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2. APRESENTAÇÃO 

A Política Nacional de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social 

(PNEP/SUAS), instituída pela Resolução nº 04/2013- CNAS, estabeleceu que cada ente 

federado elabore e implemente o seu Plano Estadual de Educação Permanente do SUAS 

(PEEP/SUAS), o qual corresponde a um importante instrumento de qualificação dos recursos 

humanos que compõem o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), considerando a 

necessidade que os trabalhadores, gestores e conselheiros, atuantes da Política de Assistência 

Social, estejam capacitados na dimensão técnica e ética que o trabalho exige.  

A Educação Permanente em seu sentido amplo está voltada para a formação de 

pessoas, dotando-as de ferramentas cognitivas e operativas. O que pressupõe um 

financiamento continuado e sistemático nos processos de formação e qualificação do pessoal 

em todos os níveis. Diante disso, o direcionamento deste Plano, objetiva alavancar a qualidade 

dos serviços da proteção social no Estado do Amapá. 

O SUAS, se apresenta numa nova lógica de gestão pública, requer a superação 

histórica de ações pontuais, descontínuas e sem efetividade, apontando para novos 

paradigmas que sejam absorvidos como cultura e entrem num circuito de contínuo 

aperfeiçoamento. Precisa-se, portanto, de um investimento estatal, desta vez de forma 

diferenciada, pois se faz necessário qualificar as pessoas que trabalham, numa evidente 

retomada do papel dos governos quanto ao interesse público no enfrentamento das 

desigualdades. 

Ampliar o acesso aos direitos sociais vislumbrando o protagonismo das famílias a 

partir de serviços qualificados no atendimento à população, requer o comprometimento e a 

adesão de todos os trabalhadores da assistência social, conselheiros e gestores do SUAS, em 

coerência com a dimensão pública de suas ações. É nesta perspectiva que apresentamos o 

Plano Estadual de Educação Permanente do SUAS para avançar e consolidar o 

desenvolvimento do SUAS no Estado do Amapá. 

 

 

 

 

 



  

 

6 
 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A Assistência Social no Brasil por muito tempo teve um caráter assistencialista, 

paternalista, tendo seus alicerces na benesse, na caridade e voluntariado, características que 

tiveram sua ruptura com a consolidação da Carta Magna de 1988. Os movimentos sociais 

ligados ao âmbito da Assistência Social mobilizaram-se dando início a mudança de paradigma 

que historicamente estava sob os moldes da Ditadura Militar. Com o advento da Constituição 

Federal e consequentemente com a Lei nº 8.742 de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social 

e suas atualizações, a Assistência Social foi promovida ao status de política pública e passou 

a integrar o tripé da Seguridade social (Saúde, Assistência Social e Previdência) passando a 

ser um direito do cidadão e dever do Estado. 

Os princípios e diretrizes de sua operacionalização tiveram sua regulamentação pela 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) e também pela Norma Operacional 

Básica do SUAS (NOB/SUAS/2005) a qual foi revogada e substituída pela 

(NOB/SUAS/2012), ganhando dessa forma a configuração institucional de um sistema 

descentralizado e participativo constituído de órgãos governamentais e de entidades e 

organizações que ofertam à população serviços, benefícios, programas e projetos e 

transferência de renda, voltados  a proteção social e ao atendimento das necessidades básicas 

dos usuários.  

A exigência de novos saberes e competências e uma permanente atualização para os 

processos, procedimentos e atividades ligadas ao planejamento bem como a 

operacionalização, monitoramento, avaliação e controle social requer qualidade dos 

profissionais que atuam nas três esferas de governo. Dessa forma, objetivando satisfazer essas 

condições surge um novo cenário promovendo a profissionalização da Assistência Social com 

avanços e conquistas na constituição da Política da Assistência Social através da Lei nº 12.435 

de 06 de julho de 2011 que inseriu dentre os objetivos da gestão do SUAS a implementação 

da Gestão do Trabalho e a Educação Permanente na assistência social celebrando a 

institucionalização do SUAS. A Política Nacional de Educação Permanente do SUAS - 

PNEP/SUAS teve sua aprovação pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, 

mediante a Resolução nº 04, de 13 de março de 2013 que determina os princípios e diretrizes 

da dimensão político pedagógica que tem seu alicerce na educação permanente da Assistência 

Social. Este indubitavelmente foi um grande passo para o processo de aprimoramento da 
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Gestão do Sistema Único da Assistência Social e qualificação dos serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais. 

A PNEP/SUAS tem como foco a profissionalização do SUAS, exigindo de seus 

gestores, trabalhadores e conselheiros conhecimentos atualizados bem como habilidades e 

atitudes diante dos problemas enfrentados pelos serviços e benefícios socioassistenciais. 

Sendo assim, a Educação Permanente configura-se como resultado do desejo por qualificação 

dos serviços socioassistenciais da gestão e do controle social.  

O Art. 109, da NOB-SUAS “compreende o planejamento, a organização e a execução 

das ações relativas a valorização do trabalhador e a estruturação do processo de trabalho 

institucional no âmbito da união do estados, do distrito federal e dos municípios”. 

De acordo com caput do Art. 19 da Lei Orgânica da Assistência Social, é competência 

do órgão da administração pública federal a coordenação da Política Nacional de Assistência 

Social como está referendado no inciso IX: formular política para a qualificação sistemática 

e continuada de recursos humanos do campo da assistência social. A mesma atribuição dos 

entes federados também é manifestada na Norma Operacional Básica do SUAS 

(NOB/SUAS/2012) e no II Plano Decenal da Assistência Social (2016/2026).  

A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-

RH/SUAS/2009) - traz em seu escopo a Política Nacional de Capacitação como uma diretriz 

para a Gestão do Trabalho no SUAS. Diante disso, a educação permanente é inserida como 

fundamento à capacitação dos trabalhadores, devendo ser desenvolvida de maneira 

sistemática e continuada, sustentável, participativa, nacionalizada, descentralizada e por fim 

avaliada e monitorada.  

Quanto a Política Nacional de Capacitação do SUAS (PNC/SUAS/2011) - deverá 

receber o apoio financeiro dos Estados, DF e municípios, deve-se contar com o apoio dos 

gestores em liberar os técnicos para participarem das capacitações, caracterizando como 

responsabilidade compartilhada. 
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Dessa forma, o Estado do amapá mediante a Secretaria de Estado de Inclusão e 

Mobilização Social - SIMS vislumbrando a melhoria das ações de qualificação aos atores do 

SUAS publicou no DOE Nº 6562 de 13 de novembro de 2017, através da Portaria nº 203/2017  

a instituição do Núcleo de Educação Permanente do Estado do Amapá - NUEP/SUAS/AP, 

propondo a formação e capacitação aos trabalhadores do SUAS como forma de 

profissionalizar a gestão mediante o desenvolvimento pessoal e profissional.   

 

4.  OBJETIVOS 

4.1. Objetivo geral: Nortear e estabelecer as ações de formação e qualificação para a atuação 

nas funções essenciais do SUAS, de gestão, controle social e provimento de serviços, 

programas, projetos e benefícios, no período de 2020 a 2023 no Estado do Amapá. 

4.2. Objetivos específicos: 

Ampliar as condições de acesso às informações e processos de formação que 

favoreçam a implementação do SUAS; 

Proporcionar um processo de atualização e renovação contínua das práticas e atitudes 

profissionais das equipes de trabalho e diferentes agrupamentos, gestão, controle social e 

provimentos dos serviços, a partir da afirmação de valores e princípios e do contato com 

novos aportes. 

Propor ações para o enfrentamento das dificuldades identificadas a partir da reflexão 

sobre os processos de trabalho; 

Estimular a participação e o protagonismo dos trabalhadores na construção das 

soluções de aprimoramento; 

 Disseminar a produção de conhecimento e a troca de experiências. 

 

5. DIAGNÓSTICO DO SUAS NO AMAPÁ 

5.1 Contexto Socioeconômico do Estado do Amapá  

O Estado do Amapá tem sua localização no Norte Oriental do Brasil, integrando os 

nove estados da Região Amazônica, com a linha do Equador passando ao sul do Estado, 

especificamente na cidade de Macapá, banhado pelo Rio Amazonas, Canal do Norte. Tem 

uma área de 143.453,71Km², faz limites ao Norte e Noroeste com a Guiana Francesa e 
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Suriname através da Serra de Tumucumaque e o Rio Oiapoque; a Leste e Nordeste, com o 

Oceano Atlântico; ao sul e sudeste, com o estado do Pará, por meio do Rio Amazonas, Canal 

do Norte e a Oeste e Sudoeste, com o estado do Pará, através do Rio Jarí (SEPLAN – Anuário 

Estatístico/2011). 

