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Conselho Estadual de Assistência Social

Deliberação Nº 14/2019/CEAS/AP

O Conselho Estadual de Assistência Social -CEAS/AP, reunido ordinariamente no dia 02
de  julho  de  2019,  no  uso  de  suas  atribuições  regimentais  e  de  acordo  com  as
competências.

Considerando a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, que dispõe sobre a organização
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Considerando a Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, do CNAS, que aprova a
Polí ca Nacional de Assistência Social – PNAS; Considerando a Resolução CNAS nº 33, de
12 de dezembro de 2012 que aprova a Norma Operacional Básica – NOB/SUAS.

RESOLVE:

Art.  1º  -  Aprovar  o Plano Estadual  de  Assistência  Social  do Estado  do Amapá  para  o
período de 2016-2019;

Art.  2º  -  Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação  e  revogadas  as
disposições em contrário.

Dê-se ciência e publique-se. Macapá-AP, 02 de julho de 2019.

Alba Nize Colares Caldas
Presidente do CEAS
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APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (SIMS), órgão gestor da Polí ca de
Assistência Social no Estado do Amapá,  em conformidade com a Lei Nº 8.742/93-  Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS), atualizada pela Lei 12.435/2011 e as determinações
estabelecidas  pela  Norma  Operacional  Básica  do  Sistema  Único  de  Assistência  Social
(NOB/SUAS/2012),  apresenta  o  Plano  Estadual  de  Assistência  Social  2020/2023-
(PEAS/AP).

A Assistência Social, polí ca pública integrante da Seguridade Social, cons tui-se  como
um direito do cidadão e dever do estado, sobretudo em resposta aos desafios impostos
pela  atual  conjuntura  polí ca,  social  e  econômica  que  requer  dos  gestores  mais
empenho,  conhecimento,  habilidade,  a tude  e  posicionamento  para  a  promoção  da
defesa, dos avanços e conquistas desta Polí ca de Assistência Social.

Diante do contexto polí co brasileiro bem adverso, onde se apresenta um retrocesso nas
polí cas públicas do SUAS,  com aumento de desemprego, pobreza, desigualdades sociais
e da procura crescente pelos serviços da Polí ca de Assistência Social, ao tempo que as
mesmas encontram-se subfinanciadas e com real possibilidade de entrar em colapso com
a vigência da Emenda Cons tucional 95 que congela a capacidade de inves mento social
durante 20 anos; sem contar com o agravamento das condições de vida e de reprodução
mais essencial da classe trabalhadora brasileira com os efeitos da reforma trabalhista, lei
de terceirização e a tenta va de reforma da previdência ainda em curso, diminuição de
recursos, dentre vários fatores desfavoráveis a polí ca do SUAS.

Considerando a Lei nº 2.474 de 07 de janeiro de 2020, referente ao Plano Plurianual –
PPA  2020-2023  –  “Caminhos  para  o  Desenvolvimento  do  Amapá”  onde  apontam  os
programas  que  serão  executados  durante  os  quatro  anos  de  sua  vigência,  visando
entregar bens e serviços de qualidade aos amapaenses. O Plano teve como concepção,
cenários macroeconômicos, nacional e estadual, cinco (05) princípios norteadores, sendo
o  Empreendedorismo  para  o  Eixo  Econômico,  Universalização  para  o  Eixo  Social,
Integração  para  o  Eixo  da  Infraestrutura,  Proteção  para  o  Eixo  Defesa  Social  e  a
Efe vidade para o Eixo Gestão e Finanças.  

Neste  contexto,  o  Plano  de  Assistência  Social  do  Estado  do  Amapá,  cons tui  uma
ferramenta  de  planejamento  que  define  o  conjunto  de  processos,  procedimentos  e
a vidades, operacionalização, inves mentos, metodologia de monitoramento e avaliação
e de controle social das ações finalís cas e de gestão, com vistas a assegurar a oferta dos
serviços públicos qualificados e o reordenamento dos mesmos, quando necessário.   
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Com  relação  ao  quadriênio  em  tela,  o  Estado  tem  o  desafio  de  assegurar  seu
planejamento à luz do que preconiza a Norma Operacional Básica do SUAS – NOB- SUAS/
2012 e o  Pacto de Aprimoramento,  dentre outras norma vas que sublinham algumas
dimensões do pacto federa vo aos papéis dos entes federados para o aprimoramento da
gestão, dos serviços, programas, projetos e bene cios socioassistenciais do  SUAS.  

Considerando ainda, a nova realidade que o país está vivenciando provocada pela COVID -
19 (corona vírus), conforme decreto estadual nº 1538 de 18 de abril de 2020 é importante
destacar  que  a  estratégia  de  Proteção  Social  adotada  pelo  Estado,  visa  atender  não
somente as famílias que se encontravam inseridas no cadastro único, como aquelas, que,
pelas medidas decretadas de isolamento social, são um novo público para a Assistência
Social.

Para  além disso,   dentre  estes  fatores  acima  mencionados,   além dos  fatores  acima
mencionados,  cabe-nos  buscar  assegurar  os  recursos  para  dar  con nuidade  nos
programas, projetos, serviços, bem como, o cofinanciamento fundo a fundo, a assessoria
técnica aos municípios, garan r capacitação para trabalhadores, gestores e conselheiros,
estruturar  as  áreas  de  Gestão  do  trabalho,  Regulação  do  SUAS  e  Vigilância
socioassisstencial,  promover  o  aprimoramento  do  sistema  de  informação  e  a
universalização  da proteção  social  especial  de  média  e  alta  complexidade  através  da
regionalização,  bem  como,  garan r  mecanismo  de  sustentabilidade,  fortalecendo  as
redes socioassistenciais, que dentro de um contexto histórico, sempre braços fortes na
polí ca de assistência, e precisam se adequarem as novas tendências de parcerias com
poder público e o privado, sendo assim garan r a con nuidade como suporte do SUAS
dentre outros pontos destacados.  

Enfim,  reiteramos  que  não  é  simples,  porém  é  essencial,  ins tuir  um  planejamento
con nuo  e  par cipa vo  no  âmbito  da  polí ca  de  assistência  social,  e  ressaltamos  a
importância  de  garan r  os  recursos  para  que  seja  possível,  com vistas  a  es mular  à
integralidade, mobilização e compromisso de todos os representantes dos órgãos que
compõem o Sistema Único de Assistência do Estado do Amapá.
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INTRODUÇÃO  

Diante da perspec va de direcionar  as ações da gestão estadual do Sistema Único de
Assistência  Social  do  Estado  do  Amapá,  construímos  o  presente  Plano  Estadual  de
Assistência  Social  -  PEAS,  que  esboça  um  conjunto  de  estratégias  prioritárias  para  o
próximo quadriênio  (  2020-2023)  ,  que  se  consolida  como instrumento  essencial  de
planejamento para a execução da Polí ca de Assistência Social do Estado Amapá .

O  Plano  está  alinhado  com  os  marcos  legais  e  orientações  técnicas  da  Polí ca  de
Assistência Social, bem como Plano Plurianual - PPA 2020- 2023 do Governo do Estado do
Amapá, que tem como parâmetro os desafios apreendidos no co diano da gestão de
Assistência Social. Portanto, é a par r do diagnós co das demandas e ofertas do território
que esse documento estabelece as ações e metas que orientarão a gestão estadual da
polí ca de assistência social pelos próximos quatro anos.

 Nesta perspec va que o presente instrumento de planejamento foi formatado, com o
intuito de nortear a Polí ca de Assistência Social no território amapaense. A elaboração
deste instrumento de gestão representa o esforço em agregar e possibilitar ar culações
governamentais  e  não  governamentais,  diante  de  diferentes  expressões  da  questão
social,  demandando  ações  e  propostas  dos  setores  sociais  inseridos  no  campo  das
polí cas públicas. 

Destaca-se que para elaboração do PEAS,  considerou-se também além de indicadores
sociais e outros instrumentos de gestão, avaliando as par cularidades regionais, o Plano
Decenal  Nacional,  o  Pacto  de  Aprimoramento  da  Gestão  e  as  Deliberações  da  XII
Conferência Estadual de Assistência Social, imprimindo viabilidade às ações propostas. O
Plano Estadual de assistência Social 2020/2023 expressa o compromisso real e efe vo do
Estado,  através  da Secretaria  de  Estado da Inclusão e  Mobilização Social  –  SIMS,  em
apresentar  suas  responsabilidades,  decisões  e  ações,  desdobradas em metas  a serem
cumpridas.  Este  é  o  processo de  planejamento necessário  para  o  enfrentamento das
desigualdades sociais, por meio de intervenções que promovam a inclusão e a defesa dos
direitos.

Diante do cenário polí co, social e econômico o qual encontra-se  nosso país, o estado do
Amapá, também  passou momentos de crises.  Os efeitos dessas crises foram danosos
para a nossa economia, em especial para a polí ca de assistencial social, onde se sen u
um forte reflexo, haja vista, que  o Estado não  possui  uma estrutura econômica centrada
em a vidades  do  setor  primário;  o  setor  privado  é  incipiente,  ou  seja,  as  a vidades
públicas  respondem por  46,2% (SEPLAN 2016)  dos  recursos financeiros  circulantes  no
Estado.   Com a  economia  nacional  em recessão,  as  empresas  perdendo vendas,  e  o
desemprego avançando, a fonte arrecadadora da União, apresentou dificuldade, com a
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baixa dos impostos. Os estados dependentes do repasse do FPE, entre eles o Amapá, que
tem na composição  da  sua  receita  total  em torno  de  75%  desses  repasses  federais,
sofreram bastante com a crise (Lei Estadual nº 2.474, de 07 de Janeiro de 2020). Neste
sen do os aportes financeiros, des nados a Polí ca de Assistência Social, precisam ser
garan dos.

O  acompanhamento  e  avaliação  dessas  ações  e  metas  cons tuem-se,  enquanto
estratégia essencial e permanente, que denota o comprome mento do Estado com sua
consolidação  e  aprimoramento.  Com  base  nessa  orientação  traça  ainda  estratégias
norteadoras  da  implantação  de  um  processo  avalia vo  con nuo  para  cada  meta
proposta: trata-se de um conjunto de indicadores de monitoramento, fundamentais para
iden ficação dos resultados e impactos ob dos a par r da execução de cada ação.

Por fim, o Plano expressa um compromisso polí co da gestão estadual com a qualificação
e aprimoramento dos serviços,  programas,  projetos e bene cios da Assistência Social,
numa perspec va de melhorar as condições de existência da população usuária desse
direito social.

OBJETIVOS

Obje vo Geral

Estabelecer  diretrizes  voltadas  à  organização  das  ações  e  prioridades  programá cas
responsáveis por nortear a execução de Polí ca Estadual de Assistência Social no Estado
do  Amapá.  Coordenar  e  fortalecer  a  Gestão,  no  sen do  de  ampliar  a  construção
par cipa va das redes socioassistenciais, e fortalecer a segurança alimentar e nutricional
de forma integrada com as demais polí cas públicas em ar culação com os municípios
para promover o acesso a direitos, e a melhoria da qualidade de vida e a proteção social,
prioritariamente,  à  população  em  situação  de  vulnerabilidade  e  risco  do  Estado  do
Amapá. 

Obje vos Específicos

 Cofinanciar, por meio de transferência regular e automá ca, na modalidade fundo a
fundo os serviços, programas, projetos e bene cios Socioassistenciais; 
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 Regulamentar o Sistema Único de Assistência Social – LEI DO SUAS;
 Organizar, coordenar e prestar serviços regionalizados da proteção social especial de

média e alta complexidade, de acordo com o diagnós co socioterritorial e os critérios
pactuados na CIB e deliberados pelo CEAS;

 Coordenar o Programa de Ações Estratégicas para Erradicação do Trabalho Infan l–
AEPETI; 

 Promover e Fortalecer a integração do SUAS e do SISAN; 
 Qualificar  a  execução  da  polí ca  de  Segurança  Alimentar,  com  a  estruturação  do

Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN);
 Promover educação permanente aos trabalhadores (as) do SUAS no Estado de Amapá

CAPACITA –SUAS;
 Promover Capacitação e Educação Permanente NUEP;
 Realizar a Vigilância Socioassistencial no Estado do Amapá;
 Assegurar  condições necessárias  para  o funcionamento das Instâncias  Estaduais de

Controle Social e Pactuação (CEAS e CIB);
 Fortalecer as redes socioassistenciais, e adequar ao novo formato de parcerias com

poder público e privado.
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DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL 

Este  é  um  panorama  do  Estado  de  Amapá  que  apresenta  aspectos  rela vos  às
vulnerabilidades  e  ao  risco  social  de  sua  população,  mediante  uma análise  geral  das
principais situações verificadas, bem como análises das estruturas regionais frente a tais
demandas. O Amapá é um estado novo, cons tuído com a promulgação da Cons tuição
Federal de 1988, que transformou o Território em Estado. Localizado no extremo Norte
Oriental  do Brasil,  integrando os noves estados da região Amazônica,  com a linha do
Equador passando ao sul do Estado, especificamente na cidade de Macapá, banhado pelo
Rio Amazonas, Canal do Norte. Tem uma área de 143.453,71Km², faz limites ao Norte e
Noroeste com a Guiana Francesa e Suriname através da Serra de Tumucumaque e o Rio
Oiapoque; a Leste e Nordeste, com o Oceano Atlân co; 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).

.

Mapa do Estado do Amapá. IBGE-2010
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A  análise  regional  considera  a  divisão  socioterritorial  da  assistência  social,  que
corresponde aos seis (06) territórios da assistência e seus respec vos municípios, estão
cons tuídos em: Território de Fronteira, compreendendo exclusivamente o município de
Oiapoque  (devido  à  complexidade  advinda  da  fronteira  internacional),  Território  dos
Lagos:  os  municípios  do  Amapá,  Pracuúba,  Calçoene  e  Tartarugalzinho,  Território  do
Araguari: os municípios de Ferreira Gomes, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande e
Serra do Navio, Território da Pororoca: os municípios de Cu as do Araguari e Itaubal do
Piririm,  Território Metropolitano: os municípios de Macapá e Santana e o Território do
Tumucumaque: formado pelos municípios de Laranjal do Jarí, Mazagão e Vitoria do Jarí
(SIMS, 2012), conforme figura abaixo:

Figura 1: Territórios de Assistência Social no Amapá
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ASPECTOS GEOGRÁFICOS DO AMAPÁ.   

O Amapá faz parte da biodiversidade amazônica com cenários naturais belíssimos e uma
rica fauna e flora que habitam nos campos alagados, nas áreas de várzea e na floresta
densa. É uma região de variado potencial econômico, com produtos madeireiros e não
madeireiros, pesca, turismo, mineração e o extra vismo.

O Clima predominante no estado é o Equatorial, super úmido, es ma-se a temperatura
máxima em 36º C e a mínima em 20º C, tem duas estações bem definidas, o inverno, que
apresenta como caracterís ca principal as fortes chuvas que iniciam no final de dezembro
e o verão, que tem como caracterís ca os ventos alísios, que inicia em julho e segue até
dezembro.

A Vegetação predominante no Estado é a floresta de terra firme, ocupando a maior área
deste, em torno de 106.987, 50Km², tem como peculiaridade a presença de uma massa
florestal  con nua  com  caracterís cas  estruturais  e  funcionais  definidas,  sua
homogeneidade  fisionômica  é  de  floresta  de  alto  porte;  floresta  de  várzea,  com
par cularidades  específicas,  sendo regulada pela  movimentação das  marés  e  regimes
pluviométricos (inverno e verão); e o cerrado, com fisionomias campestres de terra firme,
sua área territorial é de 9.861,89Km².

O Amapá é um estado que tem uma posição estratégica pelo lado Sul, limita-se com o
Pará e ao Norte faz fronteira com as Guianas Francesas e o Suriname, essa localização é
vista com um grande potencial de mercado quando está próximo do Caribe e a Europa,
posição que poderá servir como entreposto ao comércio internacional brasileiro.

A  divisão  polí co-administra va  do  Estado,  segundo  o  IBGE  (2013),  é  cons tuída  da
seguinte forma: 16 municípios, 30 distritos, 14 vilas e povoados rurais. A capital do estado
está no município de Macapá, desde 1943. 

