112 quilômetros de Macapá. Possui uma 

população de 5.617 habitantes (IBGE, 2020). Uma população 59% rural e 41% urbana. Em 

termos econômicos, suas principais fontes são a agricultura e a pecuária, sofrendo uma forte 

influência das atividades ligadas à extração de matérias primas, como madeira, pesca, entre 

outros. 

Itaubal ocupa a 4718ª posição entre os 5.565 municípios do país, segundo o índice de 

desenvolvimento humano municipal – IDHM. Com IDHM de 0,576 o município se situa 

numa faixa de desenvolvimento humano considerado baixo (IDHM entre 0,500 e 0,599), de 

acordo com o Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. 

 O total da população em extrema pobreza de Itaubal corresponde a 1.550 (IBGE, 

2010). A Proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a 

R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 71,34%, em 1991, e para 71,17%, em 

2000, e para 63,69, em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode 

ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,48, em 1991, para 0,58, em 2000, e 

para 0,61, em 2010, segundo dados do Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. 

De acordo com a classificação pelo porte populacional dos municípios (PNAS, 2004), 

Itaubal é considerado de Pequeno Porte I. Dados recente do Ministério da Cidadania referente 

ao Cadastro Único para programas sociais de junho de 2020 (Relatório de Informação - RI), 

apontam que o Município possui o total de 1.866 (mil oitocentos e sessenta e seis) famílias 

cadastradas no CadÚnico, destas 1.721 (mil setecentos e vinte e uma) famílias estão em 

situação de extrema pobreza, 12 (doze) em situação de pobreza e 36 (trinta e seis) famílias 

classificadas como famílias de baixa renda. 

Já em relação ao Programa Bolsa Família, os dados do Ministério da Cidadania de 

junho de 2020 (RI) apontam que o Município de Itaubal possui 1.607 (mil seiscentos e sete) 

famílias recebendo o recurso do médio mensal de R$ 280,52 (duzentos e oitenta reais e 

cinquenta e dois centavos).  

 



 

                  

 

5. PERFIL DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS EXECUTADOS NO 

TERRITÓRIO DA POROROCA DO ESTADO DO AMAPÁ EM 2019. 

 

Dentre as responsabilidades do Estado conforme artigo 17 da Norma Operacional 

Básica do Sistema Único de Assistência Social, é de “realizar o monitoramento e a avaliação 

da política de Assistência Social em seu âmbito: organizar, coordenar, articular, acompanhar e 

monitorar a rede de serviços da proteção social básica e especial”. (NOB-RH/SUAS, 2012). 

Sendo assim, no âmbito do SUAS o monitoramento é uma atividade da Vigilância 

Socioassistencial, por meio da qual procura-se levantar continuamente informações sobre os 

serviços ofertados à população, particularmente no que diz respeito a aspectos de sua 

qualidade e de sua adequação quanto ao tipo e volume da oferta. O monitoramento é 

fundamental para a identificação de problemas, assim como para subsidiar as estratégias de 

avanço da Política de Assistência Social nos municípios. 

 

5.1. Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

O primeiro equipamento avaliado nos municípios foi o Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS), conforme definido na LOAS e na PNAS, a Proteção Social 

Básica tem caráter preventivo e objetiva a antecipação de situações de risco por meio do 

conhecimento prévio do território e das famílias, das demandas sociais e dos níveis de 

desproteção social a que estão expostas. De acordo a LOAS art. 6º as proteções sociais, básica, 

serão ofertadas precipuamente no CRAS. 

O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com 

maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços 

socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e 

projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias.  

Cada município, possui uma identificação deste equipamento, sendo eles: Cutias: 

utiliza apenas o nome de Centro de Referência de Assistência Social e Itaubal: CRAS Joeli 

Nayane. 

Quanto a localização, em ambos os municípios, o equipamento fica em área urbano 

central. Tendo como capacidade de referenciamento 2.500 (dois mil e quinhentos) famílias.  