Os dados censitários de (2019) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), apontam que a população do Estado do Amapá é de 845.731 (oitocentos e quarenta 

e cinco mil, setecentos e trinta e um) habitantes, distribuídos nos 16 (dezesseis) municípios 

que compõem esta unidade da federação, sendo que a maior concentração está nos municípios 

de grande porte, na capital Macapá e em Santana, o segundo maior município. Tendo em vista 

a crescente urbanização, o estado do Amapá apresentou em 2019 uma população urbana de 

(90%) e a rural de (10%) isso demonstra a grande concentração da população nas áreas 

urbanas. 
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5.1.1 Análise do PIB do Estado Do Amapá - 2017 

A Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) em parceria com o Instituto de 

Geografia e Estatística - IBGE apresentou em 2019 o Produto Interno Bruto do Estado do 

Amapá (PIB), tomando como ano referência 2017. 

A mensuração dos principais agregados macroeconômicos, realizada pela “ótica da 

produção”, mostra os resultados do processo de produção, indicados pelo Valor Adicionado 

Bruto - VAB e o Produto Interno Bruto – PIB, demonstrando o dinamismo da economia 

estadual, no período, a partir do desempenho dos setores econômicos (primário, secundário e 

terciário), por unidade administrativa, na geração da riqueza estadual.  

Houve um crescimento no PIB do estado de 10,85% saltando de R$ 13,8 bilhões no 

ano de 2015 passando para 15,48 bilhões em 2017 levando - se em consideração todas a 

riquezas produzidas pelos 16 municípios que compõem esta unidade da federação. Esse 

desempenho da economia deve-se sobretudo ao setor agropecuário, da indústria, e do 

comércio e serviços. 

 Os municípios que mais contribuíram para este crescimento foram respectivamente: 

Macapá (R$ 10 bilhões), Santana (R$ 1,9 bilhão), Laranjal do Jari (R$ 850 milhões), Ferreira 

Gomes (R$ 499,8 milhões) e Oiapoque (R$ 300 milhões). Juntos, esses municípios 

respondem por 88,1% do PIB amapaense. Veja a tabela abaixo:  

  
Fonte: IBGE/SEPLAN/Contas Regionais - 2017     
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Em 2017, economia do Amapá apresentou um crescimento de 7,4%, em valores 

nominais, com um Valor Adicionado de R$ 14,470 (bilhões). Esse desempenho foi apontado 

pelo crescimento do índice de volume (1,7%) e do índice de preço 5,7%, que puxaram a 

economia para resultados melhores que nos últimos dois anos. Os setores que contribuíram 

mais significativamente para esse resultado foram a agropecuária e serviços. 

Neste ano, setor primário apresentou crescimento na variação da produção em 7,0%, 

destacando-se a soja que, com 25,6%, foi o produto que mais contribuiu para a elevação desse 

índice. Essa Commodity vem apresentando crescimento na quantidade produzida (28,5%) e 

no valor da produção (30,4%) - IBGE/PAM, 2019, como reflexo da expansão das áreas 

plantadas nos municípios de Itaúbal (26,0%), Macapá (23,0%) e Tartarugalzinho (22,0%). 

Outras atividades do setor que elevaram seus índices foram: a pesca, com 17,0%, e a criação 

de aves, com 15,0%.  A participação do Valor Adicionado foi de 2,1%, apresentando-se 

estável em relação ao ano de 2016. 

A participação do setor industrial recuou 1,10% em relação ao ano anterior. 

Considerando o seu desempenho em 2017, este apresentou uma queda de (-2,76%) no Valor 

Adicionado, situação que ocorreu pelo pouco desempenho da atividade mineral na produção 

do minério não-ferroso. O setor também apresentou declínio na indústria de transformação (-

58,37%) e construção civil (-19,26%). O Setor Industrial apresentou crescimento nas 

atividades dos Serviços Industriais de Utilidade Pública - SIUP (82,78%), influenciado pela 

geração de energia das hidrelétricas instaladas nos municípios de Ferreira Gomes e Laranjal 

do Jari, que passaram a operar em plena atividade. 

O Setor Serviços teve crescimento de 8,84% em relação ao ano anterior, destacando-

se quase todas as atividades, exceto as “Atividades Profissionais” (-16,32%) e “Arte e 

Cultura” (-3,76%). A atividade “Alojamento e Alimentação” apresentou ganhos de 

participação, com 6,2% da economia amapaense em 2017, cujo crescimento (23,33%) se deu 

em decorrência da expansão dos serviços de alojamento em hotéis e similares (34,3%) e 

serviços de alimentação das famílias produtoras (25,5%). Outro destaque encontra-se nas 

atividades do comércio, que apresentaram recuperação (19,47%), ao se confrontar com o 

desempenho apresentado nos anos de 2015 e 2016, que despontaram com as maiores quedas 

(-4,01% e -11,56%), respectivamente. 
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Atualmente o Amapá continua sendo um dos últimos estados menos produtivo do País, 

ocupando a 25ª posição do Produto Interno Bruto – PIB no ranking nacional. Em 2017 

apresentou um PIB de quinze bilhões de reais (R$ 15.480), se distanciando do 24° lugar o 

estado de Tocantins em dezoito bilhões (R$ 18.622). 

Considerando a produção na região Norte, o Amapá ocupa o 5° lugar, sendo o Pará 

(R$ 155.195) e Amazonas (R$ 93.204) os dois primeiros colocados e os dois últimos Acre 

(R$ 14.271) e Roraima (R$ 12.103). 

 

 

 

5.2 Contexto do SUAS no Amapá 

5.2.1 Órgão Gestor Estadual 

 No Amapá, a Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (SIMS) é o órgão 

gestor responsável pela coordenação e gestão da Política de Assistência Social, mas não é 

exclusiva, encontra-se associada a outras políticas: Segurança Alimentar e Renda. Em sua 

estrutura organizacional, há uma coordenadoria de acordo com a organização do SUAS, a 

Coordenadoria de Proteção Social, com os Núcleos de Proteção Social Básica e Proteção 

Social Especial. A Gestão do Trabalho e a Vigilância Socioassistencial ainda não estão 

estruturados no organograma do órgão gestor. As atividades da Gestão do Trabalho e 

Educação Permanente são realizadas pela coordenadoria responsável pela gestão do SUAS, a 
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Coordenadoria de Formulação e Gestão da Política de Assistência Social (CFGPAS) com 

equipe específica. 

A CFGPAS têm como principais atribuições: Organizar, coordenar e monitorar o 

Sistema Único de Assistência Social no Estado; Realizar assessoramento técnico à gestão 

municipal do SUAS; Orientar, analisar e emitir parecer acerca dos Planos Municipais de 

Assistência Social e Pacto de Aprimoramento da Gestão Municipal; Planejar, coordenar e 

participar de atividades de formação e qualificação continuada de gestores, trabalhadores e 

conselheiros de assistência social; Articular e mobilizar instituições e organizações para 

implantação e implementação do Núcleo de Educação Permanente do SUAS (NUEP/SUAS); 

Elaborar estudos e diagnósticos acerca dos projetos/programas do SUAS e dos financiados 

e/ou executados, coordenados pela SIMS. 

O Pacto de Aprimoramento é o instrumento do Sistema Único de Assistência 

Social/SUAS, estabelecido pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no qual se 

define as prioridades e metas da gestão da política de Assistência Social, de periodicidade 

quadrienal, para promover melhorias no âmbito dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais e alcançar um estágio de maior desenvolvimento. As metas dispostas 

compõem 5 eixos fundamentais, são eles: 1) Universalização do SUAS, 2) Aperfeiçoamento 

institucional, 3) Segurança de Renda, 4) Integralidade de Proteção Socioassistencial e 5) 

Gestão participativa e democrática. Neste sentido, buscando mais informações para 

substanciar a construção do Plano Estadual de Educação Permanente/PEEP, utilizamos os 

dados disponibilizados no relatório contendo a 4ª avaliação - exercício de 2019, das metas do 

Pacto de Aprimoramento da Gestão Estadual do SUAS. Sendo assim, consta no referido 

documento: das 23 metas, o status do Estado do Amapá, corresponde a 10 metas alcançadas, 

representando 43,47%, 10 metas em andamento, representando 43,47% e 3 metas não 

alcançadas, representando 13%, será de grande relevância para o nosso Estado e, 

principalmente para a sociedade alcance das metas em andamento. 