Dos  14,3  milhões  de  hectares  de  super cie,  72%  (10,5  milhões  de  hectares)  são
des nados a unidades de conservação, terras indígenas e comunidades remanescentes
de quilombo,  tornando-o  o  único  estado  da  federação  a  des nar  um percentual  tão
significa vo de suas terras à preservação.

O Estado possui  dezenove áreas protegidas por lei  que visam a conservação da mata
na va,  duas  municipais,  cinco  estaduais  e  doze  federais.  As  primeiras  unidades  de
conservação criadas foram o Parque Nacional do Cabo Orange e a Reserva Biológica do
Lago Piratuba, em 1980. Após estas, vieram a Estação Ecológica Maracá-Jipióca, em 1981
e a Estação Ecológica do Jari, em 1982.
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Fonte: Ipea.gov.br – área protegida

O Amapá abriga o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, o maior do país e
um dos maiores do mundo, com cerca de 3,9 milhões de hectares. Localizado ao noroeste
do território estadual, é de extrema relevância por apresentar um elevado número de
espécies  endêmicas  e  abrigar  em  seu  entorno  diferentes  grupos  tradicionais,  como
indígenas, ribeirinhos e castanheiros.
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Unidades de Preservação do Amapá
FONTE: Ipea,org.br

O  Amapá  possui  uma  área  territorial  de  aproximadamente  143  mil  km².  Sua
biodiversidade é composta por ecossistemas de mangues, campos, campinas, serrados,
florestas de terra firme, florestas de várzea e florestas de igapó, e representa um dos
mais importantes recursos para promoção do desenvolvimento social e econômico local.

Mais  de 72% da biodiversidade amapaense é composta por  unidades de conservação
federais,  terras indígenas ou Unidades de Conservação Estaduais (UCs).  O Governo do
Estado do Amapá (GEA)  está a vamente presente nestas áreas,  por meio dos órgãos
ligados ao meio ambiente, trabalhando pela conservação e preservação destes locais. Há,
no  território  amapaense,  cinco  UCs:  Reserva  de  Desenvolvimento Sustentável  do  Rio
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Iratapurú (RDSI), Reserva Biológica Estadual do Parazinho, Floresta Estadual do Amapá
(Flota) e as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) do Curiaú e Fazendinha.

ESTIMATIVA POPULACIONAL NO AMAPÁ  

Segundo dados censitários do Ins tuto Brasileiro de Geografia e Esta s ca (IBGE),  em
2010, o Estado do Amapá concentrava uma população residente, majoritariamente na
área urbana com 89,8% e apenas 10,2% na área rural. Os municípios mais urbanos são
Santana, Macapá e Laranjal do Jarí.

A es ma va populacional realizada pelo IBGE em 2018 aponta que o Amapá terá até o
ano de 2030 uma população de 983.304, com crescimento absoluto de 28,3%.

População residente dos municípios urbana e rural do Amapá em 2010

Municípios
População Absoluta Par cipação%

Total Urbana Pop total
do Estado Urbana Rural

Estado do Amapá 669.526 601.234 100 89,8 10,2
Macapá 398.204 381.214 59,5 95,7 4,3
Santana 101.262 99.111 15,1 97,9 2,1
Laranjal do Jarí 39.942 37.904 6,0 94,9 5,1
Oiapoque 20.509 13.852 3,1 67,5 32,5
Mazagão 17.032 8.272 2,5 48,6 51,4
Porto Grande 16.809 10.809 2,5 64,3 35,7
Tartarugalzinho 12.563 6.516 1,9 51,9 48,1
Vitória do Jarí 12.428 10.302 1,9 82,9 17,1
Pedra Branca do Amapari 10.772 5.963 1,6 55,4 44,6
Calçoene 9.000 7.307 1,3 81,2 18,8
Amapá 8.069 6.959 1,2 86,2 13,8
Ferreira Gomes 5.802 4.175 0,9 72,0 28,0
Cu as 4.696 2.442 0,7 52,0 48,0
Serra do Navio 4.380 2.575 0,7 58,8 41,2
Itaubal 4.265 1.754 0,6 41,1 58,9
Pracuúba 3.793 1.881 0,6 49,6 50,4

Tabela 1 - Fonte:  – IBGE/ Censo Demográfico 2010
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População residente estimada, segundo os municípios do Amapá - 2018
Ordem Unidade da Federação e Município População residente

estimada (Pessoas)
1 Amapá 829.494
2 Macapá (AP) 493.634
3 Santana (AP) 119.610
4 Laranjal do Jari (AP) 49.446
5 Oiapoque (AP) 26.627
6 Porto Grande (AP) 21.484
7 Mazagão (AP) 21.206
8 Tartarugalzinho (AP) 16.855
9 Pedra Branca do Amapari (AP) 15.931
10 Vitória do Jari (AP) 15.605
11 Calçoene (AP) 10.926
12 Amapá (AP) 9.029
13 Ferreira Gomes (AP) 7.591
14 Cutias (AP) 5.864
15 Itaubal (AP) 5.387
16 Serra do Navio (AP) 5.306
17 Pracuuba 4.993

Fonte: IBGE – Estimativas de população

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Tabela 5 - População de Crianças e Adolescentes

Períodos 1991 % 2000 % 2010

Pop Total 289.397 100 477.032 100 669.526

População de crianças e 
adolescentes

164.818 57,0 245.261 51,4 294.899

0 a 4 anos 45.542 27,6 67.720 27,6 70.049

5 a 9 anos 45.170 27,4 61.320 25,0 72.502

10 a 14 anos 40.641 24,7 58.785 24,0 79.104

15 a 19 anos 33.465 20,3 57.436 23,4 73.244

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 1991, 2000 e 2010
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Os dados do IBGE apontam que a população de crianças e adolescentes do Amapá em
1991 era de 164.818, representando 57%, em 2000 de 245.261, com 51,4% e em 2010 de
294.899  representando  44%  representando  um  con ngente  expressivo  do  total  da
população. No entanto, observa-se que houve um decréscimo levando em consideração
os anos de 1991 até 2010. Contudo, percebe-se um acréscimo na faixa etária entre 10 a
19 anos, apontando necessidades de polí cas públicas para essa população específica.

POPULAÇÃO IDOSA 

Conforme  informado  pelo  site:  www.g1.globo.com no  Estado  do  Amapá  em  2010  a
população idosa era de 34.735, representando 4,53% da população do Estado do Amapá,
0,17% da população de idosos totais do Brasil, 3,21% da população de idosos da Região
Norte.  Dos idosos no Amapá,  88,3% residem na área urbana,  com expressividade nos
Municípios  de  Macapá  e Santana.   O estado do Amapá nha  o  menor  percentual  de
população de idosos do país em 2017 (7,2%),  de acordo com o Ins tuto Brasileiro de
Geografia e Esta s ca (IBGE). Apesar do índice, o estado registrou aumento no número
de pessoas com idades acima dos 60 anos, e melhorou a expecta va de vida, para 73
anos.

Daqui a 40 anos, mo vada pela baixa taxa de natalidade e pelo avanço da medicina e dos
tratamentos, a população de idosos vai subir bastante no Amapá saindo dos atuais 4,11%
para 17,87% dos habitantes. O dado é do Ins tuto Brasileiro de Geografia e Esta s ca
(IBGE). No dado mais recente, as pessoas acima dos 65 anos representam cerca de 30 mil
dos 838 mil habitantes.

Hoje o amapaense está vivendo em torno dos 74 anos e isso está melhorando por causa
da  qualidade  de  vida,  e  portanto  maior  acesso  a  saúde.  Doenças  que  antes  eram
incuráveis, ou até crônicas, tem tratamento segundo dados do IBGE.  A tendência, que em
2060, os amapaenses viverão em média 78 anos, sendo 81 para as mulheres e 75 para os
homens. Mesmo assim, ainda estará abaixo da es ma va nacional, que prevê média de
81 anos, sendo 84 para as mulheres e 78 para os homens.   Outra faixa que será mais
comum no Amapá, além dos idosos, será dos centenários, a perspec va e de melhorar a
qualidade de vida da população idosa.
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POPULAÇÃO AFRODESCENDENTES:

No Estado  do Amapá,  segundo os  dados  ob dos  pelo  Site  ins tucional  da  Secretaria
Extraordinária  de  Polí cas  Afrodescendentes  –  SEAFRO,  essa  população  apresenta  as
seguintes caracterís cas:  70% da população amapaense é afrodescendente;  A maioria
concentra-se  no  município  de Macapá,  Santana  e Oiapoque.  (Fonte:  site  ins tucional
SEAFRO/ fevereiro/2020).

No estado existem 05 (cinco) comunidades (Curiaú, Conceição do Macacoarí, Lagoa dos
Índios,  Mel  da Pedreira  e  Cunaní)  com a auto-definição  de  Quilombolas,  sendo  que
apenas dois são tulados:  Curiaú e Conceição do Macacoarí;  40% encontram-se abaixo
da linha de pobreza (percebe-se que a maioria). O acesso à educação é maior do que há
dez  anos,  considerando  o  reconhecimento  e  fortalecimento  das  polí cas  públicas
voltadas para o presente segmento. Ainda assim,  20%  terminam o 2º Grau e  5%  tem
acesso à universidade; A maioria das mulheres afrodescendentes são chefes de famílias,
ou seja,  residem sozinhas com seus filhos. O número de filhos variam de 05 a 10 por
família.
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Mapa 1 – Localização das comunidades.

Em todas as comunidades, mesmo nas maiores, foi contado o número de residências com
famílias moradoras. As informações de vizinhos ou das lideranças sobre a ocupação das
casas, como nas mostradas na Foto 1, foi fundamental para essa contagem. Ainda, assim
os dados apresentados são considerados aproximados, uma vez que, em quase todas as
localidades  exis am  moradias  situadas  em  espaços  denominados  de  “re ros”,  muito
afastados e de di cil acesso que podem ter ficado de fora da contagem ou da lembrança
dos informantes ou, ainda, famílias que se declaravam moradoras e foram contabilizadas,
mas a informação era contestada pelas lideranças ou vizinhos.

Ao todo foram iden ficadas 1.128 famílias residentes nas comunidades Quilombolas das
quais se concentraram em dois pontos importantes, no rio Araguari e nas cercanias do rio
Pedreira.  A  par r  dos aquilombamentos do  Araguari,  os  escravos  fugi vos  ocuparam
grande território ao longo do rio Matapi afluente do Araguari, e redondezas, iniciando um
processo  de  migração  pelos  igarapés  e  rios  afluentes.  Par ndo  do  rio  Pedreira,  se
distribuíram, também, pela região do Vale do rio Pedreira. Esses dois grandes territórios,
hoje zonas rurais dos municípios de Macapá e Santana, se concentram o maior número
de comunidades negras do estado e a maioria das cer ficadas como autorreconhecidas
remanescentes de quilombolas.
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Diante  do  contexto  histórico  relatado  de  formação,  pode-se  perceber  que  cada
comunidade tem origem em dois principais movimentos de ocupação do território, são
eles: a fuga da escravidão e a migração de núcleos familiares em busca de novas áreas
para agricultura e trabalho. Das 28 comunidades, 10 tem suas origens ligadas à fuga de
escravos e ocupação de áreas em lugares estratégicos com a beira de rios e de di cil
acesso, 16 outras têm suas formações atreladas à migração familiar em busca de terras
ou trabalho. Apenas duas tem origem diferente: Ilha Redonda, cuja origem se vincula ao
casamento de brancos proprietários com negros descendentes de escravos e Igarapé do
lago, que surgiu com a abolição da escravidão. (Super  &amp; Vilhena Silva, 2015).

No Amapá, acompanhando o movimento nacional, essa luta ganhou força pela atuação
dos movimentos sociais negros, especialmente por meio da Coordenação Estadual  das
Comunidades Quilombolas do Amapá (CONAQ-AP). Ressaltamos que 138 comunidades
quilombolas  haviam  sido  iden ficadas  em  todo  estado.  Até  2018,  28  comunidades

nham cer dão  de  autorreconhecimento emi da  pela  Fundação  de  Cultura  Palmares
(FCP) entre elas, 04 comunidades conseguiram o tulo de propriedade de seu território
emi dos  pelo Ins tuto Nacional  de  Colonização  e  Reforma Agrária  (INCRA),  são  elas:
Curiaú,  Mel da Pedreira,  Conceição do Macacoari e São Raimundo do Pira va (Super
&amp; Vilhena Silva, 2015).

O Relatório Técnico de Iden ficação e Delimitação (RTID) da Comunidade do Rosa está
publicado e aguarda o  cumprimento da fase de contestação.  Outras  04 comunidades
estavam com o RTID parcialmente elaborado, a saber: Ambé, São Pedro dos Bois, São
José do Mata Fome,  Cinco Chagas do Matapi,  Lagoa dos Índios,  Cunani,  Engenho do
Matapi e Ilha Redonda (Super  &amp; Vilhena Silva, 2015).

Esse  programa  visa  construir  e  promover  a  igualdade  racial,  fortalecendo  o
desenvolvimento pleno da cidadania e assegurando a melhoria das condições de vida da
população afrodescendente. O projeto é coordenado pelo Fundo de Desenvolvimento de
Assistência Social que, por sua vez, trabalha em parceria com órgãos da Administração
Pública do Estado, que fazem o cadastro de beneficiários. O público-alvo é a população
afrodescendente (Super  &amp; Vilhena Silva, 2015)
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Mapa 3 – Origem das comunidades Quilombolas estudadas
Fonte: (Super  &amp; Vilhena Silva, 2015)

POPULAÇÃO INDÍGENA 

O Amapá tem 7.411 índios habitando em 04 (quatro) terras indígenas, tanto em zonas
rurais quanto urbanas dos municípios, segundo o Censo Demográfico de 2010 do Ins tuto
Brasileiro de Geografia e Esta s ca (IBGE).

De acordo com o Censo, 80,4% dos índios, quase 6 mil, vivem em mais de 80 aldeias nas
terras indígenas. Pelo menos 1,4 mil já moram fora delas, seja na capital ou nas sedes dos
municípios amapaenses.

O Oiapoque localizado a 590 quilômetros da Capital do Estado, é o município com o maior
número  de  habitantes  indígenas,  que  abrange  as  terras  de  Uaçá,  Juminá  e  Galibi,
totalizando 23% da extensão territorial da cidade fronteiriça. A terra indígena do Uaçá é a
que possui mais índios,  4.462, de diversas etnias. Entretanto, a maior terra indígena em
extensão é a Waiãpi, da etnia Waiãpy, com 607.017 hectares, nos municípios de Pedra
Branca do Amaparí, Laranjal do Jari e Mazagão. O Censo informou que 874 índios vivem
nesta região.
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A menor terra indígena delimitada é Galibi, que fica em Oiapoque. A população total é de
151 índios que moram em uma área de 7.000 hectares.
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Quadro de Terras Indígenas no Território do Estado do Amapá.

Terras Indígenas
(TI) Área (ha)

(%) Dentro do
Território do

Estado do
Amapá

População Povos

Galibi 7.000 100% 151 Galibi do Oiapoque e Karipuna
do Amapá

Juminã 42.000 100% 121 Galibi-Marworno e Karipuna do
Amapá

Uaçá 470.164 100% 4.462 Galibi-Marworno, Karipunas do
Amapá e Palikur

Wajãpi 607.000 100% 919 Wajãpi

Parque Indígena
Tumucumaque 3071.000 1,914% 1.700 Aparai, Katxuyana, Tiriyó e

Wayana.

Fonte: Ins tuto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Amapá.

Na faixa de terras que se estende do estado do Amapá ao norte do Pará, há 8 terras
indígenas  demarcadas –  sendo  7  homologadas  – onde se  distribuem,  atualmente,  10
grupos indígenas, conforme as localizações indicadas no mapa.