 

 

 



 

                  

 

5.1.1. ESTRUTURA FÍSICA 

Em relação a estrutura física, Cutias possui espaço próprio, porém, no Itaubal, o 

imóvel é de uso compartilhado com a Secretaria Municipal de Assistência Social que funciona 

no prédio da Prefeitura Municipal de Assistência Social.  

O espaço físico do CRAS deve necessariamente possuir ambientes que garantam a 

oferta do PAIF, compatível com a capacidade/ano de atendimento de cada CRAS, além de 

ambiente específico que garanta o cumprimento de sua função de gestão territorial da 

proteção social básica. Todo CRAS, conforme a normativa deve dispor de recepção, sala de 

atendimento, sala de uso coletivo, sala administrativa, copa e banheiros.  

O CRAS de Cutias e Itaubal possuem o espaço físico, parcialmente conforme 

preconiza a normativa, o município de Cutias possui: 03 (três) salas, 02 (dois) banheiros, 01 

(uma) cozinha, 02 (duas) salas de atendimento, e Itaubal, contém: 02 (duas) salas, 01(um) 

banheiro, 01(um) refeitório e 01(uma) cozinha.  

Sobre as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência e pessoas idosas: 

ambos os municípios possuem rampa de acesso na entrada e banheiros acessíveis para 

pessoas com deficiência de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).  

O período de funcionamento do CRAS deve estar em consonância com características 

dos serviços ofertados na unidade: de caráter continuado, público e adequado para o 

atendimento de todos aqueles que o demandam, de modo a ampliar a possibilidade de acesso 

dos usuários aos seus direitos socioassistenciais. Todos os equipamentos, seguem o mesmo 

horário de funcionamento, sendo 05 (cinco) dias por semana e 08 (oito) horas.  

 

Gráfico 1: Equipamentos e Materiais disponíveis no CRAS 

 



 

                  

 

Além dos espaços físicos, o CRAS deve contar com mobiliário adequado para cada 

um dos ambientes, e em perfeito funcionamento, Cutias possui 03 (três) computadores, 01 

(uma) máquina copiadora, 01 (uma) televisão e materiais pedagógicos/esportivos. E Itaubal:  

02 (dois) Computadores, 01 (uma) Impressora, 01 (uma) Máquina copiadora, 01 (uma) 

Televisão, 01 (um) Celular da unidade, 01 (um) Equipamento de Som e materiais pedagógicos 

/ esportivos. Cabe destacar, que ambos os municípios possuem veículo de uso compartilhado 

para execução de suas atividades. 

 

5.1.2. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) 

 

Conforme preconiza a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, através da 

Resolução nº 109 de novembro de 2009, o CRAS de Cutias e de Itaubal ofertam o Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF. Nos meses de referência (janeiro a 

março de 2019), foram realizados em Cutias 44 (quarenta e quatro) famílias em 

acompanhamento pelo PAIF. Quanto ao número de novas famílias inseridas em 

acompanhamento no PAIF foram 39 (trinta e nove) famílias. Itaubal não informou o 

quantitativo de famílias acompanhadas. 

No que se refere, as ações desenvolvidas pela equipe técnica do CRAS: acolhida em 

Grupo realizada por profissional de nível superior, acolhida Particularizada realizada por 

técnica (o) de nível superior, acompanhamento de famílias, elaboração do Plano de 

Acompanhamento Familiar, atendimento particularizado de famílias ou indivíduos, registro 

do acompanhamento familiar em prontuário, Grupo/oficina com famílias, visitas domiciliares, 

palestras, campanhas ou eventos comunitários, apoio para obtenção de documentação pessoal, 

encaminhamento de famílias ou indivíduos para a rede de serviço socioassistencial, 

encaminhamento de famílias ou indivíduos para outras políticas públicas (educação, habitação, 

trabalho etc.), encaminhamento para obtenção de benefícios eventuais, encaminhamento para 

inserção/atualização de famílias no Cadastro Único e acompanhamento dos encaminhamentos 

realizados. 

 

5.1.3. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 
 

Os municípios em tela, executam diretamente o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, e possui rede referenciada para oferta do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Cabe destacar, que Itaubal realiza por entidade 

conveniada.  