Na tabela abaixo percebe-se claramente o perfil dos trabalhadores que constituem  

Secretaria Estadual Inclusão Mobilização Social, são servidores efetivos com nível superior 

e os demais médio e fundamental respectivamente, porém, este quantitativo não é suficiente 

para atender as necessidades da gestão e dos serviços, sendo recorrente a contratação de 

profissionais de nível médio e superior por tempo determinado, o que torna necessário a 

realização de um novo concurso público para as referidas escolaridades. 
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Tabela 01: Fonte URH/SIMS/2020 

Cada profissional contratado desenvolve um papel importante no desenvolvimento de 

políticas públicas no Estado. Desse modo, é imprescindível a oferta de capacitações aos 

mesmos, de maneira que compreenda toda a estrutura da secretaria. Muito embora os mesmos 

sejam capacitados, e, em um curto espaço de tempo ocorre a finalização de seus contratos, 

esta mão de obra uma vez capacitada, necessita ser retomado o processo com os novos 

contratos, isso representa um fator preocupante para a efetivação e implementação da política 

no estado.  

Essa rotatividade constante de trabalhadores demonstra o fator da precarização de 

vínculos de trabalho que atinge os trabalhadores da assistência social, principalmente os 

comissionados e contratos administrativos. Neste sentido, como forma de desprecarizar o 

vínculo empregatício a NOB-RH/SUAS orienta que a contratação será via concurso público, 

uma vez que assegura vínculos empregatícios bem como direitos trabalhistas específicos 

valorizando os profissionais da assistência social. Valorização considerada  imprescindível 

para a autonomia e segurança do trabalhador prestar um serviço de qualidade evitando 

manipulações políticas. Essa legislação criou mecanismos de enfrentamento dessas 

precarizações na Política de Assistência Social. Sendo fundamental que o Estado dê condições 

dignas para que os trabalhadores prestem seus serviços sem os riscos do vínculo precário e 

instabilidade funcional.     

 

 

 

Trabalhadores do órgão gestor 

 Especificação Quantidade % 

 

Escolaridade 

 
 

Superior 194 55 

Médio 95 27 

Fundamental 63 18 

Vínculos Estatutário 210 60 

Comissionados 86 24 

Contratos Adm. 56 16 

TOTAL 352 ****** 
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 5.3 Gestão Municipal 

As gestões municipais de assistência social são imprescindíveis para uma gestão 

efetiva na Política de Assistência Social ao desenvolver ações que possibilitem a consolidação 

do SUAS no Estado do Amapá. 

No âmbito da gestão municipal, existem 16 (dezesseis) municípios do Amapá, que 

aderiram ao SUAS e encontram-se organizando seus sistemas municipais de assistência 

social, vale ressaltar que todos os municípios se encontram em gestão básica. A definição dos 

níveis de gestão tem sua classificação em: inicial, básico e pleno conforme a NOB/SUAS – 

2012. Tal divisão ocorre quando os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são 

submetidos a averiguação do Índice de Desenvolvimento do SUAS - ID SUAS, somente então 

após esse processo de delimitação do grau de responsabilidades que o ente federado é 

enquadrado no nível de gestão adequado. Para tanto, considera - se um conjunto de 

indicadores como: gestão, serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 

selecionados a partir do Censo SUAS, sistemas da Rede SUAS e outros sistemas do MDS. 

No Estado, há predominância de 12 municípios de pequeno porte I, 02 (dois) 

municípios de pequeno porte II e 02 (dois) de grande porte que foram agrupados em 

territórios, pela política de assistência social, possibilitando, assim estender um olhar 

diferenciado a cada município. 

EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL – SUAS 

Nº Município CRAS CREAS Centro Pop 
U. de 

Acolhimento 
Porte 

1 Oiapoque 1 1 0 0 PP2 

2 Amapá 1 0 0 0 PP1 

3 Pracuúba 1 0 0 0 PP1 

4 Calçoene 1 1 0 0 PP1 

5 Tartarugalzinho 1 1 0 0 PP1 

6 Ferreira Gomes 1 1 0 0 PP1 

7 Pedra Branca 1 1 0 1 PP1 

8 Porto Grande 1 1 0 0 PP1 

9 Serra do Navio 1 0 0 0 PP1 

10 Cutias do Araguari 1 0 0 0 PP1 

11 Itaubal 1 0 0 0 PP1 

12 Macapá 6 2 1 4 GP 

13 Santana 1 1 0 3 GP 

14 Laranjal do Jari 1 1 0 1 PP2 

15 Mazagão 1 0 0 0 PP1 

16 Vitória do Jari 1 1 0 0 PP1 
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Quanto aos 06 (seis) territórios de assistência social, os mesmos foram constituídos 

por meio da gestão estadual que empregou a análise regional levando em consideração a 

divisão socioterritorial da assistência social, dispondo os territórios da seguinte maneira: 

Território de Fronteira, compreendendo o município de Oiapoque, Território dos Lagos que 

abrange os municípios do Amapá, Pracuúba, Calçoene e Tartarugalzinho, Território do 

Araguari o qual abarca os municípios de Ferreira Gomes, Pedra Branca, Porto Grande e Serra 

do Navio, Território da Pororoca que agrega os municípios de Cutias do Araguari e Itaubal, 

Território Metropolitano com os municípios de Macapá e Santana e o Território do 

Tumucumaque formado pelos municípios de Laranjal do Jarí, Mazagão e Vitória do Jarí. 

 

Fonte: PEAS/SIMS/2020 

 

Na cobertura dos serviços, predomina a Proteção Social Básica com existência de 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em todos os territórios, sendo 21 (vinte 

e um) desses equipamentos em todo o Estado, de acordo com a base coorporativa/CADSUAS 

(Dez/2019). Há ainda, os Centros de Convivência, um espaço próprio para ofertar o Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para os públicos com a faixa etária de 

0 a 17 anos, de 18 a 59 anos e a partir dos 60 anos de idade. A classificação desse atendimento 

está em prioritário e não prioritário estendendo-se por 14 municípios dispostos em quase todos 

os territórios da assistência social. Os únicos municípios que não dispõem deste serviço são 
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Itaubal e Pracuúba.  Esta é uma alternativa encontrada para os atendimentos fora do CRAS as 

comunidades distantes das sedes municipais, totalizando 14 (quatorze) centros. Esses espaços 

são de fundamental importância para a oferta deste serviço nos territórios, considerando as 

grandes distâncias existentes no espaço amazônico e as dificuldades de locomoção dos 

usuários para terem acesso aos serviços. 

No âmbito da Proteção Social Especial de Média Complexidade, apenas o Território 

da Pororoca não dispõe de CREAS, totalizando 11 em todo o Estado e um (1) Centro POP na 

capital, sendo que a maioria dos municípios oferta apenas o PAEFI.  O Estado adotou a 

regionalização municipal como forma de previsão de CREAS em todos os municípios ou 

naqueles que a demanda justifique. 

A Proteção Especial de Alta Complexidade é predominante no Território 

Metropolitano, onde estão as duas maiores cidades. O gestor estadual gerencia três abrigos: o 

Abrigo São José, que tem por objetivo o atendimento à pessoa idosa com idade igual ou 

superior a 60 anos, por meio da modalidade atendimento integral e sua capacidade de 

atendimento é para um total 30 idosos; O Abrigo Fátima Diniz destinado ao atendimento de 

mulheres vítimas de violência, com uma capacidade de atendimento para 08 pessoas e por 

fim o Abrigo Casa Lar Ciã Katuá destinado ao Acolhimento provisório de crianças na faixa 

etária de 0 a 11 anos, que estejam em situação de risco, abandono, maus tratos, violência, 

abuso e exploração sexual e comercial, proporcionando acompanhamento, auxílio e 

orientação técnica, sua capacidade de atendimento é de  um total de 25 crianças. Destaca-se 

que o Estado não conta com o cofinanciamento federal nestes serviços. Outros municípios 

que têm instituições de acolhimento de alta complexidade são Santana com o Abrigo 

Municipal sendo que sua capacidade de atendimento é para 16 pessoas, ainda temos a 

Associação Casa da Hospitalidade e com capacidade para o atendimento 100 pessoas e o 

Educandário Dom Alexandre - Lar Betânia atingindo o atendimento de 24 pessoas. Há 

também uma unidade de atendimento para Crianças e Adolescentes localizada no município 

de Laranjal do Jari com capacidade de atendimento para 20 pessoas.  
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5.3.1 Estrutura do Órgão Gestor 

A Assistência Social é fundamentada nos princípios de democratização e participação, 

os quais permitem a execução da política de maneira compartilhada no contexto brasileiro, 

bem como em cada esfera Estadual com o objetivo de consolidá-la. 