Terra Indígena Estados Municípios Super cie /ha Povos

Uaçá Amapá Oiapoque 470.164 Galibi Marworno 
Karipuna Palikur

Juminã Amapá Oiapoque 41.601 Galibi Marworno 
Karipuna

Galibi do 
Oiapoque Amapá Oiapoque 6.889 Galibi do Oiapoque 

Karipuna

Waiãpi Amapá Amapari, Laranjal do Jari 607.017 Wajãpi

Parque Indígena
do 
Tumucumaque

Pará e
Amapá

Oriximiná, Óbidos, 
Almeirim, Alenquer, 
Monte Alegre

3.071.067 Aparai Katxuyana Tiriyó 
Wajãpi Wayana

Rio Paru d´ Este Pará Almeirim, Alenquer, 
Monte Alegre 1.195.785 Aparai Wajãpi Wayana

Zo’é Pará Oriximiná Óbidos, 
Alenquer

664.465

Fonte: Ins tuto de Pesquisa e Formação Indígena
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ASPECTOS DA MIGRAÇÃO

O Amapá tem um grande número de imigrantes vindo da Guiana Francesa (a maioria no
município de Oiapoque) e vários outros oriundos de todas as regiões do país, dentre os
quais  se  destacam  os  mineiros,  goianos,  paraenses,  paranaenses,  cearenses  e
maranhenses.  O  fluxo  migratório  tem  aumentado  nos  úl mos  anos  em  razão  do
desenvolvimento dos setores econômicos do estado. O índice de imigração do estado foi
de 0.2870 no ano de 2009, de acordo com dados do IBGE.

Conforme dados do PNAD – Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios - realizada em
2010, Pessoas de 5 anos ou mais de idade que não residiam no município são 29.866
pessoas, sendo 14.503 do sexo masculino e 15.363 do sexo feminino, esta informação
aponta  redução  no  índice  migratório  em  todo  o país.  Acompanhando  o  processo
migratório no estado, avaliamos que a tendência é de redução, como já vem ocorrendo
em todo o Brasil.  A não ser que ocorra um fato imprevisto,  como o que ocorreu em
Roraima em função da crise vivenciada na Venezuela.  Segundo demonstrado por essa
pesquisa, o Distrito Federal pode ser apontado como a localidade com maior número de
residentes  não  naturais,  com  45,73%  de  moradores  provenientes  de  outros  estados
brasileiros.  Em  segundo  lugar  é  citado  Rondônia,  com  42,64%.  Entre  os  estados  da
federação,  o  Amapá  figura na oitava posição,  tendo à  frente  ainda os  Estados:  Acre,
Amazonas, Roraima e Pará.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – (IDH) 

É um parâmetro internacional de bem estar da população. Ele reflete a qualidade de vida
de uma população para além do aspecto econômico, levando em consideração ao acesso
a serviços essenciais, aspectos culturais e polí cos. A melhoria da qualidade de vida (IDH)
e o ranking do indicador que mede as desigualdades (índice de Gini) são parâmetros que
sinalizam  taxas  expressivas  de  avanços  da  pobreza  numa  perspec va  associada  a
dimensões de renda, condições de saúde, educação e padrão de vida.

Nessa  perspec va,  os  programas  de  complementação  de  renda,  de  acordo  com  o
Relatório  de  Desenvolvimento  Humano  (PNUD,  2015)  têm  um  papel  fundamental  na
melhoria desses indicadores.
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O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Amapá é 0,708, em 2010, o que situa
essa Unidade Federa va (UF) na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre
0,700 e 0,799).

Fonte: PNUD, Ipea e FJP

EVOLUÇÃO POPULACIONAL DO AMAPÁ  

A dimensão que mais contribui para o IDHM da UF é Longevidade, com índice de 0,813,
seguida de Renda, com índice de 0,694, e de Educação, com índice de 0,629. Segundo
dados  o  Estado  ADHM  20100,708  Faixa  do  IDHM  Alto  (IDHM  entre  0,700  e  0,799)
População (Censo 2010) 769.526 hab. Área142828,52 km² Densidade demográfica 4,69
hab/km².
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ASPECTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR

A segurança alimentar e nutricional é um direito de todos os cidadãos, que devem ter a
garan a de uma alimentação saudável, acessível, de qualidade, em quan dade suficiente
e de modo permanente. A garan a de uma alimentação adequada é um direito humano e
está prevista no ar go 6º da Cons tuição Federal. 

O Estado do Amapá, apresenta o percentual de 22,8% de crianças menores de 5 anos de
idade na condição de desnutrição (de baixa estatura e muito baixa estatura para a idade).
E 6,2% percentual de crianças menores de 5 anos de idade na condição de desnutrição
entre o peso e a idade.  

ASPECTOS MORTALIDADE INFANTIL

A mortalidade infan l  (mortalidade  de crianças  com menos  de um ano de idade)  no
Amapá passou de 31,6 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 15,1 óbitos por mil
nascidos vivos, em 2010. Entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade infan l no país caiu de
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30,6 óbitos por mil nascidos vivos para 16,7 óbitos por mil nascidos vivos. Com a taxa
observada em 2010.

Apesar de se manter em queda nos úl mos quatro anos, a mortalidade infan l no Estado
do  Amapá  ainda  segue  de  forma  disparada  como  a  maior  do  país.  Dados  de  2017
mostraram que a probabilidade de um recém-nascido não completar o primeiro ano de
vida ficou em 23 a cada 1 mil nascimentos. Ou seja, 23 bebês morreram no Amapá a cada
1  mil  nascidos  vivos.  Os  indicadores  são  mais  preocupantes  ainda  quando  ocorre  a
comparação com outros estados, por exemplo. A média nacional, segundo o IBGE, ficou
em 12,8 mortes a cada 1 mil nascidos vivos, quase a metade do Amapá. O estado com a
menor taxa foi o Espírito Santo (8,4), quase três vezes menos óbitos. Apesar da mais alta
taxa, a média reduziu 0,7 pontos percentuais desde 2014.

O Amapá completou  o  5º  ano  consecu vo de queda  na  taxa  de mortalidade  infan l,
mesmo assim, os dados ainda seguem altos para a realidade do Brasil e de outros países.
Em 2018, a cada 1 mil nascidos vivos, 22,8 morreram no estado antes de completar 1 ano.
A média nacional ficou em 12,4. Os dados compõem a pesquisa "Tábuas Completas de
Mortalidade 2018", divulgados pelo Ins tuto Brasileiro de Geografia e Esta s ca (IBGE). A
redução foi de 0,2 ponto percentual em relação a 2018, ano em que o Amapá foi o único
estado a ficar acima dos 20 óbitos.  A comparação com outras unidades da federação
explicita ainda mais a situação, onde o Amapá tem quase três vezes a taxa do Estado com
o menor indicador: Espírito Santo, com 8,1 mortes a cada 1 mil nascidos vivos.
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

O estado do Amapá apresentou o dado de 4,37% de mulheres  de 10 a  17  anos que
veram filhos precocemente, sendo maior que média nacional de 2,89%. Os municípios

que apresentam maiores índices são: Tartarugalzinho com 8,21%, Laranjal do Jari 7,14%,
Ferreira Gomes 7,02% .
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Quanto as categorias de deficiência no Amapá, os dados de população residente por po
de deficiência em 2010 são, sendo que a deficiência com maior número expressivo é a
visual:

Classificação de Deficiência Audi va Motora Visual Mental/Intelectual
Não consegue de modo 
algum 830 1.998 1.325

6.343
Grande dificuldade 4.829 9.849 24.781
Alguma dificuldade 22.646 26.205 106.529

SANEAMENTO BÁSICO

O Ranking do Saneamento Básico das cem maiores Cidades do Brasil  é produzido com
base nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) – ano base
2017. Os dados são divulgados todo ano pelo Ministério do Desenvolvimento Regional,
que reúne todas as informações fornecidas pelas empresas prestadoras dos serviços de
água e esgoto dessas cidades. Essa é, atualmente, a base de dados mais completa sobre o
setor no Brasil, segundo o ins tuto.

Segundo o  ins tuto Trata Brasil,  cerca  de 426 mil  moradores  de Macapá não nham
acesso à rede de esgoto em 2017, o que representava 89,8% da população da capital do
Amapá  naquele  ano.  O  número  de  pessoas  que  não  nham  acesso  à  água  tratada
também não foi nada bom, detalha a pesquisa: o serviço não chegava a cerca de 197 mil
macapaenses (58,5%) há 2 anos.

Em 2017 período analisado, a capital caiu uma posição e ficou em 96º. Nas listas dos 10
piores municípios, com relação ao acesso à rede de coleta de esgotos, 7 são da região
Norte. Só 10% tem esse serviço na capital do Amapá; enquanto que Porto Velho (RO)
aparece com 3,58% da população, Santarém (PA) com 4,27%, e Ananindeua (PA) com
0,98%. Observando as 10 “piores” populações com acesso à rede de água,  aparecem
Macapá (41,5%), Ananindeua (32,42%) e Porto Velho (31,78%). Para a capital, o índice
demonstra que 277,7 mil macapaenses não recebem água tratada em casa. Ressaltamos
também que o índice de perda no sistema de distribuição de água em Macapá chega a
62,15%. Ou seja, mais da metade do volume de água tratada é desperdiçada quando é
distribuída na capital.

38



ASPECTOS DA EDUCAÇÃO  

Uma forma de avaliação da rede escolar é o cálculo do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica  (Ideb)  que considera  o  fluxo escolar  e  a  média  de desempenho dos
alunos em avaliações padronizadas. O Ideb do Estado do Amapá subiu de 2,69 para 3,07
entre  os  anos  de  2005  e  2015.  Entre  2007  e  2011  houve  aumento no  desempenho
estadual. Contudo, esse aumento não foi suficiente para superar a média do país, que se
manteve a frente do estado em todo o período. Após queda de desempenho em 2013
(2,86), o Amapá registrou aumento em 2015 (3,07).

 

Segundo  IBGE,  a  taxa  de  alfabe zação  de  pessoas  com  15  anos  ou  mais  são  5,0%
apresentando o quan ta vo de 409.970 pessoas. O Estado do Amapá conta com 1.222
unidades escolares, conforme discriminado abaixo:

Tabela 12 – Modalidades de Ensino e Escolas

Modalidade de
Ensino

Escola Pública
Municipal

Escola Pública
Estadual

Escola Pública
Federal

Privada

Ensino Pré-
Escolar 288 33 0 56

Ensino
Fundamental 283 366 0 56

Ensino Médio 0 115 04 21
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As matrículas das escolas estaduais – reunindo todas as etapas e modalidades de ensino –
somam um total de 131.708. Dessas, 105.408 são matrículas em área urbana e 26.300,
em área rural. O total de matrículas em escolas com Ensino Médio regular totaliza 35.294,
que estão distribuídas da seguinte forma: 30.883 matrículas em escolas urbanas e apenas
4.411 matrículas em escolas situadas em área rural. No ensino superior, a rede pública,
conta  com  duas  universidades,  a  Universidade  Federal  do  Amapá  (UNIFAP)  e  a
Universidade Estadual do Amapá (UEPA), ambas com sede em Macapá. A UNIFAP tem
campus  nos  municípios  de  Laranjal  do  Jari,  Oiapoque,  Santana  e  Tartarugalzinho.  Há
também o Ins tuto Federal do Amapá (IFAP), que foi fundado em 29 de dezembro de
2008.

Fonte: PNUD, Ipea e FJP
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A distorção Idade-série e a proporção de alunos com mais de 2 anos de atraso escolar. No
Brasil,  a criança deve ingressar no 1º ano do ensino fundamental  aos 6 aos de idade,
permanecendo no ensino fundamental até o 9º ano, com a expecta va de que conclua os
estudos nesta modalidade até os 14 anos de idade, o estado do Amapá, apresenta os
seguintes percentuais por nível de escolaridade.
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O Brasil  apresenta o percentual de 56,85% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola,
quanto o Estado do Amapá apresenta o percentual de 70,83%, acima da média nacional.
Outro dado apresentado é o percentual de 4,66% de crianças de 6 a 14 fora da escola.

Municípios % de criança de 0 a 5 anos % de criança de 6 a 14 anos

60% 4,17%
Calçoene 65% 3,05%
Cu as 59% 3,09%
Ferreira Gomes 67% 3,83%
Itaubal 68% 5,18%
Laranjal do Jarí 72% 2,39%
Macapá 72% 5,16%
Mazagão 66% 7,15%
Oiapoque 60% 4,01%
Pedra Branca 76% 7,92%
Porto Grande 69% 2,22%
Pracuuba 67% 1,33%
Santana 73% 4,12%
Serra do Navio 75% 1,63%
Tartarugalzinho 75% 5,73%
Vitória do Jarí 63% 2,85%

Tabela 14 - Percentual de crianças fora da escola.
*Fonte: IBGE,2010.
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ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS

A Assistência Social capilarizada em todo território do Amapá possui um importante papel
na melhoria  das  condições  de  vida  da  população  amapaense.  Possui  vasta  oferta  de
programas, bene cios e serviços públicos que realizam atendimentos para pessoas ou
grupos  de  crianças,  jovens,  mulheres,  idosos,  pessoas  com  deficiência,  entre  outros.
Trata-se de uma polí ca que possui uma complexidade de demandas sociais de diversas
ordens e especificidades. A pobreza neste sen do não deve ser atrelada apenas a variável
da renda, mas sim em sua perspec va mul dimensional com enfoque em direitos e a
perspec va de desenvolvimento humano. 

Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento do Amapá - SEPLAN

Macapá se mantém como penúl mo município  entre os 100 maiores  do Brasil.  Entre
2010 e 2017, a par cipação conjunta dos 10 municípios amapaenses com os menores
valores no PIB estadual passou de 8,9% para 9,7%. Portanto, uma variação de 0,8 pontos
percentuais em 7 anos. Os outros 6 municípios apresentam par cipação acima de dois
por cento. Entretanto, com concentração que ainda persiste em Macapá e Santana, os
quais, juntos, correspondem a 76,9% do PIB do Amapá em 2017.

Em 2010, ambos somavam 79,8%. Uma redução de 3,6 pontos percentuais no período.
Seis municípios concentravam cerca de 90,3% do PIB do Amapá: Macapá (64,6%), Santana
(12,3%), Laranjal do Jari (5,5%), Ferreira Gomes (3,2%), Oiapoque (2,6%) e Porto Grande
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(2,1%). Os 4 municípios com os menores PIBs responderam por cerca de 1,8% do valor
total  do  Amapá.  Cada  um  abaixo  de  0,5%  de  par cipação:  Itaubal  do  Piririm(0,4%),
Pracuúba (0,4%), Serra do Navio (0,5%) e Cu as do Araguari (0,5%). Os maiores aumentos
no PIB entre 2016 e 2017 foram de Ferreira Gomes (44,9%), Amapá (15,2%) e Oiapoque
(13,3%).  O  primeiro,  em  virtude  das  crescentes  a vidades  industriais  (produção  de
energia elétrica) e agropecuárias do município, com destaque para a a vidade industrial
que possuiu um crescimento de 62% entre 2016 e 2017. 

O  município  de  Amapá  apontou  crescimento  na  indústria  e  em  serviços,  inclusive
administração pública. Já no município do Oiapoque podemos associar esse índice aos
crescimentos do setor agropecuário, de serviços e administração pública. Enquanto que
Pedra Branca do Amapari apresentou a maior queda, com 8,1%, o que representou uma
perda de R$21,6 milhões. Sua par cipação no PIB do Estado reduziu de 2,1% em 2016
para  1,8%  em  2017.   Macapá  aparece  na  penúl ma  posição  entre  os  100  maiores
municípios do Brasil em termos de PIB, sendo o único do estado incluído nesta lista, e tem
como  a vidades  de  destaque  a  administração  pública,  o  comércio,  alojamento  e
alimentação e ainda a construção civil. A par cipação da capital no estado foi superior a
60%, embora tenha reduzido entre 2002 e 2017. 

Entre  os  municípios  de  destaque  estão  aqueles  voltados  para  a  geração  de  energia
hidrelétrica nos úl mos anos, Laranjal do Jari (AP) e Ferreira Gomes (AP), e o município de
Santana (AP) que possui  grande par cipação na administração pública do estado,  nas
a vidades de serviço e em Indústrias de transformação. Oiapoque (AP), quinto município
de maior par cipação no estado, também tem como principal destaque.

84,6%

13,2%

2,2%

Composiç ão do s setores  econ ômicos d o Es tado d o Amapá  em 
2013

Serviços
Indústria
Agropecu ário

Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento do Amapá - SEPLAN

TRABALHO INFANTIL :

Segundo  o  Fundo  das  Nações  Unidas  para  a  Infância  (UNICEF),  o  trabalho  infan l  é
definido  como  toda  forma  de  trabalho  abaixo  dos  12  anos  de  idade,  em  qualquer
a vidade econômica; qualquer trabalho entre 12 e 14 anos que seja trabalho duro; e todo
o po de trabalho abaixo dos 18 anos enquadrado pela Organização Internacional do
Trabalho nas “piores formas de trabalho infan l”.