 

                  

 

Gráfico 2: Público atendido pela Rede referenciada neste CRAS: 

 

 

Sobre o item Serviços executados pela rede referenciada a este CRAS, os municípios 

de Cutias e Itaubal ofertam o serviço para: 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 e idosos de 60 

anos ou mais, entretanto Itaubal realiza atendimentos para jovens de 18 a 29 anos e adultos 

(as) de 30 a 59 anos. A cobertura maior de atendimento, conforme (Gráfico 2) é para o 

público de criança e adolescentes de 0 a 14 anos, adolescentes e jovens de 15 a 17 anos e 

idosas (os) de 60 anos ou mais. 

 

5.1.4. EQUIPE VOLANTE 

 

Quanto a equipe técnica adicional (além do número previsto pela NOB/RH/SUAS) 

especifica para deslocamento visando o atendimento à população em territórios e áreas 

isoladas. Cutias informou que possui e Itaubal não dispõem.  

Entretanto quando questionados, com que frequência a equipe volante se desloca 

para realizar atendimento nestas áreas/comunidades, Cutias informou que quinzenalmente 

e Itaubal informou que uma vez por semana. 

Em relação ao território atendido pela equipe volante estão localizados: Cutias em 

área rural e Itaubal tanto em área urbana quanto rural. 

 

Gráfico 3: Público Atendido pela Equipe Volante do CRAS 



 

                  

 

 

 

Sobre o público atendido pela equipe volante (Gráfico 3), ambos os municípios 

atendem: comunidades rurais, comunidade quilombola, comunidade ribeirinha, o que 

correspondem 15% dos atendimentos. No entanto, o município de Itaubal abrange além dos 

mencionados anteriormente, os povos Indígenas, povos de matriz africana e de terreiro, 

assentamentos, famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, famílias beneficiárias do 

Benefício de Prestação Continuada, famílias em descumprimento de condicionalidades do 

PBF, famílias com pessoas com deficiência e estrangeiros. 

Os tipos de atendimento realizados pela equipe volante nas comunidades por 

ambos os municípios são: atendimento particularizado de famílias ou indivíduos, atendimento 

em atividade coletiva de caráter continuado (Oficinas do PAIF, SCFV), 

cadastramento/Atualização cadastral, atendimento em atividade coletiva de caráter não-

continuado (Palestras), Encaminhamento para o BPC, Encaminhamentos para rede setorial e 

intersetorial, visitas domiciliares. Entretanto, Cutias desenvolve atividades do Programa 

Criança Feliz e Itaubal realiza ainda: concessão de benefício eventual, ações para obtenção de 

documentação pessoal e atende demandas judiciais. 

 

5.1.5. PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E CADASTRO ÚNICO 

 

Todos os equipamentos informaram que fazem a concessão de benefícios eventuais, 

entretanto não informaram quais auxílios são ofertados para população.  



 

                  

 

Com relação aos benefícios de prestação continuada, o CRAS dos municípios de 

Cutias e Itaubal realizam a identificação de possíveis beneficiários; busca ativa de 

beneficiários para inclusão no CadÚnico; fazem orientação/acompanhamento para inserção no 

BPC, bem como encaminhamento para o Instituto Nacional de Serviço Social; atendimento e 

acompanhamento das pessoas com deficiência do BPC com idade escolar que esteja fora da 

escola (incluindo no BPC Escola) e inserção dos beneficiários nos serviços socioassistenciais 

(PAIF, SCFV, entre outros). 

 Quando perguntados sobre a realização de cadastramento ou atualização do 

CadÚnico no CRAS, Cutias realiza com a equipe responsável pelo PAIF e Itaubal com 

equipe exclusiva para esta finalidade. 

 

5.1.6. GESTÃO E TERRITÓRIO 

Dos bairros que constituem o território de abrangência deste CRAS, quantos estão 

situados na zona rural: no município de Cutias todos estão situados e Itaubal alguns estão 

situados. E todos os municípios possuem no território povos e comunidades tradicionais. 