No estado os órgãos gestores desta política configuram-se de acordo com o gráfico 

abaixo que em 50% dos municípios as Secretarias Municipais de Assistência Social (SMAS) 

são exclusivas de assistência social, ou seja, secretarias que se declararam como órgãos que 

coordenam, formulam e executam exclusivamente a Política de Assistência Social - PAS, e 

50% desenvolvem a política de assistência juntamente com outras políticas.  

 

 

De acordo com o Relatório de Monitoramento 2018, deste órgão estadual, o fator 

preponderante para a adequação da estrutura necessária para o funcionamento da PNAS, está 

em andamento: aprovação da Lei do SUAS, esta é de grande importância para garantir a 

exclusividade da política, contribuindo assim para o seu desenvolvimento no Estado. 

 Visto que, o SUAS traz em seu interior orientações sobre a organização e 

funcionamento da gestão para o desenvolvimento da Assistência Social nos Estado e 

Municípios, nesse sentido a estrutura dos órgãos gestores devem ser levados em consideração, 

não apenas física, mas de recursos humanos e materiais são essenciais. Trata-se de certa forma 

romper com paradigmas que vigoravam antes da implementação do SUAS como a 

continuidade no atendimento por meio da ajuda, filantropia, benemerência e ter como objetivo 

a garantia de direitos. 
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5.4 Financiamento Assistência Social   

A Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (Lei nº 8.742/1993) é explícita no 

tocante a gestão financeira quando em seu capítulo V, discorre acerca do financiamento da 

Assistência social especificamente no art. 30 no qual ficam estabelecidas as condições para 

que o ente federado receba os recursos disponíveis do Fundo de Assistência Social. Este 

financiamento ocorrerá por meio do cofinanciamento exercido pelas três esferas de governo 

e o Distrito Federal. Para tanto, é indispensável que estados e municípios atendam as 

condições mínimas dentro de suas responsabilidades para que o repasse seja implementado. 

 Os requisitos mínimos supracitados para que estados, o Distrito federal e Municípios 

recebam os recursos referentes ao cofinanciamento federal conforme a NOB/SUAS – 2012 e 

Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (Lei nº 8.742/1993), são respectivamente:  

I – Conselho de Assistência Social instituído em funcionamento; 

II – Plano de Assistência Social elaborado e aprovado pelo conselho de Assistência 

social; 

III – Fundo de assistência criado em lei e implantado; e 

IV – Alocação de recursos próprios no fundo da assistência social; 

 A gestão financeira e orçamentária do Sistema Único da Assistência Social – SUAS é 

uma ferramenta essencial para o gerenciamento da política uma vez que está consolidada na 

NOB/SUAS – 2012 em se capítulo VI, art. 44. No entanto, é mister que estados e municípios 

atendam as exigências mencionadas acima para que os mesmos tenham acesso aos recursos  

de cofinanciamento federal. 

 O gerenciamento do Fundo da Assistência Social ficará sob a incumbência do órgão 

da administração pública que coordena a Política de Assistência Social dentro da esfera a qual 

pertence sob a orientação e controle dos conselhos de Assisteência Social. 

Para a gestão do sistema a NOB-RH/SUAS propõe o emprego de profissionais de 

referência e com o devido conhecimento técnico na área afim indicados para funções 

relevantes, haja vista que o Fundo da Assistência Social é uma função extremamente 

importante e em razão disso a necessidade de equipe especial para desenvolver este trabalho. 
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No âmbito dos recursos disponibilizados para a Assistência Social, os municípios 

amapaenses, dispõem de financiamento dos três entes, mas com menor aporte de recursos da 

esfera estadual. O quantitativo de 100% dos municípios disponibiliza recursos próprios para 

assistência social. 

Em todos os municípios, o Fundo Municipal de Assistência Social está organizado 

com Lei de criação, CNPJ próprio e constituído como unidade orçamentária. 

Na grande maioria (81,25%), o ordenador de despesa é o (a) gestor(a) da assistência 

social, em 12,5% essa função é realizada pelo(a) prefeito(a) e ainda 6,25% é realizada pelos 

dois: prefeito(a) e secretário(a) (PEAS, 2020). 

 

5.5 Controle Social  

No Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, decorreram avanços na legislação 

social brasileira, pois os direitos foram reconhecidos e a pobreza e desigualdade social, como 

expressões da questão social, foram trazidas para a esfera pública. Por esse meio, às políticas 

sociais foram modificadas constitucionalmente e o exercício da participação política e social 

estendeu-se consideravelmente a dilatação na área social provocadas pelo forte movimento 

popular permitiram que a Assistência Social no Brasil, passasse a constituir a Seguridade 

Social, junto com a Saúde e a Previdência Social desencadeando um novo entendimento à 

Assistência Social, afastando-se do desígnio de dever moral para o de direito do cidadão e 

dever do Estado, sendo traçada, de fato, como política pública.  

Perante o exposto, a Constituição Federal/1988 estabeleceu mecanismos de 

participação popular através da criação de Conselhos, compostos por diferentes segmentos da 

sociedade para contribuir com o controle das políticas sociais. Estes Conselhos constituem a 

relevância como espaços de participação nas diferentes esferas governamentais, sendo de 

composição mista e paritária, em sua maioria, possuem caráter deliberativo e no campo das 

políticas sociais são considerados uma inovação.  

A Política de Assistência Social apresenta muitas particularidades. Os atores sociais 

que dela necessitam precisam controlar a sua fazedura, bem como, a sua qualidade, a fim de 

que se demonstre como obrigação do Estado e não como concessão os serviços ofertados, 

tendo seus sujeitos como participantes da sua feitura e execução. 

Por conseguinte, a participação da população é uma das diretrizes da Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS, suscitando como tema principal dos eixos estruturantes o 
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Controle Social. À vista disso, a participação da população nas ações dos gestores, ocupa um 

lugar de destaque no âmbito da Assistência Social. 

Além de que, o Controle Social tem a magnitude de instituir uma democracia, em que 

todos os cidadãos possam discutir e debater à elaboração da Política de Assistência Social e 

avaliar os programas, projetos e desse modo fiscalizar as instituições que receberam os 

recursos-subvenções, contribuir para que seus direitos sejam garantidos e possam ser capazes 

de fiscalizar o Fundo Municipal de Assistência Social (RAICHELIS, 2011). 

Outro ponto a ser acentuado, remete-se a sociedade civil consolidar uma representação 

realmente democrática e participativa, pois, é basilar que os representantes criem canais de 

interlocução permanente com os segmentos representados e as suas intervenções sejam 

pautadas na defesa de interesses coletivos e não de interesses particulares. 

Diante do exposto acima, procuramos realizar um panorama situacional dos espaços 

deliberativos à nível estadual e municipal referendadas no Plano Estadual de Assistência 

Social/PEAS, com a finalidade de consolidar na materialização do Plano Estadual de 

Educação Permanente/PEEP.  

A Lei nº 0256, de 22 de Dezembro de 1995 e publicada no Diário oficial do Estado nº 

1223, de 26.12.1995, instaurou o Conselho como órgão estadual de deliberação colegiada, de 

caráter permanente e composição paritária, interligado à estrutura do Órgão da administração 

pública estadual de assistência social, Secretaria Estadual de Inclusão e Mobilização 

Social/SIMS, do qual os membros são nomeados pelo Governador do Estado, com o mandato 

de 02 (dois) anos, concedida uma única recondução por igual período.  