De acordo com dados do observatório  da criança e do adolescente  (2015)  são 6.304
crianças  e adolescentes,  entre  10 e 17 anos de idade,  que trabalham (ocupados),  em
determinado  limite  geográfico,  segundo  posição  na  ocupação (empregados,
trabalhadores  domés cos,  empregadores,  conta  própria,  trabalhadores  na  construção
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para  o  próprio  uso,  trabalhadores  na  produção  para  o  próprio  consumo,  não
remunerados e sem declaração). 

Tabela 16 – Dados do Trabalho Infan l no Amapá  

Pessoas de 10 a 17 anos de idade, ocupadas na semana de referência, grupos de
idade, segundo o sexo - Amapá – 2010:

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

14 ou 15 anos
Homens: 1.665
Mulheres: 1.448
Subtotal: 3.113

16 ou 17 anos
Homens: 3.511
Mulheres: 2.183
Subtotal: 5.694
Total Geral: 12.325

Fonte: IBGE,2010.

A Cons tuição Federal, em seu ar go 7º, proíbe no Brasil o trabalho noturno, perigoso ou
insalubre aos menores de 18 anos e qualquer trabalho aos menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, a par r dos 14 anos. Es ma-se que no Amapá 12.235 crianças e
adolescentes estejam em situação de trabalho infan l. Dados extraídos do CADÚNICO em
14/01/2020, mostram que estão inseridas no CADÚNICO 216 famílias, totalizando 239
pessoas em situação de trabalho infan l.

Com a adoção de polí cas públicas voltadas a esse problema, o Amapá, vem reduzindo de
maneira significa va o número de crianças e adolescentes que trabalhavam no estado.
Entretanto, muito ainda precisa ser feito para a erradicação do trabalho infan l em todo
o território  estadual.  Os  municípios  de  Pedra Branca  do Amapari,  Macapá,  Mazagão,
Oiapoque e Santana têm realizado ações estratégicas de erradicação do trabalho infan l,
totalizando  92  (noventa  e  duas)  ações,  de acordo  com  os  eixos:  Informação  e
Mobilização;  Iden ficação;  Proteção  Social;  Defesa  e  Responsabilização  e
Monitoramento. (Fonte: SIMPETI, 2019, dados extraídos em 15/01/2020). 

O Conselho Tutelar é um órgão municipal responsável por zelar pelos direitos da criança e
do adolescente. Este foi criado conjuntamente ao Estatuto da Criança e do Adolescente -
ECA, ins tuído pela Lei 8.069 no dia 13 de julho de 1990. Cabe ao Conselho Tutelar aplicar

45



medidas que zelem pela proteção dos direitos da criança e do adolescente. O estado do
Amapá possui Conselho Tutelar em todos os municípios, sendo que em Macapá são dois
(Conselho tutelar Zona Norte e Zona Sul).

DESOCUPAÇÃO

A taxa de desocupação do Amapá no 3º trimestre de 2019 foi de 16,7%. Considerando-se
as  variações  esta s camente  significa vas,  tanto  em  relação  ao  trimestre  anterior,
quanto em relação ao mesmo trimestre de 2018, a taxa permaneceu estável. As maiores
taxas foram observadas na Bahia (16,8%), Amapá (16,7%), e Pernambuco (15,8%) e as
menores em Santa Catarina (5,8%), Mato Grosso do Sul (7,5%) e Mato Grosso (8,0%). 

No  3º  trimestre  de  2019,  a  taxa  composta  de  subu lização  da  força  de  trabalho
(percentual de pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas
e na força de trabalho potencial em relação à força de trabalho ampliada) foi de 33,9%.
Maranhão (41,6%) e Piauí (41,1%) apresentam es ma vas acima de 40%. Por outro lado,
os estados onde foram observadas as menores taxas foram: Santa Catarina (10,6%), Mato
Grosso (14,7%), Rio Grande do Sul (16,3%) e Mato Grosso do Sul (16,3%).  

O número de desalentados no 3º trimestre de 2019 foi de 19 mil pessoas de 14 anos ou
mais. Os maiores con ngentes estavam na Bahia (781 mil) e no Maranhão (592 mil) e os
menores em Roraima (17 mil) e Amapá.

O percentual de pessoas desalentadas (em relação à população na força de trabalho ou
desalentada) no 3º trimestre de 2019 foi de 4,5%. Os maiores percentuais estavam no
Maranhão (18,3%) e Alagoas (16,5%) e os menores em Santa Catarina (1,1%), Rio Grande
do Sul (1,3%) e Distrito Federal (1,3%). 

O  percentual  de  empregados  com carteira  de  trabalho assinada  no  setor  privado do
Amapá era de 67,6%. O maior percentual estava em Santa Catarina (87,7%) e o menor, no
Maranhão (49,9%). 

Já a proporção de empregados sem carteira de trabalho assinada no setor privado foi de
32,4%. As UFs com os maiores percentuais foram Maranhão (50,1%), Pará (49,9%) e Piauí
(49,9%)  e  as  menores  taxas  estavam no  Rio  Grande do Sul  (18,1%)  e  Santa  Catarina
(12,3%). 

O percentual  da população ocupada do Amapá trabalhando por  conta  própria era de
36,7%, o maior percentual do país. Seguido de Pará (35,7%) e Amazonas (33,3%). Já os
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menores foram no Distrito Federal (20,7%), Mato Grosso do Sul (21,2%) e Santa Catarina
(21,7%). 

Em relação ao tempo de procura, no Amapá, 52,2% dos desocupados estavam há dois
anos ou mais em busca de trabalho e 21% de um mês a menos de um ano. No Amapá, 8
mil desocupados buscavam trabalho há menos de um mês, enquanto 34 mil procuravam
uma ocupação há 2 anos ou mais. 

Fonte:<h ps://agenciadeno cias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
no cias/releases/26054-pnad-con nua-trimestral-desocupacao-fica-estavel-em-25-das-
27-unidades-da-federacao-no-3-trimestre-de-2019 >.

Taxa de desocupação é maior para mulheres

No 3º trimestre de 2019, a taxa de desocupação para o Amapá foi es mada em 16,7%. Na
divisão por sexo, a taxa ficou em 13,3% para os homens e 21% para as mulheres. Entre as
Unidades da Federação, essa foi a taxa de desocupação mais alta para mulheres e a mais
baixa em Santa Catarina (6,8%).

No 3º trimestre de 2019, o nível da ocupação dos homens, no Amapá, foi es mado em
63,3% e o das mulheres, em 41,3%. O comportamento diferenciado deste indicador entre
homens e mulheres foi verificado nas cinco Grandes Regiões, com destaque para a Norte,
onde  a  diferença  entre  homens e  mulheres  foi  a  maior  (22,7  pontos  percentuais),  e
Sudeste e Sul, com as menores diferenças (18,0 pontos percentuais).

Diferente do que foi observado para as pessoas ocupadas, o percentual de mulheres na
população  desocupada  foi  superior  ao  de  homens.  No  3º  trimestre  de  2019  elas
representavam 55,9% dessa população. Em todas as regiões, o percentual de mulheres na
população desocupada era superior ao de homens.

Taxas de desocupação de brancos (20,7%) e pretos (17,1%) ficam acima da média
amapaense

A taxa de desocupação desagregada por cor ou  raça mostrou que a  taxa dos que se
declararam brancos (20,7%) e pretos (17,1%) ficaram acima da média estadual, porém a
dos  pardos  (15,9%)  ficou  abaixo.  No 1º  trimestre  de 2012,  quando  a  taxa  média  foi
es mada em 12,5%, a dos brancos correspondia a 13,8%; a dos pardos a 12,7% e a dos
pretos era 7,4%.
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O con ngente dos desocupados no Amapá no 1º trimestre de 2012 foi es mado em 40
mil  pessoas,  quando  os  pardos  representavam  71%  dessa  população;  seguido  dos
brancos, 20,3% e dos pretos 8,3%. No 3º trimestre de 2019, esse con ngente subiu para
66 mil pessoas e a par cipação dos pardos passou a ser de 76,2%; a dos brancos reduziu
para 16,4% e dos pretos reduziu para 6,9%.

O rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas
pessoas  de  14  anos  ou  mais  de  idade,  ocupadas  na  semana  de  referência,  com
rendimento  de  trabalho,  foi  es mado  em  R$  1.889.  Este  resultado  apresentou
estabilidade tanto em relação ao trimestre imediatamente anterior (R$ 1.911) quanto em
relação ao mesmo trimestre do ano anterior (R$ 1.931).

Entre  as  unidades  da  federação,  apenas  Rondônia  apresentou  variação  (4,8  p.  p.),
passando de R$ 1.941 no 2° trimestre de 2019 para R$ 2.035 no 3° trimestre. As demais
unidades da federação veram estabilidade nesse indicador. O maior valor foi registrado
no Distrito Federal (R$ 3.887) e o menor no Maranhão (R$ 1.333).

Fonte: Unidade Estadual do IBGE no Amapá, 19 de novembro de 2019.

SEGURANÇA PÚBLICA

O Amapá é o terceiro estado na região Norte do Brasil com o maior índice de homicídios
em dez  anos.  É  o  que  aponta  o  Atlas  da  Violência  2017,  realizado  pelo  Ins tuto  de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).  O crescimento em relação a 2005,  ano inicial  do
levantamento, é de 15,9%. Do total de casos de homicídios (293 em 2015), o aumento em
relação ao primeiro ano do estudo (2005) representa 49,5%.

O Programa de Prevenção de Combate a Sinistros é executado pelo Corpo de Bombeiros
Militar do Amapá e assiste todo o Estado. O atendimento é diuturno e pode ser solicitado
pelo  número  190.  O  programa  visa  à  proteção  da  vida,  do  patrimônio  e  do  meio
ambiente.

Programa  de  Prevenção  e  Repressão  ao  Crime  é  resultado  de  uma parceria  entre  a
Secretaria de Estado da Jus ça e Segurança Pública (Sejusp), Polícia Militar, Polícia Civil,
Polícia Técnico-cien fica (Politec) e Corpo de Bombeiros. O programa tem o obje vo de
proporcionar um serviço ágil e eficiente à população, além de reestruturar e aperfeiçoar
as a vidades desenvolvidas pelos órgãos, aumentar a qualificação dos efe vos, garan r
condições  aos  órgãos  de  defesa  social  para  o  desenvolvimento  das  a vidades
operacionais em todo o Estado, buscando maior integração com a população, que pode
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ter acesso ao serviço pelo número 190 ou por meio do serviço de reconhecimento de
pessoas desaparecidas da policia técnico cien fica - POLITEC.

A  Custódia  e  Reintegração  Social  são  desenvolvidas  no  Ins tuto  de  Administração
Penitenciária do Amapá – IAPEN, com a população carcerária. O obje vo é guardar os
cidadãos  à  disposição  da  Jus ça,  formular  e  executar  polí cas  para  reintegrá-los  à
sociedade.
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ASPECTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                  

A par r dessa nova configuração da Assistência Social como polí ca pública de direito,
houve  avanços  no  campo de intervenção  e  conceituação,  tanto  no  que  se  refere  ao
conceito de Proteção Social como direito universal, como pela Cons tuição Federal de
1988  que  aponta  como  um  dos  obje vos  fundamentais  a  erradicação  da  pobreza  e
redução das desigualdades sociais e regionais. 

Como  estratégia  de  enfrentamento  às  refrações  da  questão  social,  a  polí ca  de
assistência vem implementando programas, serviços e bene cios voltados para o acesso
aos mínimos sociais. Entre as estratégias criadas pelo Governo Federal, está a ins tuição
do Cadastro Único dos Programas Sociais - CADÚNICO e o Programa Bolsa Família (PBF). 

O CADÚNICO reúne informações socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa renda -
aquelas com renda mensal  de até meio salário-mínimo per  capta ou até três salários
mínimos  totais  -  permi ndo  ao  governo  conhecer  as  reais  condições  de  vida  da
população  e  a  par r  disso  selecionar  as  famílias para diversos programas sociais, pois
cada programa possui critérios específico de seleção.

Tabela 17– Famílias inseridas no CadÚnico

Descrição Quantidade

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

Famílias com renda per capta entre R$ 89,01 a R$ 178,00 15.916

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

19.514

Famílias  com  renda  per  capta  acima  de  meio  Salário
Mínimo.

21.672

TOTAL 132.510

Fonte: Coordenação Estadual do CadÚnico (Relatório de Informações Sociais Amapá),
extração 30/12/2019.
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Conforme  dados  da  tabela  acima,  observa-se  a  existência  de  75.408  famílias
extremamente  pobres  no  Estado  do  Amapá  –  com  renda  familiar  per  capta  até  R$
89,00.O Programa Bolsa Família (PBF) é o principal programa a u lizar as informações do
cadastro único para selecionar os(as) beneficiários(as), tendo um recorte condicionado a
renda, para famílias pobres (R$ 178,00) e extremamente pobres (R$ 89,00). O PBF, além
de ser um programa de transferência de renda que contribui com o alívio da pobreza
imediata e visa combater a desigualdade social, também obje va reforçar o acesso da
população a direitos básicos que ofereçam condições de superação do ciclo da pobreza.
Com isso, o programa possui condicionalidades da educação, saúde e assistência social
para o recebimento do bene cio, isto é, é preciso que as famílias beneficiárias cumpram
requisitos como a matrícula e permanência dos filhos entre 07 e 18 anos na escola, assim
como crianças de 0 a 06 anos e gestantes devidamente acompanhadas pela saúde e o
acompanhamento  pela  assistência  no  que  diz  respeito  ao  descumprimento  dessas
condicionalidades.

Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, com base no
bimestre de julho de 2019, a ngiu o percentual de 85%, para crianças e adolescentes
entre 6 e 15 anos, o que equivale a 72.662 alunos acompanhados em relação ao público
no perfil equivalente a 73.331. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual a ngido
foi de 75%, resultando em 13.901 jovens acompanhados de um total de 14.135. (dados
atualizados). Já o acompanhamento da saúde das famílias, na vigência de junho de 2019,
a ngiu  98,3%,  percentual  equivale  a  94.721  famílias  de  um  total  de  96.510  que
compunham o público no perfil para acompanhamento da área de saúde pelo Estado. 

No Amapá, até setembro de 2019, eram 76.434 famílias beneficiárias, representando uma
cobertura de 138,4% da es ma va de famílias pobres no estado. As famílias recebem
bene cios com valor médio de R$ 226,02 e o valor total transferido pelo governo federal
em bene cios às famílias atendidas alcançou R$ 17.275.628,00 no mês.
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Tabela 18 – Famílias Beneficiárias do PBF por Grupo Específico

Grupo de Origem Étnica Quan dade de famílias
cadastrada no Cadúnico

Quan dade de famílias
beneficiárias do PBF

Família Quilombola 991 636
Família Indígena 1.317 813
Famílias Ciganas 05 03
Famílias pertencentes a 
comunidade de terreiro 03 03

Grupo relacionado ao meio ambiente
Famílias Extra vistas 417 328
Famílias de Pescadores 
Artesanais 813 659

Famílias Ribeirinhas 2.423 1.908
Grupo relacionado ao meio Rural

Famílias de Agricultores 
Familiares

4005 3.162

Famílias Assentadas da 
Reforma Agrária

2.941 2180

Famílias beneficiárias do 
Programa Nacional de Crédito 
Fundiário

06 03

Famílias Acampadas 10 10
Grupos em situações conjunturais

Famílias a ngidas por 
empreendimentos de 
infraestrutura

03 02

Famílias por pessoa presa no 
sistema carcerário

77 56

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

Fonte: SAGI: mês de referência outubro /2019 (Relatório de Informações Sociais Amapá),
extração 30/12/2019.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO ESTADO DO AMAPÁ

Conforme a  Lei  Orgânica  da  Assistência  Social  -  LOAS  (1993),  os  serviços,  programas,
projetos  e  bene cios  socioassistenciais  da  Proteção  Social  Básica,  voltados  para  a
prevenção de vulnerabilidades e riscos sociais ocorrem por meio do desenvolvimento de
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potencialidades e aquisições, a par r do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família  (PAIF),  do  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  (SCFV)  e  do
Serviço  de Proteção Social  Básica no Domicílio  para Pessoas  com Deficiência e Idosas
(SPSD), que visam ao fortalecimento da função prote va da família, prevenindo situações
de violação de direitos e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários. 