 

Gráfico 4: Povos e Comunidades Tradicionais existentes no Território de 

Abrangência: 

 

 



 

                  

 

Quanto aos povos e comunidades tradicionais existentes no território de abrangência: 

Cutias (comunidade ribeirinha e extrativistas) e Itaubal (comunidade quilombola, ribeirinha, 

extrativistas, assentamento e estrangeiros).  

A maior proporção nos municípios são os extrativistas e comunidade ribeirinha 

(Gráfico 4), devido aos municípios, terem várias famílias que vivem nas proximidades dos 

rios e têm a pesca artesanal e cultivo de plantações como principal atividade de sobrevivência. 

Em relação aos atendimentos realizados em 2019, os respectivos municípios 

atenderam todos os povos e comunidades mencionadas na área de abrangência. 

Para atendimento deste público, foi informado que nenhum município possui 

capacitação especifica. Sobre o item, Estratégias e Metodologias especificas de atendimento 

apenas o município de Itaubal possui. 

Entretanto, ambos os municípios possuem diagnóstico específico sobre as 

vulnerabilidades das comunidades atendidas. Todavia todos os municípios possuem 

profissionais com vivência e/ou experiências específicas junto às comunidades atendidas. E 

articulação com órgãos públicos que possuem atuação específica junto às comunidades 

atendidas com entidades ou organizações da sociedade civil de representação ou defesa de 

direitos e Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA). 

No que se refere a periodicidade das atividades, a gestão informou que as reuniões 

de planejamento entre a equipe de referência e a coordenação do CRAS, em Cutias são 

realizadas mensalmente e Itaubal semanalmente. Quanto ao item elaboração de relatórios e 

reunião para discussão de casos são realizados semanalmente. E sobre o Planejamento de 

atividades coletivas, Cutias realiza mensalmente e Itaubal semanalmente.  

 

5.1.7. GESTÃO DE PESSOAS: 

A equipe de referência do CRAS é constituída por profissionais responsáveis pela 

gestão territorial da proteção básica, organização dos serviços ofertados no CRAS e pela 

oferta do PAIF. Sua composição é regulamentada pela Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos do SUAS - NOB-RH/SUAS e depende do número de famílias 

referenciadas ao CRAS. Em relação ao quantitativo de famílias referenciadas conforme o 

Caderno de Orientações do CRAS, este deve ter no mínimo dois técnicos com nível médio e 

dois técnicos com nível superior, sendo um assistente social e outro preferencialmente 

psicólogo. 



 

                  

 

Cabe destacar que apenas o município de Itaubal informou a composição da equipe 

técnica do CRAS, que são: 01 (uma) coordenadora, 01 (um) assistente social, 01 (um) pedagogo, 

01 (um) psicólogo, (01) um assistente administrativo, 01 (um) auxiliar de serviços gerais. 

Em relação ao coordenador deste CRAS, apenas Cutias exerce exclusivamente a 

função. Porém, Itaubal, acumula as funções de coordenador com outra atividade da Secretaria 

Municipal de Assistência Social. 

Todos os municípios, proporcionaram aos seus profissionais, capacitações nos 

seguintes temas:  violências e violações de direitos, população LGBT, sexual e identidade de 

gênero, envelhecimento, juventude, criança e adolescente, trabalho infantil e Sistema 

Socioeducativo, população em situação de rua. Entretanto a equipe técnica de Itaubal, 

participou além dos temas mencionados acima das capacitações de população em situação de 

rua, mundo do trabalho, diversidade étnico-racial (questão racial, comunidades indígenas, 

povos e comunidades tradicionais, etc).  

Quanto a participação do curso CAPACITA SUAS ofertados pela SIMS, nos últimos 

12 (doze) meses, apenas Itaubal participou com a presença de 02 (dois) técnicos.  

 

5.2.  REDE PRIVADA 

A rede socioassistencial privada é formada por entidades que desempenham as 

funções da assistência social com aportes de recursos públicos ou não. Fazem parte do 

Sistema Único de Assistência Social como prestadoras complementares de serviços 

socioassistenciais e como co-gestoras, por meio da participação nos conselhos de assistência 

social.  