No momento o Conselho Estadual de Assistência Social do Amapá/CEAS-AP, em 

concordância com a Resolução CEAS/AP - 20/2019 é formado por 18 (dezoito) Conselheiros 

Titulares e respectivos números de Conselheiros Suplentes. Seu colegiado é constituído de 

composição paritária e proporcional, conforme o seguinte alinhamento: 09 (nove) Membros 

titulares e Suplentes representantes do poder público, dos quais os nomes são indicação dos 

Órgãos da Administração Pública Estadual e 09 (nove) Membros Titulares e Suplentes 

representantes da Organização da Sociedade Civil, designados através de processo eleitoral a 

cada dois anos, incorporando entre os mesmos representantes das Entidades de Assistência 

Social, dos Trabalhadores da Assistência Social e dos Usuários da Assistência Social com o 

período de composição bienal de 2019 a 2021, englobando também, representantes do 
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COEGEMAS e expandindo o número de representantes dos trabalhadores e usuários, 

afirmando a proporcionalidade. 

A presidência do CEAS/AP é administrada por um de seus membros, eleito dentre 

seus participantes, para mandato de 02 (dois) anos, com alternância da representação 

governamental e sociedade civil, no biênio seguinte e conta também com uma Secretaria-

Executiva. 

O CEAS/AP em sua estrutura organizacional possui 05 (cinco) Comissões Temáticas 

de natureza permanente, estabelecidas pela Lei no. 0256 de 22 de dezembro de 1995, são elas: 

Comissão da Política de Assistência Social, Comissão de Acompanhamento do 

Cofinanciamento e Orçamento da Assistência Social, Comissão de Normas da Política 

de Assistência Social, Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Municipais de 

Assistência Social e Comissão de Acompanhamento dos Benefícios Socioassistenciais e 

Transferência de Renda da Assistência Social, além de participação efetiva da Comissão 

Intergestores Bipartite da Assistência Social do Estado do Amapá- CIB/AP e outras 

Comissões direcionadas à Assistência Social. 

Relacionado aos Conselhos Municipais de Assistência Social apresentamos as 

seguintes informações de acordo com as tabelas abaixo: 

TABELA 1 - LEGISLAÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO SIM % NÃO % 

LEI DE CRIAÇÃO 16 Municípios 100 ------- ------ 

REG.  INTERNO 11 Municípios 68,75 05 Municípios 31,25 

 

TABELA 2 - ESTRUTURA 

ESPECIFICAÇÃO SIM % NÃO % 

PRÓPRIA 03 Municípios 18,75 ------ ----- 

COMPARTILHADA ----- ----- 13 81,25 

 

TABELA 3 - REPRESENTATIVIDADE DA SOCIEDADE CIVIL 

ESPECIFICAÇÃO SIM % NÃO % 

PARIDADE 16 Municípios 100 ----- ----- 

PROPORCION. 01 Município 6,25 15 93,75 
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TABELA 4 - COMISSÃO TEMÁTICA 

ESPECIFICAÇÃO SIM % NÃO % 

Com. Constituídas 02 Municípios 12,5% 14 87,05 

 

TABELA 5 - SECRETÁRIO EXECUTIVO 

ESPECIFICAÇÃO SIM % NÃO % 

Exclusivo 05 Municípios 31,25 02 Municípios 12,5 

Compartilhado 09 Municípios 56,25 ----- ----- 

 

TABELA 6 - CRONOGRAMA DE REUNIÕES 

ESPECIFICAÇÃO SIM % NÃO % 

POSSUI ----- ----- 05 31,25 

NÃO POSSUI 11 68,75 ----- ----- 

 

A observação das tabelas acima nos transporta à diversas análises, visto que os 

conselhos são espaços legítimos de participação popular, preparados para solidificar a 

elaboração da política e efetivação dos direitos, mesmo diante das contrariedades encontradas 

para o exercício do poder deliberativo. O primeiro ponto a ser destacado refere-se a 

vulnerabilidade do controle social nos municípios do Estado do Amapá, sendo assim, os 

conselheiros devem ser capacitados, continuamente, para o exercício do Controle Social.  

Ademais, a escassez da participação popular na execução do Controle Social poderá 

ser superada através de um processo de capacitação sistemática para os conselheiros; 

fomentar o conhecimento e divulgação das informações para os segmentos que se encontram 

representadas no CMAS; ênfase no preparo de futuros conselheiros que poderão estar 

presentes no colegiado; impulsionar à criação de um fórum permanente da sociedade civil 

que se proponha a discutir a política de Assistência local.  

 

5.6 Vigilância Socioassistencial 

 A Vigilância Socioassistencial, instituída pela Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS/2004) e normatizada como uma das funções da Assistência Social na 

NOB/SUAS/2012 constitui uma ferramenta diretamente vinculada à gestão da Política de 
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Assistência Social, uma vez que cumpre a função de viabilizar a produção, sistematização, 

análise e disseminação de informações territorializadas sobre o público-alvo da assistência 

social, seus equipamentos e serviços. Tomando por base o monitoramento, a Vigilância 

propicia o (re)planejamento da gestão vislumbrando ampliar e/ou consolidar, em sua 

realidade especifica, a estrutura demandada pelo conjunto das necessidades sociais de sua 

população. 

Com base na NOB/SUAS-2005 a Vigilância Socioassistencial fundamenta-se no 

desenvolvimento de competências e técnicas aos gestores e profissionais da Assistência 

Social para a identificação das formas de vulnerabilidade social da população e do território 

pelo qual são responsáveis, implicando no planejamento de ações de caráter preventivos que 

contribuam no aperfeiçoamento das ações que vislumbrem a reparação de direitos violados e 

a eliminação das situações de violência.  

 

  
 Fonte: PEAS/SIMS/2020 

 

O gráfico acima permite observar que em apenas 6,25% dos municípios na área da 

vigilância está constituída formalmente e em 31,25% existe um profissional de referência para 

a área. Em 100% dos municípios não há um sistema de informação implantado, mas 68,75% 

realiza o monitoramento e avaliação das ações. 

Formalmente 
Constituída; 6,25%

Profissional de 
Referência; 

31,25%

Sem Sistema 
Informação; 100%

Monitoramento e 
Avaliação; 68,75%

VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
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Da análise acima cabe situar que a vigilância socioassistencial e o monitoramento 

ainda não foram incorporados como áreas essenciais da assistência social pelos gestores 

municipais e nem como meta do Pacto de Aprimoramento da Gestão a ser cumprida. 

A Vigilância Socioassistencial tem como proposito a identificação e análise das 

conjunturas que causam a precarização bem como o agravamento das vulnerabilidades que 

comprometem os territórios e os cidadãos que neles vivem, implicando na sua sobrevivência, 

dignidade, autonomia e socialização. Adentrar na realidade das famílias e vivenciar as 

condições concretas na qual elas vivem é imprescindível para que se possa obter dados e 

informações estatísticas mediante a elaboração de instrumentais específicos pelas equipes de 

serviços sociais no contato com os sujeitos em seus territórios. 

 

 5.7 Gestão do Trabalho/Recursos Humanos 

Os Recursos Humanos constituem um dos grandes desafios da gestão do trabalho e da 

Política de Assistência Social no Estado. A maioria dos municípios não têm recursos humanos 

próprios na secretaria, haja vista que os trabalhadores são servidores do município, pois 

àqueles que realizaram concurso público foi para a prefeitura como um todo. 

No aspecto qualificação dos trabalhadores, ainda é muito recente a trajetória da 

Educação Permanente para os sujeitos da política no Estado, no ano de 2017, os profissionais 

participaram de oficinas de orientações sobre os serviços e programas da Proteção Social 

Básica. Houve, ainda, a oferta do primeiro curso do Programa CapacitaSUAS, Provimento 

do Serviços Socioassistenciais, qualificando duzentos e cinco (205) trabalhadores, gestores e 

conselheiros de Assistência Social.  

No ano de 2019, realizou-se a segunda fase do CapacitaSUAS, no qual foram ofertadas 

100 vagas e capacitados 89 trabalhadores da Proteção Social Básica – Curso de Atualização 

sobre Especificidades e Interfaces da Proteção Social Básica do SUAS, durante uma semana 

no período de 25 a 29/11/2019 na Escola de Administração Pública, totalizando 40 hora/aula 

de capacitação, abrangendo participantes de 15 municípios do Estado. 