Segundo a NOB/SUAS/2012, a proteção social deve garan r a segurança da acolhida; a
segurança social de renda; a segurança do convívio ou convivência familiar, comunitária e
social;  a segurança de desenvolvimento da autonomia individual,  familiar e social;  e a
segurança de sobrevivência a riscos circunstanciais. 

No Estado do Amapá são ofertados serviços de Proteção Social Básica nos 16 municípios
por  meio  dos  21  Centros  de  Referência  da  Assistência  Social  (CRAS),  que  possuem
capacidade total de atendimento para 14.000 famílias por ano, conforme se demonstra
na tabela abaixo.

Município Quan dade de CRAS Capacidade de atendimento anual

Amapá 01 500 famílias

Calçoene 01 500 famílias

Cu as do Araguari 01 500 famílias

Ferreira Gomes 01 500 famílias

Itaubal do Piririm 01 500 famílias

Laranjal do Jarí 01 700 famílias

Macapá 06 6000 famílias

Mazagão 01 500 famílias

Oiapoque 01 750 famílias

Pedra  Branca  do
Amapari

01 500 famílias

Porto Grande 01 500 famílias

Pracuúba 01 500 famílias

Santana 01 1000 famílias

Serra do Navio 01 500 famílias

Tartarugalzinho 01 500 famílias

Vitoria do Jarí 01 500 famílias

Total 21 14.000
Fonte: MC/2020      Elaboração: NPB/CPS/SIMS/2020
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SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)

A Polí ca Nacional  de Assistência Social  -  PNAS 2004,  em suas  diretrizes,  preconiza  a
organização das ações e serviços socioassistenciais a par r da matricialidade familiar, pois
o foco da proteção social está na família, compreendida de forma elementar como núcleo
afe vo, vinculada por laços consanguíneos, de aliança ou afinidade; e em sua concepção
ampliada, considera os seus múl plos arranjos e configurações. 

Tendo  em  vista  o  protagonismo  da  família  nas  ações  do  SUAS,  o  acompanhamento
familiar pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, por meio do
trabalho  social  com  famílias,  viabiliza  o  desenvolvimento  de  processos  con nuos  de
aquisições,  como  tomada  de   consciência  crí ca,  autonomia,  par cipação  social  e
emancipação para superação das situações de vulnerabilidade social, sem desconsiderar
as  condições  econômicas,  culturais  e  sociais  estruturantes,  evitando  assim  a
culpabilização  da  família  pelas  condições  obje vas  de  pobreza  e  vulnerabilidade.  De
acordo  com a  resolução  no  21/2013  da  Comissão  Intergestores  Tripar te  (CIT),  todo
CRAS, independentemente da fonte financiadora, deve implementar o PAIF.

De acordo com a resolução da CIT de número 7, de 2009, que estabelece o Protocolo de
Gestão Integrada de Serviços, Bene cios e Transferência de Renda, o atendimento das
famílias  beneficiárias  do  Programa  Bolsa  Família  (PBF)  e  Bene cio  de  Prestação
Con nuada (BPC), nos casos em que for iden ficada a necessidade de acompanhamento
pelo PAIF, terá como obje vo enfrentar as situações de vulnerabilidade social, prevenir
riscos  e  iden ficar  e  es mular  as  potencialidades  das  famílias  e  dos  territórios,
fortalecendo seus vínculos familiares e comunitários. 

Conforme  o  Relatório  Mensal  de  Atendimento  (RMA)  de  2019,  o  Estado  do  Amapá
acompanhou pelo PAIF 40.789 famílias.  Dessas,  1.127 viviam em situação de extrema
pobreza,  2.248  recebiam  Bolsa  Família,  730  estavam  em  descumprimento  das
condicionalidades do Programa Bolsa Família e 943 eram beneficiárias do BPC, conforme
demonstrado na tabela abaixo:
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Municípios Famílias

Acompa-
nhadas

pelo PAIF

Em
situação de

extrema
pobreza

Beneficiários
do Bolsa
Família

Beneficiários
do Bolsa em
descumpri-
mento das

condicionali-
dades

Com membros
beneficiários

do BPC

Amapá 1727 0 203 124 74

Calçoene 1331 1 16 1 3

Cu as  do
Araguari

580 297 282 0 48

Ferreira Gomes 318 14 29 9 12

Itaubal  do
Piririm

86 1 16 2 5

Laranjal do Jarí 358 1 3 1 0

Macapá 29.904 353 914 463 658

Mazagão 254 6 109 0 16

Oiapoque 1462 7 47 14 18

Pedra  Branca
do Amapari

74 4 5 0 0

Porto Grande 646 98 118 29 31

Pracuúba 4 0 1 0 0

Santana 2212 321 480 72 57

Serra do Navio 323 13 16 3 2

Tartarugalzinho 1264 0 4 3 0

Vitória do Jarí 307 11 11 11 0

Total 40.850 1.127 2.254 732 924

Fonte: Ministério da Cidadania/2020 RMA2019      Elaboração: NPB/CPS/SIMS/2020

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)

O  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  (SCFV)  possui  um  caráter
preven vo e proa vo, pautado na defesa e na afirmação de direitos e na promoção de
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fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, com vistas emancipatórias para o
enfrentamento das vulnerabilidades sociais.

O  direito  à  convivência  familiar  e  à  proteção  da  família  para  o  enfrentamento  de
situações de isolamento social, enfraquecimento ou rompimento de vínculos familiares e
comunitários,  situações  discriminatórias  e  es gma zantes,  refere-se  à  segurança  de
convívio preconizada pela PNAS e garan da por meio de ações do SCFV.

O SCFV possui obje vos específicos para cada ciclo de vida. De modo geral, os obje vos
são complementares ao trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações
de  risco  social;  prevenir  a  ins tucionalização  e  a  segregação;  viabilizar  o  acesso  a
bene cios  e  serviços  setoriais  e  socioassistenciais;  fomentar  o  acesso às  informações
sobre  direitos  e  par cipação  cidadã;  possibilitar  o  conhecimento  e  usufruto  de
manifestações  ar s cas,  culturais,  espor vas  e  de  lazer;  e  favorecer  experiências
intergeracionais, fortalecendo o respeito e a solidariedade entre as gerações.

O Serviço é organizado a par r de ciclos de vida: de 0 a 6 anos, de 6 a 15 anos, de 15 a 17
anos, de 18 a 29 anos, 30 a 59 anos e idosos. As ações são orientadas por três eixos
estruturantes e o principal deles é o da Convivência Social, pois se volta para a essência
do serviço,  que é promover  o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.  O
segundo  eixo  refere-se  ao  Direito  de  Ser  e  o  obje vo  é  favorecer  experiências  que
potencializem vivencias  peculiares  aos ciclos de  vida da infância e da adolescência.  O
terceiro e úl mo eixo, é a da Par cipação, que visa a es mular o protagonismo para o
exercício de cidadania e a formação de sujeitos conscientes de seus direitos e deveres.

Em 2013,  houve  o  reordenamento  do  serviço  com iden ficação  do  grupo  prioritário
definido a par r das situações de maior vulnerabilidade social, para a oferta qualificada e
o  cofinanciamento  independentemente  da  faixa  etária,  o mizando  recursos  e  dando
autonomia  aos  municípios  para  a  inclusão  de  usuários  iden ficados  nas  situações
prioritárias e para o estabelecimento da meta de atendimento de 50%, no mínimo, deste
público.

Segundo a Resolução da CIT no 01/2013 e do CNAS no 01/2013, considera-se público
prioritário  para  o  atendimento  no  SCFV,  crianças,  adolescentes  e  pessoas  idosas  nas
seguintes situações: em isolamento, no trabalho infan l, em vivência de violência e/ou
negligência, fora da escola ou com defasagem escolar superior a dois anos, em situação
de acolhimento, em cumprimento de medida socioeduca va em meio aberto, egressos
de medidas socioeduca vas, situação de abuso e/ou exploração sexual, com medidas de
proteção do Estatuto  da Criança e do Adolescente (ECA),  crianças  e adolescentes  em
situação de rua, e vulnerabilidade de pessoas com deficiência.

No primeiro trimestre de 2020, o total de atendimento do público prioritário no Estado
foi de 2.168 pessoas e público não prioritário de 2.623 pessoas. Oito municípios a ngiram
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a meta pactuada, deste, três a ngiram a meta do púbico prioritário. A tabela a seguir
retrata o desempenho no atendimento a esse público por municípios.

Município Meta/ano do
público

prioritário

Meta/ano do
público

prioritário

Total
prioritário

Total não
prioritário

Total
geral

Amapá 180 90 11 101 112

Calçoene 210 105 229 74 303

Cu as  do
Araguari

180 90 134 16 150

Ferreira Gomes 180 90 14 156 170

Itaubal do Piririm - -

Laranjal do Jarí 530 265 301 243 544

Macapá 1720 860 329 417 746

Mazagão 350 175 305 122 427

Oiapoque 300 150 64 308 373

Pedra  Branca  do
Amapari

180 90 13 197 210

Porto Grande 210 105 185 132 317

Pracuúba 180 90 0 0 0

Santana 890 445 418 319 737

Serra do Navio 180 90 19 195 214

Tartarugalzinho 240 120 110 146 256

Vitória do Jarí 280 140 36 197 233

Total: --- ---- 2.168 2.623 4.791
Fonte: Ministério da Cidadania/SISC 2020   Elaboração: NPB/CPS/SIMS/2020

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA IDOSOS E
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

A  Tipificação  Nacional  de  Serviços  Socioassistenciais,  estabelece  a  padronização  dos
serviços no âmbito do Sistema Único de Assistência  Social  (SUAS)  e  prevê,  dentre  os
atendimentos  neste  nível  de  complexidade,  o  Serviço  de  Proteção  Social  Básica  no
Domicílio  para  Idosos  e  Pessoas  com Deficiência,  sendo complementar  ao  Serviço  de
Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e diretamente ar culado ao Centro de
Referência da Assistência Social (CRAS).
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As ações devem ser executadas pelos municípios  a par r  do conhecimento prévio do
território, busca a va, demanda espontânea ou de encaminhamentos, podendo ocorrer
de maneira direta, sendo realizado o trabalho social no domicílio do usuário pela equipe
interdisciplinar  do CRAS;  ou  de forma indireta,  por  meio  de en dades de Assistência
Social privadas sem fins lucra vos, desde que haja a devida vinculação ao SUAS.

O  público-alvo  deste  serviço  são  pessoas  com  deficiência  e/ou  pessoas  idosas  que
vivenciam situação  de  vulnerabilidade  social  pela  fragilização  de  vínculos  familiares  e
sociais  e/ou pela ausência de acesso a possibilidades de inserção,  habilitação social  e
comunitária, em especial  beneficiários do BPC e membros de famílias beneficiárias de
programas de transferência de renda. 

O Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas
desenvolve ações e a vidades de apoio, informações, orientações e encaminhamentos
com foco na qualidade de vida, exercício da cidadania e inclusão na vida social, de caráter
preven vo  ao  isolamento,  ar culada  com  os  serviços  socioassistenciais  ou  de  outras
polí cas públicas.

O  serviço  tem  por  finalidade  a  prevenção  de  agravos  que  possam
provocar  o  rompimento de vínculos familiares e sociais  dos usuários.
Visa a garan a de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a
inclusão social,  a equiparação de oportunidades e a par cipação e o
desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e pessoas
idosas,  a  par r  de  suas  necessidades  e  potencialidades  individuais  e
sociais,  prevenindo  situações  de  risco,  a  exclusão  e  o  isolamento
(Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais/2009).

EQUIPE VOLANTE

A Equipe Volante é uma equipe adicional à equipe técnica do CRAS, à qual é vinculada.
Seu obje vo é prestar serviços de proteção social  básica por meio da busca a va em
territórios  isolados  e  de  di cil  acesso,  para  atender  a  população  na  sua  própria
comunidade.

No  Estado  do  Amapá,  há  populações  tradicionais  como  quilombolas,  extra vistas,
ribeirinhos, indígenas, dentre outras, alguns com acessibilidade somente por meio de rios
e igarapés, com acesso precário aos serviços públicos devido à inexistência da oferta ou a
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dificuldade de deslocamento aos centros urbanos mais próximos. As equipes volantes
ganham importância na garan a de capilaridade no processo de iden ficação de famílias
em  situação  de  vulnerabilidade  para  inclusão  nos  serviços  programas,  projetos  e
bene cios socioassistenciais.

A privação do acesso a serviços públicos como saúde, educação, assistência social, dentre
outros direitos, configura-se como uma das dimensões da pobreza que se expressa para
além da inexistência ou escassez de renda.

PROGRAMA LANCHA DA ASSISTÊNCIA

O Programa Lancha da Assistência é um meio de transporte para que as equipes volantes,
assim como, materiais  necessários,  sejam ofertados nos serviços e ações da proteção
social  básica  em  locais  de  área  ribeirinha  ou  isolados.  Atendendo  famílias  que  se
encontram em situação de vulnerabilidade e risco social, priorizando aquelas em situação
de extrema pobreza que residem em áreas ribeirinhas, onde o acesso exclusivo se faz
através de embarcações.

Além  disso,  o  Programa  contribui  para  que  as  Equipes  volantes  façam análises
estratégicas de busca a va para localizar pessoas extremamente pobres que não estão
inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e atendê-las nos
serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica.

Quatro  municípios  do  Estado  do  Amapá  que  recebem  recurso  Federal  para
implementação da Equipe Volante e Cinco Municípios aderiram ao Programa Lancha da
Assistência Social conforme tabela abaixo:

ORDEM Municípios CRAS com equipe
volante

Lancha da Assistência
Social

01 Calçoene 1 1

02 Macapá 3 1

03 Oiapoque 1 1

04 Pedra  Branca  do
Amapari

0 1

05 Santana 0 1

06 Vitória do Jarí 1 0

Fonte: Ministério da Cidadania/2020         Elaboração: NPB/CPS/SIMS/2020

59



ACESSUAS TRABALHO

A promoção do acesso ao mundo do trabalho é obje vo da polí ca pública da assistência
social e se dá por meio de um conjunto integrado de ações de diversas polí cas, cabendo
à assistência social ofertar ações de proteção social que viabilizem a mobilização social, a
promoção do protagonismo, a par cipação cidadã e a mediação do acesso ao mundo do
trabalho. 

O  Programa  Nacional  de  Promoção  do  Acesso  ao  Mundo  do  Trabalho  -  ACESSUAS
Trabalho busca promover o acesso dos usuários do Sistema Único de Assistência Social –
SUAS ao mundo do trabalho por meio de informações e orientações sobre direitos  e
oportunidades,  de  ações  que  es mulam  o  reconhecimento  de  potencialidades  e  o
desenvolvimento de habilidades, bem como da ar culação com polí cas setoriais.

O programa foi ins tuído pela Resolução nº 18 de 24 de maio de 2012, tendo sua vigência
prorrogada até 2021 pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), por meio da
Resolução  nº  13  de  4  de  junho  de  2018  (que  altera  o  §1º,  art.1º  da  Resolução  nº
18/2012).

A Resolução nº 33/2011 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) estabelece
que “a promoção da integração ao mercado de trabalho no campo da assistência deve ser
entendida  como integração ao ‘mundo do trabalho’”,  por  se  tratar  de  conceito  mais
amplo  e  adequado  aos  desafios  da  polí ca  de  assistência  social,  englobando  anseios
individuais e cole vos, retratando os diversos ambientes em que as relações de produção
interferem nas relações humanas, polí cas e sociais.

As estratégias de Inclusão Produ va compreendem a qualificação técnica profissional, a
intermediação pública de mão de obra, o apoio ao microempreendedor individual e à
economia  solidária,  o  acesso  a  direitos  sociais  rela vas  ao  trabalho  (formalização  do
trabalho),  ar culação  com  comerciantes  e  empresários  locais  para  mapeamento  e
fomento de oportunidades, entre outros.          

Ações do Programa: Promoção de estratégias, ações e medidas para enfrentar a pobreza,
por meio de iden ficação e sensibilização de usuários; Desenvolvimento de habilidades e
orientação para os usuários; acesso a oportunidades por meio do encaminhamento de
usuários;  Monitoramento do percurso dos usuários no acesso ao mundo do trabalho;
Ar culação com outros programas e serviços da assistência social  e  de demais  áreas,
como saúde, educação e trabalho; acompanhar usuários que ingressem no mundo do
trabalho, dentre outras ações.