 Elas prestam serviços, executam programas ou projetos de atendimento, 

assessoramento e defesa e garantia de direitos, conforme a Resolução nº 14 de 2014 do CNAS 

que estabelece os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades e organizações de 

assistência social, podem ser: 

 

 De atendimento, aquelas que prestam serviços, executam programas ou projetos de 

atendimento e concedem benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às 

famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal; 

 De assessoramento, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados 

prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de 



 

                  

 

usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de 

assistência social;  

 De defesa e garantia de direitos, prestam serviços e executam programas e projetos 

voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, 

construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das 

desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, de forma 

direcionada ao público da política de assistência social. 

No território da Pororoca, são 03 (três) organizações sociais listadas nos planos 

municipal de assistência social, mas nem todas são de assistência social, aparecem entidades 

da educação infantil e saúde. Dados do CNEAS apontam que ainda é pequeno o número de 

municípios que cadastram as entidades no sistema. 

 

 5.4.1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 

1. Pastoral da Criança (Itaubal); 

2. Clube Olivier de Taekwondo (Cutias); 

3. Pastoral da Criança (Cutias). 

 

5.4.2 LISTAR OS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS OU BENEFÍCIOS 

PRESTADOS: 

 

Gráfico 5: Serviços, programas, projetos ou benefícios executados: 

 

 



 

                  

 

 Os serviços prestados pelas entidades (Gráfico 5) são: Projeto de informática básica, 

artes maciais e reforço escolar da 1ª a 4º série e alfabetização para idoso. Em ambos 

municípios são realizados os serviços de pesagem das crianças, acompanhamento das 

grávidas no Pré-natal e pós puerpério, do estado nutricional, realiza palestra de orientação e 

prevenção de vários temas como alimentação, amamentação entre outros.  

 O público alvo das instituições, são: mulheres grávidas, crianças, idosos até 84 anos e 

famílias.  

Gráfico 6: Quantos usuários são atendidos? 

 

 

   Quanto ao número de usuários atendidos, conforme podemos observar no (gráfico 6), 

a maior porcentagem é de 67% o que correspondem entre 134 a 395 usuários, sendo que a 

estimativas de atendimento das entidades variam entre 134 a 500 pessoas. Desta forma, 02 

(duas) entidades conseguem realizar os atendimentos previstos na perspectiva de assistência.  

A metodologia utilizada pelas entidades são: oferta de Palestras, campeonato, 

acompanhamento e orientação as famílias e evangelização. 

 

 

 

 

 

 
 



 

                  

 

Gráfico 7: Locais utilizados para realizar as atividades promovidas pelas entidades: 

 

 

 As atividades são desenvolvidas (gráfico 7) na própria instituição (igreja) e nos 

espaços públicos, como: quadra da Escola Estadual, Conselho de Saúde e na Comunidade 

Gurupora, Sagrado Coração, Bom destino, São Sebastião, São Raimundo e Livramento. 

Quanto a equipe técnica, 02 (dois) entidades dispõem de coordenadora, líder e 

articulador. E ainda professores de artes marciais, monitores, professor de 1ª a 4ª série e 

professor de informática básica.  

 Sobre o item avaliação e monitoramento das atividades 100% responderam que 

realizam através de reuniões de reflexão e avaliação. 

 

Gráfico 8: A Entidade possui convênio com a Rede Pública? 

 



 

                  

 

 A entidade possui convênio com a Rede pública, 67% (Gráfico 8) responderam que 

não, apenas uma entidade possui convênio através do Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA). 

 Em relação a situação da entidade, 100% das entidades estão regularizadas com as 

documentações pertinentes. 

 Quanto aos avanços foram destacados pelos responsáveis de cada entidade: apoio da 

coordenação da igreja, atletas em níveis nacionais, formação da parte social dos alunos e meta 

atingida de acompanhamento das famílias. 