Na semana seguinte, de 02 a 06/12/2019, ocorreu o Curso de Atualização sobre a 

Organização e Oferta dos Serviços da Proteção Social Especial, sendo ofertadas 50 vagas e 

capacitados 45 trabalhadores, o curso foi realizado na Escola de Administração Pública, 

totalizando 40hora/aula de capacitação, abrangendo participantes dos 16 municípios do 

Estado. 
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No mesmo ano realizou o curso de capacitação Conhecendo a Vigilância 

Socioassistencial, parte integrante do Plano Estadual de Educação Permanente, visando 

desenvolver em gestores e técnicos as competências necessárias ao desenvolvimento de 

atividades inerentes à função da vigilância socioassistencial em seu âmbito de atuação, nesta 

ocasião participaram técnicos e gestores dos municípios, técnicos da gestão estadual e 

representantes do Conselho Estadual da Assistência Social. Com a finalidade de apoiar 

técnicos e gestores municipais envolvidos no desafio de implantação da Vigilância 

Socioassistencial no Estado do Amapá. Na ocasião, a Secretaria de Inclusão e Mobilização 

Social-SIMS envolveu 07 servidores no processo de credenciamento e 04 estagiários no apoio 

a realização da capacitação, 04 palestrantes e 02 coordenadores de atividades de reflexão e 

fixação das temáticas, totalizando 17 pessoas. 

Quanto ao número de participantes credenciados no primeiro dia, sendo duas vagas 

por município, totalizaram 25 pessoas dos municípios exceto Pracuúba, Santana e Amapá e 

um participante de Pedra Branca. No segundo dia, foram credenciadas o total de 26 pessoas 

dos municípios, exceto representantes de Santana, Amapá e Pracuúba. Nos dois dias de 

capacitação totalizaram 11 Credenciamentos de servidores da SIMS e dois Conselheiros 

Estaduais. Somados 56 participantes, sendo qualificados 40 pessoas. 

6.  LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO E 

QUALIFICAÇÃO. 

O levantamento de necessidade de capacitação e qualificação representa um aspecto 

essencial para organização das ações a serem ofertadas aos atores da Política de Assistência 

Social, corresponde a sistematização das informações de acordo com a necessidades mais 

urgentes dos trabalhadores que em sua função desenvolve o princípio da Assistência Social, 

levando a todos que dela necessitar. 

Para isso, empregou-se como instrumental para obtenção de dados a ferramenta 

“google forms”, do qual retiraram-se as perguntas específicas sobre as demandas de 

capacitação, bem como outros meios como relatórios de visitas técnicas e questionários, 

levou-se em consideração as necessidades advindas do Pacto do Aprimoramento e das 

deliberações pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite/AP e Conselho Estadual de 

Assistência Social/AP. Quanto aos instrumentos foram destinados aos operadores, 

trabalhadores e conselheiros do SUAS/AP, por meio de amostragem, sendo que as 
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informações e análises dos dados foram realizadas e divulgadas de forma integrada, 

preservando o sigilo dos participantes. 

Iniciamos com o questionamento sobre a Política Nacional de Educação Permanente 

- PNEP, os entrevistados quando questionados sobre o conhecimento que possuem acerca da 

Lei e da educação Permanente do SUAS, tanto a Gestão Estadual quanto a Gestão Municipal 

responderam o equivalente a 69,7% e 75%, pois os mesmos sabem que existe, mas não 

realizaram estudo sobre a política, no entanto em um número inferior  27, 3% estadual e 

12,5% municipal que afirmam possuir conhecimento acerca do assunto, todavia existe um 

parcela de servidores que desconhecem numa porcentagem de 3% e 12,5% o que torna mais 

desafiador a execução das ações de capacitação nos moldes da PNEP/SUAS. 

Importante frisar que anteriormente à atualização do Plano de Educação Permanente 

realizou-se uma pesquisa com os trabalhadores da Vigilância Socioassistencial do Estado, foi 

exposto as demandas de acordo com as suas realidades que se expressa no quadro abaixo: 

      
Fonte: Questionário das capacitações  

 

Diante da amostra, afirma-se que 21% dos investigados optaram como demanda 

principal a Proteção Social Básica, seguido pela Gestão de Recursos financeiros com 19% e 

da Proteção Social Especial com 18%, face a demanda desta amostra que também foi 

analisada no Relatório de Monitoramento 2016, realizou-se assim capacitações voltadas para 

as Proteções por meio do CapacitaSUAS em 2019, correspondem a demandas permanentes. 

Em continuidade, as demandas já requeridas pelos trabalhadores, gestores e 

conselheiros, podemos visualizar no gráfico abaixo sobre a necessidade de capacitação para 

as Comunidades tradicionais, são comunidades que se distinguem por seus costumes, 

necessidades e características de atendimentos específicas da Amazônia: 
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    Fonte: Pesquisa Google Forms/2020(https://docs.google.com/forms/u/1/) 

   

Dentre as maiores demandas estão acerca dos Ribeirinhos, indígenas, quilombolas e 

pescadores artesanais. Em relação aos povos ciganos não houve nenhum percentual e por 

outro lado os castanheiros e matriz africana/terreiro, ocorreu baixa manifestação dos 

entrevistados, por isso não aparece no gráfico.  A maioria dos que responderam, manifestaram 

que nunca tiveram capacitação envolvendo essas especificidades, como o nosso estado agrega 

todas essas características é salutar o atendimento a essa demanda. 

A seguir os entrevistados tiveram a oportunidade de sugerirem a opção de cinco (05) 

capacitações a serem ofertadas pelo CapacitaSUAS. Em maior número ficou Proteção Social 

no SUAS a Indivíduos e Famílias em Situação de Violência e outras Violações de Direitos: 

Fortalecimento da Rede Socioassistencial, que indica uma necessidade não só do órgão 

gestor, mais dos municípios e conselheiros. Não menos importante se apresenta como uma 

necessidade de ação de capacitação a Atualização em Indicadores para Diagnóstico e 

Acompanhamento do SUAS e Estratégias de Enfrentamento.  
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Fonte: Pesquisa Google Forms/2020(https://docs.google.com/forms/u/1/) 
 

Nota-se uma redução no item vigilância socioassistencial, tal redução se dá em virtude 

da capacitação realizada em 2019, na qual foi restrita a participação dos servidores da gestão 

e dos conselhos. Atendendo especificamente aos sujeitos atuantes da vigilância, no entanto 

como a vigilância é uma função essencial da Assistência Social, é viável a continuidades de 

capacitações de atualização para atender a referida demanda. 

Questionou-se sobre conteúdos ou temas prioritários a serem incluídos no Programa 

de Educação Permanente do Estado. Dentre elas em maior número ficaram: Gestão 

Orçamentária e financeira no SUAS, Atualização para a Elaboração da PAS, O SUAS e o 

Sistema de Justiça, A gestão estratégica, Planejamento, monitoramento e avaliação e por fim 

Desafios da Gestão do SUAS Municipal. Geralmente, o órgão gestor realiza atividades de 

capacitação denominado de CapacitaSims, com o objetivo de atender as demandas mais 

urgentes de capacitação do Estado. 

Ultimamente os cursos realizados são destinados aos profissionais de nível superior 

atuantes nesta política, contudo o órgão gestor tem uma demanda essencial no 

desenvolvimento da Assistência social, são os profissionais de nível médio, pois os mesmos 
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acompanham no dia a dia as atividades em todos os âmbitos, necessitando assim de 

capacitações permanentes para que os mesmos possam desempenhar suas atividades com 

mais clareza, cientes de sua contribuição nesta política que tem o cidadão como detentor de 

direitos. 

A seguir o gráfico indica a sugestão de curso para os Conselheiros que tem a função 

de desempenhar o Controle Social: 

 
Fonte: Pesquisa Google Forms/2020(https://docs.google.com/forms/u/1/) 

 

   A demanda dos Conselheiros é bem visível, suas demandas são referentes à gestão do 

fundo Estadual e Municipal com 87,7% de manifestação na pesquisa, o papel referente a 

atuação no exercício do controle social dentro da política em questão e sobre as entidades de 

assistência social, ambas correspondem a 75% das respostas e com 62,5% manifestaram 

acerca da atualização e revisão do Regimento Interno dos conselhos, já quanto ao controle 

social referente ao Programa Bolsa Família teve 50% das manifestações. Houveram outras 

demandas que abrangem conhecimentos acerca dos serviços socioassistenciais, assim como 

ocorreu também um valor considerável sobre os conselhos de todas as esferas de 

representação bem como sobre as populações tradicionais, ambas as manifestações de 25%. 

Em menor expressividade manifestaram sobre assuntos relacionados às proteções sociais, 
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espaços de negociação, pessoas com deficiência, idosos, LGBTI e outros de 12,5%, contudo 

pelo baixo número de respostas não estão expostas no gráfico. 