Público alvo: Populações urbanas e rurais em situação de vulnerabilidade e risco social
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com idade entre 14 e 59 anos, com prioridade para usuários de serviços, projetos e
programas de transferência de renda socioassistenciais.
No Estado do Amapá, realizaram adesão ao Programa 05 municípios, conforme a tabela
abaixo:

Fonte: Ministério da Cidadania/2020  Elaboração: NPB/CPS/SIMS/2020

PROGRAMA BPC NA ESCOLA.

O Programa BPC na Escola foi ins tuído pela Portaria Norma va Interministerial nº 18, de
abril de 2007, como obje vo garan r o acesso e a permanência na escola de crianças e
adolescentes  com deficiência  de  0  a  18  anos,  que recebem o Bene cio  de Prestação
Con nuada da Assistência Social - BPC. Isso é feito por meio de ações intersetoriais com a
par cipação  da  União,  Estados,  Municípios  e  do  Distrito  Federal.

É  uma  inicia va  interministerial,  que  envolve  os  Ministérios  da  Cidadania  –  MC,  da
Educação  -  MEC,  da  Saúde  -  MS e  a  Secretaria  de  Diretos  Humanos  -  SDH
Entre  os  principais  obje vos  estão  a  iden ficação  das  barreiras  que  impedem  ou
dificultam o acesso e a permanência de crianças e adolescentes com deficiência na escola
e o desenvolvimento de ações intersetoriais, envolvendo as polí cas de Assistência Social,
de  Educação,  de  Saúde  e  de  Direitos  Humanos.  Para  iden ficar  essas  barreiras,  são
aplicados ques onários aos beneficiários durante visitas domiciliares. Posteriormente, é
realizado  o  acompanhamento  dos  beneficiários  e  de  suas  famílias  pelos  técnicos  dos
Centros  de  Referência  de  Assistência  Social  (CRAS),  e  das  ações  intersetoriais
desenvolvidas pelos grupos gestores do Programa.

O Estado tem quan ta vo de beneficiário de 3.167, sendo 1.940 estão inseridos na escola
com percentual  de 61,26%  e  1.227 não estão  inseridos na escola  com percentual  de
38,74%, conforme tabela abaixo:

Município Quan dade de Beneficiários inseridos Beneficiários não inseridos
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Ord. Municípios Metas Oficinas realizadas

01 Ferreira Gomes 300 0

02 Macapá 3.100 0

03 Porto Grande 700 0

04 Serra do Navio 200 07

05 Vitória do Jarí 100 0



Beneficiários
na escola na escola

Qtde % Qtde %

Amapá 42 26 61,90 16 38,10

Calçoene 44 26 59,9 18 40,91

Cu as  do
Araguari 14 6 42,86 8 57,14

Ferreira Gomes 21 14 66.67 7 33,33

Itaubal  do
Piririm 19 11 57,89 8 42,11

Laranjal do Jarí 197 113 57,36 84 42,64

Macapá 1.757 1.060 60,33 697 39,67

Mazagão 105 71 67,62 34 32,38

Oiapoque 90 56 62,22 34 37,78

Pedra  Branca
do Amapari 36 19 52,78 17 47,22

Porto Grande 73 47 64,38 26 35,62

Pracuúba 14 9 64,29 5 35,71

Santana 628 408 64.97 220 35,03

Serra do Navio 20 9 45,00 11 55,00

Tartarugalzinho 61 33 54,10 28 45,90

Vitória do Jarí 46 32 69,57 14 30,43

Total do estado 3.167 1.940 61,26 1.227 38,74

Fonte: Ministério da Cidadania/2020   Elaboração: NPB/CPS/SIMS/2020

BPC TRABALHO

O  Programa  BPC  Trabalho  promove  o  protagonismo  e  a  par cipação  social  dos
beneficiários do BPC com deficiência, por meio da superação de barreiras, fortalecimento
da autonomia e acesso à rede socioassistencial, à qualificação profissional e ao mundo do
trabalho. 

O BPC Trabalho atende prioritariamente beneficiários entre 16 e 45 anos que querem
trabalhar  que  têm  dificuldades  para  obter  formação  profissional  e  qualificação  para
inserção no mercado de trabalho. O beneficiário com deficiência que ingressa no mundo
do trabalho  tem o bene cio  suspenso  (e  não  cancelado)  enquanto  durar  a  a vidade
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remunerada. Caso deixe de exercer a a vidade, poderá solicitar a rea vação do BPC. Em
se  tratando  de  Contrato  de  Aprendizagem  profissional,  existe  a  possibilidade  de  o
beneficiário do BPC acumular o salário de aprendiz com o recebimento do bene cio por
até dois anos.

O  Programa  ar cula-se  com  o  ACESSUAS  Trabalho  nas  ações  de  mobilização  e
encaminhamento  das  pessoas  em  situação  de  vulnerabilidade  e/ou  risco  social  para
cursos de capacitação,  formação profissional  e demais ações de inclusão produ va.  A
gestão municipal, ao aderir o ACESSUAS Trabalho, fica comprome da com a execução das
ações do BPC Trabalho.

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

O Programa Criança Feliz foi ins tuído pelo Decreto nº 8.869, de 5 de outubro de 2016,
de caráter  intersetorial,  com o obje vo de promover  o  desenvolvimento integral  das
crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida.

Coordenado  pela  Secretaria  Nacional  de  Promoção  do  Desenvolvimento  Humano  –
SNPDH do Ministério da Cidadania, o programa ar cula ações das polí cas de assistência
social, saúde, educação, cultura e direitos humanos, tendo como fundamento a Lei nº
13.257, de 8 de março de 2016 – Marco Legal da Primeira Infância.

O programa está baseado em dois eixos: realização de visitas domiciliares e ar culação
intersetorial para o atendimento de demandas iden ficadas nas visitas.

Cons tui público prioritário do Programa: gestantes e crianças, de até 36 (trinta e seis)
meses de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família; crianças de até 72 (setenta e
dois) meses de famílias beneficiárias do Bene cio de Prestação Con nuada; e crianças de
até 72 (setenta e dois) meses afastadas do convívio familiar em razão da aplicação da
medida prote va de que trata o art. 101, VII e VIII, da lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

O  Estado  do  Amapá  realizou  adesão  ao  Programa  em  fevereiro  de  2017,  onde  na
oportunidade, o então Ministro Osmar Terra, do Ministério de Desenvolvimento Social e
Agrário  –  MDSA esteve  presente  para  realizar  o  lançamento  do  Programa.  Es veram
ainda presentes  neste evento de lançamento os  prefeitos e secretários  municipais  de
Assistência Social do Estado.

Desde a implantação em 2017 o Estado do Amapá conta com 13 municípios que aderiram
ao Programa. Em 2019 já foram realizadas 1.234 visitas aos indivíduos beneficiados do
Programa.
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Município Data de
Adesão

Metas
Pactuadas

Visitas
Iniciadas

Total de Indivíduos
visitados

Amapá 08/11/19 100 Não Fase Implantação

Calçoene 20/11/19 100 Não Fase Implantação

Cu as  do
Araguari

30/11/16 100 Sim 107

Ferreira Gomes 31/01/17 100 Sim 59

Laranjal do Jarí 02/03/17 300 Sim 294

Mazagão 03/05/18 100 Sim 90

Oiapoque 20/03/18 300 Sim 135

Pedra  Branca  do
Amapari

08/02/17 100 Sim 99

Porto Grande 07/05/18 100 Sim 100

Santana 30/05/18 200 Sim 142

Serra do Navio 01/08/17 100 Sim 107

Tartarugalzinho 16/04/18 100 Sim 101

Vitória do Jarí 08/11/19 100 Não Fase Implantação

TOTAL DE INDIVIDUOS VISITADOS: 1.234

Fonte: MC/2020 Prontuário Eletrônico SUAS 2020    Elaboração: NPB/CPS/SIMS/2020

BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS 

Os bene cios socioassistenciais e os programas sociais de transferência de renda fazem
parte da Polí ca de Assistência Social  e se cons tuem como um direito do cidadão e
dever do Estado. A NOB-SUAS 2012, no seu art. 4o, inciso II, garante a renda como uma
das seguranças afiançadas do SUAS.

(...)  operada  por  meio  da  concessão  de  auxílios  financeiros  e  da
concessão de bene cios con nuados, nos termos da lei, para cidadãos
não  incluídos  no  sistema  contribu vo  de  proteção  social,  que
apresentem  vulnerabilidades  decorrentes  do  ciclo  de  vida  e/ou
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incapacidade para a vida independente e para o trabalho. (NOB-SUAS
2012).

A  Resolução  CIT  No  07,  de  2009,  que  ins tuiu  o  Protocolo  de  Gestão  Integrada  de
Serviços, Bene cios e Transferências de Renda no âmbito do SUAS, estabelece que as
famílias beneficiárias dos bene cios e programas de transferência de renda cons tuem
público  prioritário  nos  serviços  socioassistenciais,  a  serem  atendidos  nos  Centros  de
Referência  da Assistência  Social  (CRAS)  e  nos  Centros  de  Referência  Especializado  da
Assistência Social (CREAS):

É  no  âmbito  dos  serviços  que  se  pode  trabalhar  efe vamente  os
aspectos obje vos e subje vos relacionados aos direitos de convivência
familiar e comunitária e à segurança de acolhida (...). A sinergia gerada
pela  oferta  simultânea  de  renda  e  de  serviços  socioassistenciais
potencializa  a  capacidade  de  recuperação,  preservação  e
desenvolvimento da  função prote va  das  famílias,  contribuindo  para
sua  autonomia  e  emancipação,  assim  como  para  a  eliminação  ou
diminuição  dos  riscos  e  vulnerabilidades  que  sobre  elas  incidem.
(Protocolo de Gestão Integrada/2009)

É nessa perspec va que a transferência de renda se cons tui em uma estratégia de alivio
imediato  da  pobreza,  com  a  transferência  direta  de  renda  e  a  garan a  de  acesso  a
direitos. No Amapá, os programas e bene cios assistenciais estão presentes em todos os
16 municípios, atendendo famílias  em situação de pobreza e vulnerabilidade social.  A
concessão de bene cios assistenciais  é  um instrumento de ar culação e intercâmbios
polí co-ins tucionais, fomentadores de desenvolvimento e inclusão social.

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

O  Bene cio  de  Prestação  Con nuada  da  Assistência  Social  (BPC)  é  um  bene cio
individual,  não  vitalício  e  intransferível.  Ins tuído  pela  Cons tuição  Federal  de  1988,
garante a transferência de um salário mínimo à pessoa idosa, com 65 anos ou mais, e à

65



pessoa  com  deficiência  em  qualquer  idade,  que  comprove  não  possuir  meios  de  se
sustentar ou de ser sustentado pela família.

O BPC é um bene cio da polí ca de assistência social que integra a Proteção Social Básica
do  Sistema  Único  de  Assistência  Social  (SUAS).  Para  acessá-lo,  não  é  necessário  ter
contribuído com a Previdência Social. É revisado a cada dois anos. O beneficiário do BPC
deve estar inscrito no Cadastro Único, conforme o  Decreto Nº 8.805, de 7de julho de
2016, que alterou o regulamento do BPC, como definido na nova redação do art. 12 do
Decreto Nº 6.214/ 2007:

Art. 12. São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do
bene cio  às  inscrições  no  Cadastro  de  Pessoas  Físicas  –  CPF  e  no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico
(Decreto no 8.805/2016).

A gestão municipal deve criar condições para realizar o acompanhamento familiar para a
inclusão  desse  público  na  rede  de  proteção  social,  para  que  tenham  acesso  aos
programas, serviços e bene cios sociais.

Tipo de Bene cio Masculino Feminino Total

BPC Idoso 9.800 8.454 18.254

BPC Pessoa com Deficiência 9.916 7.883 17.805

Total 36.059

Fonte: h p://aplicacoes.mds.gov.br/snas/bpc - acesso em 20/01/2020.

Conforme tabela acima, observa-se o quan ta vo de beneficiário Idoso e Pessoa com
Deficiência por gênero. 
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BENEFÍCIO EVENTUAL

Os bene cios eventuais estão previstos no ar go 22 da Loas e na Lei Nº 12.435/2011 –
SUAS  e  se  configuram  como  direitos  sociais  ins tuídos  legalmente  e  integram
organicamente as garan as SUAS, conforme Decreto Nº 6.307, de 14 de dezembro de
2007, art. 1o: “Bene cios eventuais são provisões suplementares e provisórias, prestadas
aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade
temporária e de calamidade pública”.

A prestação desses bene cios deve ser ar culada com a integração de outras polí cas
sociais, de modo a ampliar a proteção social aos indivíduos e às famílias. O acesso é um
direito do cidadão, por isso deve ser concedido priorizando o respeito e a dignidade dos
indivíduos que deles necessitam.

A regulamentação do bene cio eventual garante o estabelecimento de critérios para o
atendimento do público da Assistência Social e a previsão orçamentária no Planejamento
Plurianual (PPA) de Estados e Municípios.

Os  bene cios  eventuais,  como  provisão  social  básica  (...),  fazem  (ou
deveriam fazer) parte da estrutura de funcionamento do SUAS. Tão logo
posto em lei, deveriam ter sido regulados e implementados em todo o
território  nacional.  No  entanto,  o  que  se  observa  é  um  tratamento
marginal dispensado a esta atenção por estarem desqualificados e/ou
esquecidos face às LOAS e às legislações subsequentes.  (BOVOLENTA,
2013)

No  estado  do  Amapá,  os  16  (dezesseis)  municípios  têm  seus  bene cios  eventuais
regulamentados e aprovados pelos respec vos Conselhos Municipais de Assistência Social
(CMAS)  e  em  âmbito  estadual  está  regulamentado  pela  Resolução  nº  012/2016  do
Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS), apresentando orientações quanto à forma
de u lização dos recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) e critérios para
concessão do bene cio. 

Conforme  a  Resolução  CEAS  nº  012/2016,  são  bene cios  eventuais  da  Polí ca  de
Assistência  Social  no  Estado  do  Amapá:  Assistência  Funeral,  Assistência  Natalidade,
Assistência ao Migrante,  Assistência à Alimentação Básica,  Assistência de Proteção ao
Repouso.
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No Estado do Amapá conforme RMA 2019 foram concedidos 567 auxílio natalidade, 1521
auxílio funeral e 3899 de outros bene cios eventuais conforme tabela abaixo. 

Municípios
Auxilio
natalidade

Auxilio
Funeral

Outros Bene cios eventuais

Amapá 22 26 152

Calçoene 0 34 210

Cu as  do
Araguari

25 13 77

Ferreira Gomes 0 44 431

Itaubal  do
Piririm

12 6 157

Laranjal do Jarí 68 80 265

Mazagão 13 61 20

Oiapoque 76 16 229

Pedra  Branca
do Araguari

0 11 295

Porto Grande 44 37 571

Pracuúba 0 1 0

Santana 51 231 265

Serra do Navio 0 12 36

Tartarugalzinho 13 26 48

Vitória do Jarí 95 22 112

Macapá 148 901 1031

 TOTAL 567 1521 3899

Fonte: Ministério da Cidadania/2020 RMA2019 Elaboração: NPB/CPS/SIMS/2020

BENEFÍCIO EXECUTADO PELO ESTADO

Aluguel Social

O  bene cio  é  concedido  a  famílias  em  situação  iden ficadas  como  de  emergência,
calamidade  pública  decorrente  de  risco  ambiental  e  climá co  ou  outras  situações
adversas conforme o Decreto Estadual nº 5.522/2011 que regulamenta os procedimentos
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para  a  concessão,  fiscalização  e  supervisão  e  pela  Portaria  004/2012  –  SIMS  –  que
estabelece  normas  Complementares.  O  valor  atual  por  beneficiário  é  de  R$  350,00
(trezentos e cinquenta),  sendo contempladas atualmente 151 famílias, equivalendo ao
valor mensal R$ 52.850,00 (cinquenta e dois oitocentos e cinquenta),  segundos dados
Núcleo de Proteção Básica NPB/2020.

SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.

 A resolução nº 109 do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS pifica os serviços
socioassistenciais  disponíveis  no  Brasil,  organizando-os  por  nível  de  complexidade  do
SUAS: Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta complexidade. 