 Sobre as dificuldades apresentadas: não há apoio financeiro, transporte e oferta de 

alimentação durante as atividades realizadas com as crianças. 

  

5.5. PROGRAMAS ESTADUAIS EXECUTADOS NOS MUNCIPÍOS 

AMAPÁ JOVEM 

 

O Programa “Amapá Jovem” regulamentado pelo decreto nº 4364 de 12 de 

novembro de 2017. É um programa transversal de políticas públicas para a Juventude 

Amapaense, envolvendo duas ações básicas: a Bolsa Amapá Jovem que consiste em 

transferência direta de renda ao jovem, no valor de R$ 120,00 mensal e as ações de 

qualificação que envolve: monitoria, qualificação, estágio profissional e formativo do jovem, 

empreendedorismo e iniciação científica, esporte, cultura, lazer e comunicação.  

Coordenado pela Secretaria Extraordinária de Políticas para a Juventude (SEJUV), o 

programa articula ações das políticas de assistência social, saúde, educação, trabalho, cultura, 

esporte e lazer. A SEJUV além de coordenar, traça a metodologia do trabalho com os jovens. 

O órgão gestor da Política de Assistência Social é responsável pelo monitoramento, avaliação 

e execução das ações e serviços previstos pelo Programa. 

De acordo com as informações obtidas através do instrumental do Núcleo de 

Monitoramento e Avaliação, é possível apontarmos algumas observações: 

O Programa Amapá jovem tem como público alvo nos municípios de Cutias e Itaubal 

jovens com idade entre 16 e 29 anos. Esses jovens são atendidos nos polos em Itaubal: 

avenida Prudência Coelho nº 1126, bairro Central e Cutias Sede Escola Estadual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  

 

Gráfico 9: Número de Monitores 

 

 

 O monitor deve ter entre 18 e 29 anos, escolaridade mínima ensino médio completo ou 

cursando, além de possuir curso ou habilidades na atividade escolhida para monitoria. O 

município de Cutias apresenta um maior quantitativo de monitores (Gráfico 9) sendo 04 

(quatro) e Itaubal com 02 (dois) monitores. 

  

Gráfico 10: Número de Beneficiários do Programa 

 



 

                  

 

Em relação aos beneficiários do programa Amapá Jovem, no município de Itaubal são 

80 (oitenta), o que corresponde 51%, conforme gráfico 10, no município de Cutias são 76 

(setenta e seis). A meta de atendimento de beneficiários do programa no município de Cutias 

são 76 (setenta e seis), atingindo a meta prevista, entretanto Itaubal são 200 (duzentos), o que 

não corresponde abrangendo o número de usuários previstos.  

Sobre o local de atualização cadastral e cadastramento, Itaubal realiza em outros 

espaços públicos disponíveis no município e Cutias realiza nas escolas.  

Em relação as atividades desenvolvidas são: atividade educacionais, culturais e 

esportivas (vôlei e futebol), palestras e dinâmicas. Quanto ao monitoramento e avaliação são 

realizadas relatórios mensais e atividades com bolsistas. 

Em relação aos avanços e dificuldades na execução do Programa no Município, os 

municípios apresentaram como avanço: participação das famílias em situação de 

vulnerabilidade social em palestras e retirada dos adolescentes das ruas. 

Sobre as dificuldades: ausência de transporte e espaço físico para a realização do 

programa. 

 

5.6.  PROGRAMA RENDA PARA VIVER MELHOR 

 

O Programa Renda Para Viver Melhor é um programa de transferência direta de renda 

voltado para famílias pobres e extremamente pobres. O programa passou por um 

realinhamento em 2016, sendo regulamentado pelo Decreto nº 1752 de 18 de maio de 2016. 

Conforme o Art. 11º do Decreto estadual, o objetivo é proporcionar transferência de 

renda mínima às famílias que se encontram em estado de vulnerabilidade ou extrema 

vulnerabilidade social, contribuindo para o combate à fome, a desnutrição infantil e à pobreza, 

incentivando a permanência da criança e do adolescente na escola e coibindo outras formas de 

violação de direitos.  