 Antes de apresentar as demandas sobre Proteção Social, torna-se importante 

conceitua-la, esta corresponde a uma das funções da Política de Assistência Social, 

juntamente com a Vigilância Socioassistencial e a Defesa de Direitos, ela deve garantir 

segurança de convivência (rendimento e de autonomia), de acolhida, de convívio ou vivência 

família, entre outros. 

Nesse sentido, a Proteção Social divide-se em Básica e Especial, a Proteção Social 

Básica de acordo com a NOB/SUAS/2012, tem como objetivo prevenir as situações de riscos 

inerentes a vida do cidadão, por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e 

o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.  

Enquanto a Proteção Social Especial é destinada as famílias e indivíduos que 

momentaneamente estão em situação de risco pessoal e social. Ressaltando que existe a 

Proteção Social Especial de média e de alta complexidade, a primeira corresponde ao 

atendimento às famílias e indivíduos com seus direitos violados, no entanto seus vínculos 

familiares e comunitários não foram rompidos, a segunda ocorre quando esses vínculos já 

foram rompidos, necessitando de proteção integral.  

A seguir podemos visualizar a demanda requerida pelos trabalhadores e gestores da 

proteção social básica e especial, respectivamente: 

 
Fonte: Pesquisa Google Forms/2020(https://docs.google.com/forms/u/1/) 
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Quanto às sugestões de curso da Proteção Social Básica, devido aos diversos serviços 

e atendimentos que realizam aos usuários da Política de Assistência Social, suas demandas se 

apresentam com maior diversidade, nesse sentido devido às diversidades de sugestões optou-

se por integrá-las em cursos que venham garantir os atendimentos das referidas necessidades.  

Seguindo o mesmo padrão nas ofertas para a Proteção Social Especial, levar-se-á em 

consideração as necessidades mais específicas dos atendimentos aos usuários, pois essas são 

demandas mais relevantes para o desenvolvimento do fazer social da política. 

 

 
Fonte: Pesquisa Google Forms/2020(https://docs.google.com/forms/u/1/) 
 

 Diante dos quadros que expressam as necessidades de capacitação pelos 

trabalhadores, gestores e conselheiros atuantes na Política de Assistência Social, analisa-se 

que a Política de Educação Permanente voltada para os atores que a desenvolvem no Estado 

Amapá, necessita de uma estrutura superior de recursos humanos, financeiros, estrutura física 

e material, comparada a ofertada atualmente para poder atender as demandas existentes no 

contexto da Política de Assistência Social no Estado. 
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7. DEFINIÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

 

Tendo por base a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS e a 

Política Nacional de Educação Permanente (PNEP/SUAS) que estabelece os princípios e 

diretrizes para a instituição da educação permanente na assistência social. A capacitação no 

âmbito do SUAS deve ser conduzida pelo princípio orientador da educação permanente e 

devem convergir às necessidades de qualificação e do trabalho dos operadores da política de 

assistência social.     

No contexto do Sistema Único de Assistência Social, a Educação Permanente 

significa um processo de atualização e renovação contínua das práticas e atitudes profissionais 

das equipes de trabalho e diferentes agrupamentos, a partir da afirmação de valores e 

princípios e do contato com novos aportes teóricos, metodológicos, científicos e tecnológicos 

disponíveis. 

Conforme as diretrizes da PNEP/SUAS o trabalho desenvolvido no SUAS está 

organizado em duas funções diferentes e complementares, orientadas para o reconhecimento 

dos direitos socioassistenciais: a função de gestão e a função de provimento dos serviços e 

benefícios socioassistenciais. Cada uma dessas funções tem suas particularidades 

relativamente a objetivos imediatos, processos de trabalho, especialidades e composição 

profissional, mas se unificam em torno de uma mesma finalidade, prestar um serviço de 

qualidade aos usuários.  

Nesse sentido, a educação permanente prevista no SUAS segue percursos formativos 

voltados para a Gestão do SUAS, Provimento dos Serviços e Benefícios e Controle Social: 

Gestão do SUAS - Este Percurso Formativo engloba as diferentes ações de formação 

e capacitação destinadas à geração, manutenção e desenvolvimento de competências 

aplicadas especificamente ao desenvolvimento da função de gestão do SUAS, em 

consonância às normativas vigentes;  

Provimento dos Serviços e Benefícios – o objetivo deste Percurso Formativo é 

fornecer aos diferentes profissionais os conceitos essenciais a cada serviço, função e ação, 

munindo-os com metodologias necessárias ao desempenho de suas funções na execução dos 

serviços; 
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Controle Social do SUAS - Este Percurso Formativo inclui as diferentes ações de 

formação e capacitação destinadas especificamente à geração, manutenção e 

desenvolvimento de competências aplicadas especificamente ao desenvolvimento da função 

de controle social do SUAS.  

 

7.1 Ações de Capacitação 

 Os percursos formativos poderão ter ações específicas de capacitação para atender 

determinados públicos ou serviços, que se distinguem pela carga horária e objetivos, são elas: 

Capacitação Introdutória, Capacitação de Atualização e Supervisão Técnica. 

a) Capacitação Introdutória – tem como objetivo o nivelamento de competências 

básicas ao desenvolvimento comum das três funções do trabalho no SUAS ou a uma delas, 

com carga horária de 20 a 40h/aula. 

b) Capacitação de Atualização - com a finalidade de atualizar e manter as 

competências necessárias ao desenvolvimento comum das três funções do trabalho no SUAS 

ou a cada uma delas, com carga horária de 40h a 100 h/aula. 

c) Supervisão Técnica – é uma modalidade, que na educação permanente, não tem 

como premissa a supervisão, nem fiscalização. A proposta da supervisão técnica visa 

estabelecer diálogo constante com os espaços de trabalho – de execução ou de gestão – com 

técnicas e suportes diferenciados, face às questões do cotidiano, nos diferentes graus de 

complexidade das situações envolvidas. 

d) Aprimoramento – Além das ações previstas na PNEP e tendo em vista a 

necessidade de contemplar conteúdos que complementem informações sobre o SUAS e temas 

transversais e que não precisem de carga horária extensiva, propõem-se ações de 

aprimoramento. Serão atividades como seminários, encontros, oficinas, mesas redondas, 

palestras, etc. O intuito das ações de aprimoramento é propor atividades de discussão de 

técnicas e conceitos, além de incentivar a troca de experiências.  

 e) Aperfeiçoamento - corresponde a uma ação de formação, obedece às 

determinações legais do Ministério da Educação – MEC, poderá ser concebida e efertada com 

carga horária de 180 horas/aulas de duração, as quais são destinadas, exclusivamente a 

trabalhadores e conselheiros, portadores de Diploma de Graduação e tem por finalida gera, 

aprimorar e aperfeiçoar competência. 
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De acordo com a PNEP do SUAS compreende nas ações de capacitação e formação a 

disseminação conteúdos produzidos e sistematizados; pesquisa e extensão, potencializando 

a produção, como proposta para o desenvolvimento das atividades nas ações de capacitação 

que se desenvolva trabalhos individuais ou coletivos como produção de conhecimento e 

sistematização de experiências.   

 

7.2 Estratégias de Execução 

 As estratégias de execução do presente plano visam incentivar a produção e difusão 

de conhecimentos, voltados à discussão acerca dos processos de trabalho, serviços e 

benefícios socioassistenciais, contribuindo para o aprimoramento das habilidades técnicas, 

operacionais, gerenciais e do controle social. 

 De acordo com a PNEP/SUAS o processo de implementação e operacionalização 

desta política tanto pode ser presencial como a distância (EAD), a mesma lei recomenda que 

ao ofertar ações de formação e capacitação de média e longa duração pela modalidade EAD, 

é necessário que seja previsto e realizado 10% da carga horária em encontros presenciais. 

Importante frisar que foi questionado quanto aos tipos de estratégias a serem 

priorizadas, a qual, preferencialmente foram de cursos presenciais e em um número 

considerável optaram sobre a estratégia a realização de eventos - palestras, seminários e 

encontros, fóruns e outros eventos, de acordo com os entrevistados, e consideraram a 

modalidades de ensino à distância pouco viável para realizar neste Estado. 