As Proteções Sociais  Básica e Especial  de média complexidade,  ofertam seus serviços,
através dos equipamentos sociais,  Centros de Referência de Assistência Social (CRAS),
Centros  de  Referência  Especializado  de  Assistência  Social  (CREAS)  e  Centros  Pop,  se
cons tuindo como unidades públicas estatais descentralizadas da polí ca de assistência
social,  instalados  prioritariamente  em territórios  de  vulnerabilidade  e  risco  social.  Os
obje vos da Proteção Social Básica (PSB) estão expressos na PNAS: Prevenir situações de
risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento
de  vínculos  familiares  e  comunitários  (...)  Prevê  o  desenvolvimento  de  serviços,
programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de
indivíduos, conforme iden ficação da situação de vulnerabilidade apresentada (BRASIL,
2005, p. 33-34).

A  maioria  dos  municípios  amapaenses  é  de  pequeno  porte  I,  apenas  no  território
metropolitano  predomina  municípios  de  grande  porte,  incluindo  a  capital  do  estado,
contando com 7 unidades CRAS.

Tabela 22 – Serviços Ofertados nos CRAS

Serviços Número de Atendimentos/ano

Serviço de Proteção e Atenção Integral à
Famílias e Indivíduos (PAIF).

3.306 famílias

Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (SCFV) 4799 usuários
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Serviço de Proteção Básica no Domicilio Para
Pessoas Idosa e com Deficiencia 0

Fonte: RMA/2019 – Ministério da Cidadania

No âmbito da Proteção Social Especial de Média Complexidade, o Amapá conta com 11
(onze)  equipamentos  públicos,  denominado  Centro  de  Referência  Especializado  de
Assistência  Social  (CREAS),  cuja  centralidade  está  na  oferta do  Serviço  de Proteção  e
Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (PAEFI) e 01 (um) Centro Pop que está
implantado na capital e oferta o Serviço Especializado a Pessoa em Situação de Rua.

Tabela 23 – CREAS nos Territórios

A gestão dos CREAS é realizada pelos municípios e para ampliar a oferta do PAEFI a todos
os territórios, a gestão estadual adotou o sistema de regionalização do cofinanciamento,
implantando CREAS nos municípios de Tartarugalzinho, Calçoene, Porto Grande e Ferreira
Gomes.

De acordo com o RMA CREAS do mês de novembro de 2019, em todo o Estado, estão em
acompanhamento pelo PAEFI  659 famílias que sofreram alguma forma de violação de
direitos, sendo 09 (nove) crianças ou adolescentes ví mas de violência intrafamiliar ( sica
ou  psicológica);  15  (quinze)  crianças  ou  adolescentes  ví mas  de  abuso  e  exploração
sexual;  12  (doze)  crianças  ou  adolescentes  ví mas  de  negligência  ou  abandono e  04
(quatro) crianças ou adolescentes em situação de trabalho infan l.

O CREAS é também responsável em ofertar o Serviço de Proteção Social a Adolescentes
em Cumprimento de Medida Socioeduca va de Liberdade Assis da (LA) e de Prestação
de  Serviços  à  Comunidade  (PSC)  (lei  8.069/90).  A  finalidade  é  prover  atenção
socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens encaminhados pela Vara de
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Infância  e  Juventude  ou,  na  ausência  desta,  pela  Vara  Civil  correspondente  ou  Juiz
Singular. Também cabe ao CREAS fazer o acompanhamento do adolescente, contribuindo
no  trabalho  de  responsabilização  do  ato  infracional  pra cado.  O  RMA  CREAS  de
novembro de 2019 mostra que, do total de 540 (quinhentos e quarenta) adolescentes em
cumprimento de Medidas Socioeduca vas em meio aberto acompanhadas nos CREAS no
estado do Amapá,  198 (Cento e  noventa e  oito)  estão em Liberdade Assis da e  342
(trezentos e quarenta e dois) em cumprimento de Prestação de Serviços à Comunidade.

O Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias
é um serviço para pessoas com deficiência ou idosas com algum grau de dependência e
suas  famílias,  que  veram suas  limitações  agravadas  por  violações  de  direitos,  como
isolamento, confinamento, a tudes discriminatórias e preconceituosas, falta de cuidados
adequados por parte do cuidador, entre outras situações que aumentam a dependência e
comprometem o desenvolvimento da autonomia. Pode ser ofertado no Centro-Dia, no
Centro  de  Referência  Especializado  de  Assistência  Social  (CREAS),  em  Unidade
referenciada ao CREAS e/ou no domicílio do usuário.

No  RMA  de  julho  de  2018,  foram  registradas  acompanhamentos  a  5  pessoas  idosas
ví mas de violência intrafamiliar ( sica, psicológica ou sexual); 4 pessoas com deficiência,
ví mas de violência intrafamiliar ( sica, psicológica ou sexual) e pessoas com deficiência,
ví mas  de  negligência  ou  abandono.  Estas  informações  não  foram  oficialmente
atualizadas no RMA de novembro de 2019.

A  cidade  de  Macapá  é  o  único  município  amapaense  que  dispõe  de  um  Centro  de
Referência Especializado para  População em Situação de Rua (Centro POP) e oferta o
Serviço Especializado para Pessoas em situação de Rua. De acordo com dados do Registro
Mensal de Atendimento - RMA, no mês de novembro de 2019, o Centro POP realizou
atendimento a 55 pessoas em situação de rua. Além do público específico, atendeu ainda,
34 (quatro) usuários de crack e 25 (três)  usuários migrantes,  pessoas com doença ou
transtorno mental, 04 (quatro).

Tabela 24 – Atendimento no Centro POP por sexo e faixa etária

Pessoas em situação de rua
atendidas no Serviço

durante o mês de
referência (Março/2020)

Total Sexo 18 a 39
anos

40 a 59
anos

60 anos ou
mais

55
Masculino 18 20 04

Feminino 06 06 01

Fonte: SEMAST, mês de referência março /2020
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A  Proteção  Social  de  Alta  Complexidade  des na-se  a  públicos  diferenciados,  como
crianças  e adolescentes, jovens entre  18 e 21 anos,  jovens e adultos com deficiência,
adultos e famílias (população em situação de rua e migrantes), mulheres em situação de
violência  domés ca,  idosos  e  famílias  ou  indivíduos  desabrigados  e  desalojados  por
situações de emergência ou calamidades públicas. O serviço de acolhimento ins tucional
atende  a  cinco públicos diferentes  e  para  cada um deles  pode oferecer  modalidades
dis ntas, de acordo com a pificação de serviços socioassistenciais. 

No  estado  do  Amapá  predomina  as  unidades  de  acolhimento  para  crianças  e
adolescentes geridas pelo poder público.

Tabela 25 – Unidades de Acolhimento pela natureza e público

SERVIÇO/PROGRAMA UNIDADE PÚBLICO ALVO
MUNICÍPIO /

NATUREZA DA
UNIDADE

Serviço de
Acolhimento

Ins tucional para
Crianças e

Adolescentes

Casa de 
Acolhimento 
Marluza Araújo

Adolescentes Macapá / 
Governamental

Abrigo Casa Lar Ciã 
Katuá Crianças Macapá / Estado/ 

Governamental
Abrigo Ins tucional 
para Crianças

Crianças Santana / 
Governamental

Casa de 
Acolhimento da 
Criança e do 
Adolescente de 
Laranjal do Jarí

Crianças e 
Adolescentes

Laranjal do Jarí 
Governamental

Ins tuto Marcelo 
Cândia – Lar Betânia

Crianças e 
Adolescentes do 
sexo feminino

Santana / Não 
governamental

Serviço de 
Acolhimento 
Ins tucional para 
Pessoas com 
Deficiência

Associação Casa da 
Hospitalidade Crianças e adultos Santana / Não 

governamental

Serviço de 
Acolhimento 
Ins tucional para 
Pessoa Idosa

ILPI – Abrigo São 
José Idosos Macapá / Estado /

Governamental
Associação Casa 
Padre Luigi 
Brusadelle - ACPLB

Idosos Santana / Não 
governamental
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Serviço de 
Acolhimento 
Ins tucional para 
Mulheres

Casa Abrigo Fá ma 
Diniz

Mulheres ví mas 
de violência 
domés ca e seus 
filhos (até 12 anos)

Macapá / Estado /
Governamental

Destaca-se que os serviços de acolhimento para mulheres e idosos são geridos pelo órgão
gestor  estadual.  Entre  as  mulheres  abrigadas  na  Casa  Abrigo  Fá ma  Diniz  (CAFD),
predomina as seguintes agressões: psicológica, sica, sexual e patrimonial, muitas vezes
com mais de um po registrado. Segundo informações repassadas pela equipe da CAFD,
do total de 45 (quarenta e cinco) acolhimentos no ano de 2019, 15 (quinze) são mulheres
ví mas de violência e 20 (vinte) crianças (filhos(as) das ví mas).

Desastre e Vulnerabilidade Social

Desastres  são  acontecimentos  adversos  que  provocam danos  humanos,  materiais  ou
ambientais, com prejuízos sociais e econômicos. Sua intensidade é avaliada a par r de
uma  relação  entre  a  magnitude  do  evento  e  o  grau  de  vulnerabilidade  do  local,  da
estrutura e das pessoas afetadas.

De acordo com a Cons tuição Federal do Brasil (1988), compete à Defesa Civil assegurar a
garan a do direito à vida e incolumidade (estar livre do perigo, são e salvo), por meio de
um conjunto de ações preven vas, de socorro, assistenciais e reconstru vas para evitar
ou minimizar os desastres e restabelecer a normalidade social.

Segundo  dados  do  Perfil  dos  Municípios  Brasileiros  produzidos  pelo  IBGE  em  2010,
apenas  59,26%  dos  municípios  possuíam  unidade  de  Defesa  Civil,  enquanto  99,9%
possuíam estrutura organizacional de Assistência Social.

A sinalização de maior presença ins tucional da assistência social, do que de defesa civil
nos  municípios,  evidencia  a  necessidade  de  um  debate  maior  sobre  a  qualidade  e
efe vidade  do  atendimento  que  esta  polí ca  pública  pode  ofertar  nos  cenários  de
desastre.  Afinal,  famílias  e  indivíduos  em  situação  de  vulnerabilidade  social  têm  sua
condição repen namente intensificada diante de eventos ameaçante.

Emergência ou Calamidade Pública
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Os procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de
calamidade pública pelos entes federa vos (municípios, estados e pelo Distrito Federal)
são definidos pela Instrução Norma va Nº 02, de 20 de dezembro de 2016, do Ministério
da Integração Nacional:

Situação de emergência – Ocorrência caracterizada como desastre de pequena e média
intensidade,  com  danos  humanos  e/ou  prejuízos  econômicos  que  não  afetam  a
capacidade de resposta, superável pelos próprios entes.

Situação de calamidade pública –  Desastre  de grande intensidade que compromete a
capacidade de resposta e depende da mobilização das três esferas de atuação do Sistema
Nacional de Proteção e Defesa Civil para o restabelecimento da normalidade.

O número de pessoas a ngidas e a capacidade de resposta do município ou estado são
fatores determinantes para a classificação dos desastres e para o reconhecimento federal
das situações de anormalidade decretadas. 

Tais eventos mobilizam vários setores do município, outros entes e concessionárias de
serviços públicos para atuar na normalização do sistema viário,  avaliar  infraestruturas
parcial  ou  totalmente  comprome das,  redes  de  abastecimento  de  água,  energia  e
telefonia, limpeza urbana, poda de árvores,  coleta de materiais inservíveis,  resgate de
pessoas, busca de mortos, feridos e desaparecidos, dentre outras ações.

Caso seja necessário contar com recursos do Governo do Estado ou da União, a prefeitura
precisará encaminhar um relatório de avaliação dos danos e um plano detalhado das
ações de resposta.

O Estado precisará homologar a situação e,  por fim, o Governo Federal  reconhecer a
situação. 

O SUAS e o atendimento em emergência e calamidade pública

Na lógica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), são previstos aportes de recursos
para  viabilizar  o  acolhimento  imediato  das  famílias,  a  manutenção  de  alojamentos
provisórios em espaços públicos, o cadastramento da população atendida, promoção da
inserção na rede socioassistencial e acesso, quando for o caso, a bene cios eventuais. O
repasse é mensal e pode se estender por até 12 meses,

Para solicitar  o serviço junto ao Ministério da Cidadania  -  MC, governos estaduais ou
prefeituras  devem  deter  documento  do  Ministério  da  Integração  Nacional  (MI),
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declarando a situação de emergência ou de calamidade pública, contendo informações
que servirão para calcular o valor do repasse.

A Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009 (Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais), regulamentada pela Portaria MDS nº 90/2013, dispõe sobre o Serviço
de Proteção em Calamidades Públicas e Emergências. É um serviço de proteção especial
para  enfrentamento  de  situações  reconhecidas  pelo  Ministério  da  Integração,  com o
obje vo de assegurar provisões de ambiente sico, recursos materiais, recursos humanos
e trabalho social para a manutenção de abrigos temporários.

Fonte: h ps://www.gesuas.com.br/blog/atendimento-emergencia-e-calamidade-publica/
PAULO DE SOUSA FILHO – DEZ -2017

REDE SOCIOASSISTENCIAL

A rede socioassistencial privada é formada por en dades que desempenham as funções
da assistência social  com aportes de recursos públicos  ou não. Fazem parte do SUAS
como prestadoras complementares de serviços socioassistenciais e como co-gestoras, por
meio da par cipação nos conselhos de assistência social. 

“As  en dades  prestadoras  de  assistência  social  são  vistas  como
parceiras  estratégicas  e  corresponsáveis  na  luta  pela  garan a  de
direitos sociais” 
(PNAS, 2004).
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Fonte: h p://www.mapaosc.ipea.gov.br

Elas prestam serviços, executam programas ou projetos de atendimento, assessoramen-
to, defesa e garan a de direitos, conforme a Resolução nº 14 de 2014 do CNAS, que esta-
belece os parâmetros nacionais para a inscrição das en dades e organizações de assistên-
cia social, podem ser: de atendimento, aquelas que prestam serviços, executam progra-
mas ou projetos de atendimento e concedem bene cios de prestação social básica ou es-
pecial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade social.

A Secretaria de Estado de Inclusão e Mobilização Social – (SIMS) tem como papel o plane-
jamento, implementação de polí cas públicas e o fortalecimento das organizações socio-
assistenciais. Diante deste contexto, é de extrema importância à adequação das organiza-
ções não governamentais à nova configuração de parcerias, e construção conjunta das su-
pracitadas polí cas públicas estreitando as relações entre os poderes públicos (União, Es-
tado e Municípios), Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, Conselhos Municipais
de Assistência Social – CMAS, Organizações da Sociedade Civil – OSC e Inicia va Privada
que Trabalhem o aspecto de Responsabilidades e Valores Sociais, para efe va construção
de uma democracia sólida e par cipa va.

            
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DO AMAPÁ
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Órgão Gestor Estadual

             

A Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social - SIMS, criada através do Decreto
estadual nº 029 de 03 de janeiro de 2005, é o órgão gestor responsável pela coordenação
e  gestão  da  Polí ca  de  Assistência  Social,  como  também  as  polí cas  de  Segurança
Alimentar, Renda e Cidadania, Juventude e de Habitação de 2009 a dezembro de 2019,
quando esta passou a ser desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura do Estado.

Na  estrutura  organizacional,  existem  as  seguintes  coordenações:  Coordenadoria  de
Proteção Social - CPS, Coordenadoria de Formulação e Gestão da Polí ca de Assistência
Social - CFGPAS e Coordenadoria de Ar culação Ins tucional - CARTI. A Coordenadoria de
Proteção Social com os Núcleos de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, está
de acordo com a organização do SUAS, previsto na Polí ca Nacional de Assistência Social
– PNAS/2004. Possui como principais atribuições: promover a inclusão social de pessoas e
grupos em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, através da implementação
das polí cas públicas sociais e da coordenação dos programas sociais no Estado.  

A  Coordenadoria  de  Formulação e  Gestão  da Polí ca  de  Assistência  Social  -  CFGPAS,
responsável pela gestão do SUAS, e por sua analogia, exerce a Gestão do Trabalho e a
Vigilância  Socioassistencial,  cujo  processo  de  regulamentação  tem  previsão  na  Lei
Estadual do SUAS que está em tramitação.