O valor do benefício recebido mensalmente é de R$ 311,00. O tempo de permanência 

máximo da família é de 2 anos, prorrogável por mais um ano uma única vez, caso comprove a 

permanência da vulnerabilidade mediante parecer social, emitido pela equipe do programa. 

Cabe a Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social -SIMS, coordenar, gerir e 

operacionalizar o Programa Renda para Viver Melhor. 

 

 

 



 

                  

 

Gráfico 11: Porcentagem de beneficiários do PRPVM nos municípios: 

 

 

Em relação a meta de atendimento de famílias no programa PRPVM, (Gráfico 11) são 

Itaubal 30 (trinta) e Cutias 16 (dezesseis) famílias. Sendo que o número de famílias 

beneficiárias são: Itaubal 30 (trinta) e Cutias 16 (dezesseis) famílias, correspondendo a meta 

prevista do programa por ambos os municípios.  

O público alvo apresentado pelos municípios foram famílias em situação de baixa 

renda e situação de vulnerabilidade social, entretanto Cutias informou que tem como critério 

de inclusão de pessoas entre 18 até 29 anos. 

Quanto ao cadastramento e a atualização do Programa são realizadas no RURAP e na 

sede programa no município de Itaubal. Sobre o monitoramento e avaliação das atividades 

realizadas pela Coordenação são realizadas visitas mensais para saber se estão em dia os 

pagamentos, contudo, o município de Cutias não realiza. 

 Em relação aos avanços ambos os municípios não elencaram. E sobre as dificuldades: 

Ausência de espaço para atendimentos das famílias beneficiárias e relação dos beneficiários 

para monitoramento. 

 

6. RECOMENDAÇÕES: 

6.1 Centro de Referência de Assistência Social (CRAS): 

 Aprimorar o conhecimento dos trabalhadores envolvidos na operacionalização dos 

programas e projetos sociais desenvolvidos nos CRAS, oferecendo subsídios 

teóricos/metodológicos e institucional que possibilite ampliar a compreensão dos 



 

                  

 

processos de execução da Política de Assistência Social, tornando a atuação 

profissional mais qualificada e bem informada, assim como, propiciar momentos de 

troca de informações e conhecimentos, através de discussões pertinentes à política de 

assistência social e a prática cotidiana dos profissionais, atentando para o atendimento 

efetivo dos usuários dos CRAS. Desta forma, recomenda-se reuniões, seminários, 

capacitações em relação a execução dos serviços executados pelo CRAS; 

 Composição da equipe de referência do CRAS conforme estabelecido pela NOB-

RH/SUAS, Até 2.500 famílias referenciadas - 8 ou mais profissionais (3 nível superior 

e 3 nível médio, devendo haver, pelo menos 1 assistente social,1 pedagogo e 1 

psicólogo); 

 

6.2 Rede Privada 

 Promover capacitação para as entidades na perspectiva do Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil (MROSC); 

 Articular parcerias com órgãos públicos para viabilizar espaços para realização das 

atividades das entidades; 

 Divulgar os recursos disponíveis através de emendas parlamentares para as instituições 

da Sociedade Civil. 

 

6.3. Programas Estaduais (recomendações para SIMS) 

 Garantir espaço físico e transporte para o desenvolvimento das atividades previstas 

pelos programas; 

 Divulgação das informações sobre os programas de forma antecipada para os gerentes 

e técnicos dos municípios. 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Palestra para grupo de idosos – 10/2019 
 

Foto 2: Grupo de Adolescentes do SCFV – Cras Tia Rosa – Cutias – 10/2019 
 

Foto: Secretaria de Assistência Social Município de Cutias 

Foto: Secretaria de Assistência Social Município de Cutias 



 

                  

 

 

 

 

  

 

Foto 3: Ações do CRAS de Itaubal – 10/2019 
 

Foto: Secretaria de Assistência Social Município de Itaubal 

Foto 4: Ações do CRAS de Itaubal – 10/2019 
 

Foto: Secretaria de Assistência Social Município de Itaubal 