 Diante disso serão ofertadas ações de qualificação na modalidade presencial, 

conforme os territórios de assistência social, visto que atenderá um maior número de 

participantes, priorizando o nível introdutório, considerando as solicitações demandadas 

pelos operadores do SUAS, visando a promoção de nivelamento de competências básicas do 

SUAS, necessárias ao desenvolvimento de suas atividades, as capacitações também visam a 

construção de trabalhos para socialização de experiência em âmbito municipal, estadual e 

nacional. 

Nessa perspectiva, as ações de capacitação foram definidas considerando os 

percursos formativos de gestão do SUAS, provimento dos serviços e benefícios 

socioassistenciais e controle social, baseadas no levantamento de necessidades de 

capacitação, expresso pelos gestores, trabalhadores e conselheiros do SUAS/AP. 
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7.3 Detalhamento das Ações de Capacitação 

Percurso Formativo: Provimento dos Serviços e Benefícios Socioassistenciais 

Proteção Social Básica e Proteção Social Especial  - Ano I e II– 2020 e 2021 
Temática Tipo de Capacitação Carga Horária Modalidade Público Alvo Metas Fonte 

Políticas de Gênero e abordagem às 

populações tradicionais no campo da 

Assistência Social. 

Aprimoramento 16 H 
Ciclo de 

Debates 

Técnicos municipais, 

estaduais e conselheiros 

80 

Alunos 

IGDSUAS/F

EAS 

 

 

Conceitos Essenciais do SUAS 

 

Aprimoramento 

 

8h 

 

 

Seminário 

 

Profissionais de NM e 

Fundamental 

 

50 

 

 

IGDSUAS 

FEAS 

Interfase do PETI na Proteção Social Aprimoramento 8H Encontro Técnicos do CRAS e CREAS 50 
IGDSUAS 

FEAS 

 

Percurso Formativo: Gestão do SUAS - Ano I e II– 2020 e 2021 

Temática Tipo de Capacitação Carga Horária Modalidade Público Alvo Metas Fonte 

Aplicativos da Rede SUAS: RMA e 

Prontuário SUAS 

Aprimoramento 16 H Oficina Técnicos do CRAS, CREAS, 

Serviço de acolhimento 

Técnicos gestão estadual 

50  

Alunos 

IGDSUAS/F

EAS 

 

Vigilância Socioassistencial: construção 

do diagnóstico Socioterritorial. 

 

Atualização 24 H Curso Técnicos municipais e 

estadual, conselheiros 

100 IGDSUAS/F

EAS 

Pacto de Aprimoramento/PMAS Supervisão  

Técnica 

8H por 

município 

Oficina Técnicos do CRAS e CREAS  16 

Municípios 

IGDSUAS/F

EAS 

 

Percurso Formativo: Controle Social - Ano I e II– 2020 e 2021 

Temática Tipo de Capacitação Carga Horária Modalidade Público Alvo Metas Fonte 

Controle Social de Políticas Públicas Aperfeiçoamento 180 Curso Conselheiros do CMAS e 

CEAS; Técnicos da gestão 
estadual 

150 SIMS/UNIF

AP 

Atuação do Conselheiro Introdutória 20 H Curso Conselheiros dos  

CMAS e do CEAS 

80 IGDSUAS/F

EAS 



  

 

38 
 

 

Percurso Formativo: Provimento dos Serviços e Benefícios Socioassistenciais 

Proteção Social Básica e Proteção Social Especial - Biênio– 2022 e 2023 

Temática Tipo de 
Capacitação 

Carga Horária Modalidade Público Alvo Metas Fonte 

Trabalho Social com famílias no âmbito do 

PAIF e PAEFI 

Atualização 40 H Curso Técnicos do CRAS e CREAS 

Técnicos da gestão estadual. 

100 

Alunos 

IGDSUAS/ 

FEAS 

Articulação Sistema de Justiça, construção de 

protocolos e fluxo de atendimento 

Atualização 40 H Curso Técnicos da gestão estadual. 

Equipe de referência CRAS, 

CREAS e Acolhimento 

50 

Alunos 

IGDSUAS/ 

FEAS 

Metodologia Serviço de Acolhimento Atualização 16 H Palestra 

Roda de conversa 

Técnicos da gestão estadual. 

 

Equipe Serviço de 

Acolhimento 

50 

Alunos 

IGDSUAS/ 

FEAS 

Acompanhamento das Medidas 

Socioeducativas de Meio Aberto. 

Supervisão 

Técnica 

08 H por 

município 

Oficina Técnicos do CREAS 

Técnicos da gestão estadual. 

10 

municípios 

IGDSUAS/ 

FEAS 

 

 

Percurso Formativo: Gestão do SUAS - Biênio– 2022 e 2023 

Temática Tipo de Capacitação Carga Horária Modalidade Público Alvo Metas Fonte 

Aplicativos da Rede SUAS: CNEAS e 

CADSUAS. 

Aprimoramento 16 h Oficina Técnicos da gestão estadual, 

municipal e conselheiro. 

50 

Alunos 

IGDSUAS 

/FEAS 

 

Atuação profissional 

no CRAS e CREAS 
 

Supervisão 

Técnica 

16 H por 

município 

Palestra 

Roda de 
Conversa 

Técnicos do CRAS, CREAS, 

Serviço de Acolhimento 

16 

Municípios 

IGDSUAS/ 

FEAS 
 

 

Gestão do trabalho Aprimoramento 20h Ciclo de debates Técnicos da gestão municipal 50 IGDSUAS/ 

FEAS 

 

 

Percurso Formativo: Controle Social  - Biênio– 2022 e 2023 

Temática Tipo de Capacitação Carga Horária Modalidade Público Alvo Metas Fonte 
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Atualização e revisão do 

do Regimento Interno 

Aprimoramento 8 h Palestra 

Roda de 

Conversa 

Conselheiros do CEAS e 

CMAS 

50 

Alunos 

IGDSUAS/ 

FEAS 

 

 

Gestão Orçamentária e 

Financeira do SUAS 

Aprimoramento 20h Palestra 

Roda de conversa 

Conselheiros dos  

CMAS, CEAS, técnicos da 

gestão estadual 

80 IGDSUAS/ 

FEAS 
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8. ORÇAMENTO 

8.1 Detalhamento das Despesas  

 O orçamento que está na tabela abaixo corresponde a despesas orçadas de acordo com 

o Quadro de Detalhamento das Despesas Estadual para os seguintes anos: 

Recursos 2020 2021 2022 2023 

CapacitaSUAS R$ 38.160,00 R$ 40.450,00 R$ 42.377,00 R$ 46.499,00 

Fonte FEAS FEAS FEAS FEAS 

 

 Diante da amplitude das ações de capacitações e de formação a execução das 

atividades deste Plano Estadual de Educação Permanente do SUAS necessita de 

complementação para sua real efetivação. 

  

9.  MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O processo de monitoramento e avaliação é fundamental para o bom desempenho do 

plano, nesse sentido serão utilizados instrumentos próprios de avaliação a serem aplicados 

aos participantes em cada etapa para identificar a necessidade de revisão ou de elaboração de 

novas temáticas. Com os alunos, será aplicado formulário avaliativo, mensurando a qualidade 

dos cursos ofertados, os profissionais ministrantes, local, carga horária. Será mensurado 

ainda, o número de operadores qualificados, através do acompanhamento da frequência e 

emissão de relatórios ao final de cada atividade. 

Importante considerar 03 dimensões: a eficácia, eficiência e efetividade e como aspectos 

avaliativos:  

Reação – verifica satisfação do indivíduo com diversos aspectos do evento 

institucional 

Aprendizagem – verifica a ocorrência de diferença entre o grau de assimilação do 

indivíduo antes e depois do treinamento; 

Comportamento no cargo – utilização no trabalho de conhecimentos, habilidades e 

atitudes adquiridos no treinamento; 

Valor final – avalia alterações na produção ou em serviços prestados e em benefícios 

sociais e econômicos 
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Convém salientar sobre a avaliação de impacto, a referida avaliação irá depender do 

público da capacitação, com o objetivo fazer um feedback da efetividade das ações 

educativas, como estratégia de aperfeiçoamento do processo, que poderá ser realizada por 

meio de questionário eletrônico enviado aos participantes após 06 meses de curso, o referido 

tempo estima-se por ser um período necessário ao impacto da capacitação na vida do ser 

humano. 

Desta maneira, a certificação dos impactos será apresentada em relatório para a gestão 

e servirá de indicador para as próximas capacitações. 
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