A CFGPAS tem como principais atribuições: formular, organizar, coordenar e monitorar o
Sistema Único de Assistência Social no Estado, realizar assessoramento técnico à gestão
municipal do SUAS, orientar, analisar e emi r parecer acerca dos Planos Municipais de
Assistência Social, acompanhar o Pacto de Aprimoramento da Gestão Municipal, planejar,
coordenar e efe var as ações da Gestão do trabalho e da Vigilância Socioassistencial,
elaborar  estudos  e  diagnós cos  acerca  dos  projetos/programas  coordenados  e
executados pela SIMS.

A Coordenadoria de Ar culação Ins tucional tem como principais atribuições: integrar
todas as ações de governo dentro de uma ar culação ins tucional e de mobilização para
garan r a inclusão social e par cipação democrá ca da população vulnerabilizada e em
situação  de  risco  pessoal  e  social  na  polí ca  de  assistência  social  promover  o
fortalecimento e atuação nas polí cas e ações da assistência social das organizações e
en dades socioassistenciais do Estado e prestar assessoramento aos municípios, através
do apoio técnico e termo de fomento. 
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Tabela 28 - Trabalhadores do Órgão Gestor:

Trabalhadores do órgão gestor (sede e unidades)

Vínculo Escolaridade Quan dade

Estatutários

Superior 79

Médio 68

Fundamental 63

Comissionados

Superior 79

Médio 07

Fundamental 00

Outros vínculos
(contratos temporários)

Superior 36

Médio 20

Fundamental 0

TOTAL: 352

Fonte: URH/SIMS jan.2020 

A  LOAS  alterada  pela  Lei  nº  12.435,  de  6  de  julho  de  2011,  regulamenta  o  SUAS  e
estabelece,  em  seu  ar go  6º,  como  um   de   seus  obje vos  “consolidar  a  gestão
compar lhada, o cofinanciamento e cooperação técnica entre os entes federa vos que,
de modo ar culado, operam a proteção social não contribu va”.

Sendo assim, as norma vas que organizam o SUAS em nível nacional são fundamentais
para  garan r  maior  unidade  no  processo  de  implementação  da  polí ca  pública  de
Assistência  Social,  sem,  contudo,  desconsiderar  as  diversidades  regionais  que
caracterizam o Estado. A Resolução nº 18 de 2013 do Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS), estabeleceu as metas prioritárias para a gestão municipal do SUAS, entre
elas a estruturação do órgão gestor da assistência social.

No que tange à estrutura administra va, segundo o Painel do SUAS (CFGPAS/2019) em
oito municípios amapaenses, as SMAS são exclusivas de assistência social e oito estão
ligadas a outras polí cas, especificamente à polí ca de trabalho. O órgão gestor estadual
não é exclusivo da Assistência social. Dez municípios apresentam estrutura administra va
da  SMAS  de  acordo  com  o  SUAS,  seja  formal  ou  informal,  6  não  possuem  setores
conforme o SUAS e apenas 4, possuem a lei de regulamentação do SUAS.

No que se refere ao órgão gestor estadual não está estruturado conforme o SUAS, porém,
desenvolve ações requeridas pelo sistema. 

Em três municípios verificou-se a gestão da SMAS pela primeira dama.

78



A NOB/SUAS 2012 estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
devem elaborar o Pacto de Aprimoramento do SUAS, contendo: a) ações de estruturação
e aperfeiçoamento do SUAS em seu âmbito;  b)  planejamento e acompanhamento da
gestão,  organização  e  execução  dos  serviços,  programas,  projetos  e  bene cios
socioassistenciais.   Em relação a este instrumento de planejamento, a gestão estadual
realizou a quarta avaliação do atual Pacto de Aprimoramento da Gestão, período 2016 a
2019, que foi encaminhado ao Conselho Estadual de assistência Social (CEAS). 

O acompanhamento e a avaliação do Pacto, têm por obje vo observar o cumprimento de
seu conteúdo e a efe vação dos compromissos assumidos entre os entes para a melhoria
con nua  da  gestão,  dos  serviços,  programas,  projetos  e  bene cios  socioassistenciais,
visando à sua adequação grada va aos padrões estabelecidos pelo  SUAS.  Nesse
sen do, cada meta refere-se a um ponto estratégico que deve ser observado pelo gestor
estadual  e  municipal  na  condução do SUAS no respec vo ente.  Na gestão municipal,
apenas 3 municípios iniciaram a elaboração do Pacto, mas não concluíram.

Quanto ao Plano Municipal de Assistência Social, dos dezesseis (16) municípios, quatorze
(14) estão com o Plano finalizado e aprovado pelo CMAS, cumprindo portanto o prazo de
até final de dezembro/2019 para entrega. Os municípios de Cu as do Amapari e Mazagão
entregaram após o prazo. (Fonte: CFGPAS/2020).  A gestão estadual está em processo de
elaboração do Plano Estadual de Assistência 2020 a 2023.

Gráfico 4 – Planos Municipais de Assistência Social

Em  relação  às  competências  dos  entes  federados  trazidos  pela  NOB/SUAS  2012
destacam-se as competências  do órgão gestor estadual:  des nar  recursos  financeiros,
es mular e apoiar tecnicamente os municípios; Cofinanciar o aprimoramento da gestão,
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dos serviços, programas e projetos socioassistenciais; assim como monitorar e avaliar a
polí ca nos municípios por meio de assessoramento.

No que refere às a vidades de orientação e apoio técnico prestado pelo órgão gestor
estadual  aos  municípios  nos  úl mos  dois  anos,  destaca-se  as  visitas  “in  loco”  e
capacitação presencial por ocasião das visitas, em que 100% dos municípios receberam
visita dos técnicos estaduais, de todos os setores da SIMS, além de orientações por outros
meios  (telefone  e/ou  e-mail).  Foram  realizados  40  Apoio  Técnico  presencial  aos
municípios  pela  equipe da Proteção Especial  aos  equipamentos  CREAS,  Centro  POP e
Unidades de Acolhimento Ins tucional; Apoio técnico presencial e por meio eletrônico
aos  municípios  pela  equipe  da  Proteção  Básica  aos  equipamentos  CRAS;  58  Apoios
técnicos  presencial  e  por  meio  eletrônico  pela  equipe  da  CFGPAS  aos  municípios
especialmente sobre elaboração do Plano Municipal de Assistência Social, Plano de Ação,
Prestação de Contas e aplica vos da Rede SUAS; 22 Apoios técnicos de forma presencial
aos  16  municípios  sobre  o  Programa  Bolsa  Família  e  CadÚnico;   6  Apoios  Técnicos
presenciais sobre o Programa Criança Feliz  -  PCF aos municípios que tem o programa
implantado e 6 Apoios Técnicos de forma presencial aos 16 municípios sobre os serviços
do CRAS.

Visando garan r a negociação da operacionalização da polí ca de assistência social,  o
SUAS conta com as Comissões Intergestores Bipar te – CIB, em âmbito estadual, e com a
Comissão  Intergestores  Tripar te  –  CIT  no  âmbito  federal.  Essas  comissões  se
caracterizam como espaços de interlocução e de ar culação, com obje vo de garan r a
negociação e o acordo entre os gestores envolvidos, mantendo a descentralização e o
comando  único  nas  três  esferas  de  governo.  Ressalta-se  que  as  pactuações  dessas
comissões  devem  ser  subme das  a  apreciação  e  aprovação,  ou  não,  pelo  conselho
estadual de assistência social.   

No Amapá, em 2019 foram realizadas 06 reuniões ordinárias da CIB, das quais 03 foram
reuniões  descentralizadas  (Santana,  Tartarugalzinho  e  Vitória  do  Jari)  e  02
extraordinárias,  contando  com  a  par cipação  de  gestores  e  técnicos  municipais  e
estadual do SUAS, com deliberações importantes para o desenvolvimento do SUAS no
Estado, tais como: Planilhas do repasse fundo a fundo, revisão e monitoramento do Pacto
de Aprimoramento do SUAS/AP, Plano Estadual  de Assistência Social  com termino no
exercício de 2019, CapacitaSUAS (Cursos: Atualização Sobre Especificidades e Interfaces
da  Proteção  Social  Básica  do  SUAS  e  Atualização  Sobre  a  Organização  e  Oferta  dos
Serviços  de  Proteção  Social  Especial),  nota  técnica  n°  001/2019  –  SIMS,  referente  a
relação dos Sistemas de Jus ças e Sistema Único de Assistência Social,  Projeto para o
Fortalecimento  das  Redes  Socioassistenciais  com  recorte  no  MROSC,  Lei  Estadual  do
SUAS, entre outras.           
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O CEAS e 5 CMAS realizaram eleição para a sociedade civil,  garan ndo a paridade e a
par cipação social;  A secretaria estadual  e as 16 secretarias municipais  disponibilizam
recursos próprios para os conselhos; O CEAS e os 16 CMAS possuem Regimento Interno;
11 municípios realizaram a Conferência em 2019.

Gestão do Fundo Estadual. 

O modelo de gestão preconizado pelo SUAS, prevê o financiamento compar lhado entre
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, observando-se a obrigatoriedade
da des nação e alocação de recursos próprios pelos respec vos entes.

De acordo com a NOB SUAS/2012 que ra fica o art. 30 da LOAS (Lei nº 8.742/1993), para
que os Estados, o Distrito Federal  e  os Municípios recebam os recursos referentes ao
cofinanciamento federal, têm-se como requisitos mínimos:

I - conselho de assistência social ins tuído e em funcionamento;
II - plano de assistência social elaborado e aprovado pelo conselho de assistência social;
III - fundo de assistência social criado em lei e implantado; e
IV - alocação de recursos próprios no fundo de assistência social.

O Fundo Estadual de Assistência Social do Estado do Amapá – FEAS foi criado pela Lei
0256 de 22 de dezembro de 1995 e regulamentado pelo decreto 1714 de 28 de maio de
1996, com CNPJ 10.629.902/0001-45 e Unidade Orçamentária própria, tem como obje vo
garan r  condições  financeiras  para  o  desenvolvimento  de  ações  socioassistenciais  no
Estado.

O financiamento da Polí ca Estadual de Assistência Social no Estado do Amapá, far-se-á
com recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, recursos do
Tesouro Estadual e contribuições previstas em legislações por meio do Fundo Estadual de
Assistência Social aos Fundos Municipais de Assistência Social.

O cofinanciamento no Estado do Amapá é regulamentado pelo Decreto 0934 de 20 de
março de 2017, sendo comum a todos os serviços socioassistenciais da Proteção Básica,
Proteção Especial Média e Alta Complexidade e Bene cio Eventual, este deve ser alocado
conforme a prioridade dos Municípios e detalhado no Plano de Ação Estadual. O Estado
assinou em 2014 o Termo de aceite para CREAS- PAEFI (cofinanciamento regionalizado),
contemplando  os  Municípios  de  Tartarugalzinho,  Calçoene,  Ferreira  Gomes  e  Porto
Grande, e em 2018 o Termo de aceite para o Serviço de proteção Social Adolescente em
Cumprimento de Medida Socioeduca va – Liberdade Assis da e Prestação de Serviço à
Comunidade - PSC.
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Destaca-se que, em relação ao financiamento à rede privada, através de transferência dos
recursos  por  meio  de  Termo  de  Fomento  (Sistema  de  Gestão  de  Transferências
Voluntárias - SIGTV), a gestão estadual, beneficia unidades socioassistenciais, inscrita no
respec vo Conselho de Assistência Social, cadastradas no Sistema de Cadastro do Sistema
Único de  Assistência  Social  –  CadSUAS,  en dades sem fins  lucra vos,  cadastradas  no
Cadastro Nacional de En dades de Assistência Social – CNEAS.  Nos úl mos dois anos, a
gestão atendeu apenas uma en dade com ações voltada para pessoa com deficiência.

Os recursos repassados pelo Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) aos Municípios
devem ser executados conforme art. 2º do Decreto 0934 de 20 de março de 2017.

Art. 2º Os recursos financeiros des nados à implementação das ações
con nuadas  da  Polí ca  de  Assistência  Social,  Proteção Social  Básica,
Proteção Social Especial de Média e Alta complexidade e Gestão, visam
ao  atendimento  das  despesas  de  custeio  e  capital,  dos  serviços
implantados no município, conforme Resolução n° 04 de 13 de março de
2015 - CIB AP que trata da transferência de recursos financeiros do FEAS
para FMAS; e deliberação do Conselho Estadual de Assistência Social -
CEAS, Parecer n ° 02da Comissão de Assistência Social , de 24 de junho
de 2015, que dispõe sobre a Resolução n° 04 / 2015 CIB AP.

§ 1° As despesas que trata o art. 2º devem ser prioritariamente as de
custeio,  respeitando  os  percentuais  regulamentados  pela  Comissão
Intergestores Bipar te - (CIB) e Conselho Estadual de Assistência Social -
(CEAS);

§ 2º Os recursos des nados aos níveis de proteção social e gestão que
trata o capítulo desse ar go, serão des nados conforme a prioridade do
Município, conforme descritas no respec vo Plano de Ação.

Gráfico 5 - Recursos transferidos aos municípios nos úl mos 2 anos.

ANO VALOR PACTUADO VALOR REPASSADO %
2018 R$ 1.969.732,00 100%
2019 R$ 3.266.400,00 100%

A execução  orçamentária  no  Amapá,  por  sua  vez,  tem oscilações,  mas  é  importante
avaliar que o Estado tem conseguido executar seu orçamento nos úl mos dois anos. Na
especificação de recursos no gráfico 5, o Amapá conseguiu aumentar em 60,30% o valor
do orçamento disponível para o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) de 2019.  
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O cofinanciamento aos  municípios  é  imprescindível  para  a  con nuidade dos  serviços,
programas, projetos e bene cios ofertados pela rede socioassistencial. (atualizado)

Vigilância Socioassistencial

A Vigilância Socioassistencial, ins tuída pela Polí ca Nacional de Assistência Social (PNAS/
2004) e norma zada como uma das funções da Assistência Social na NOB/SUAS/2012,
cons tui uma ferramenta diretamente vinculada à gestão da Polí ca de Assistência Social,
uma  vez  que  cumpre  a  função  de  viabilizar  a  produção,  sistema zação,  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  com  vistas  ampliar  e/ou  consolidar,  em  sua  realidade
especifica,  a  estrutura  demandada  pelo  conjunto  das  necessidades  sociais  de  sua
população.

 

  

Gráfico 6 – Vigilância Socioassistencial

Nesse entendimento, o gráfico 6, permite observar que em apenas 6,25% dos municípios
a  área  da  vigilância  está  cons tuída  formalmente  e  31,25%  declarou  possuir  um
profissional de referência para a área. Em nenhum município foi iden ficado um sistema
de informação implantado, mas 68,75% afirmou que realiza o monitoramento e avaliação
das ações.
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Na gestão estadual a área da vigilância não está formalizada, porém existe equipe de
referência que atua realizando as a vidades de monitoramento e assessoramento aos
municípios, orientações diversas, acompanhamento da Redesuas e CensoSuas. O estado
ainda não dispõe de sistema próprio para a gestão da informação. Destaca-se que, a área
da  vigilância  está  prevista  no  novo  organograma  da  secretaria,  conforme  minuta  do
projeto de Lei do SUAS em construção.

Gestão do Trabalho

A Gestão do Trabalho no SUAS,  conforme exposto na NOBSUAS/2012,  compreende o
planejamento,  a  organização  e  a  execução  das  ações  rela vas  à  valorização  do
trabalhador e à estruturação do processo de trabalho ins tucional, em todas as esferas
de governo. Na perspec va dessa Norma, tal valorização comporta um grupo de ações
que devem ser realizadas no intuito da desprecarização da relação e das condições de
trabalho.  A  Norma  Operacional  Básica  de  Recursos  Humanos  do  Sistema  Único  de
Assistência Social - NOB/RH/SUAS 2006 é o marco regulador polí co e ins tucional na
gestão  do  trabalho,  pois  estabeleceu  parâmetros  norteadores  de  orientação  e  apoio
permanente na regulação e gestão do trabalho. 

Entre as estratégias da gestão do trabalho estão, a adoção de quadro profissional por via
do concurso público; a ins tuição de avaliação de desempenho; a implantação de Plano
de Capacitação e Educação Permanente com cer ficação; o esforço de adequar os perfis
profissionais  às  necessidades  do  SUAS;  a  ins tuição  de  planos  de  cargos,  carreira  e
salários (PCCS). No Amapá está em discussão a minuta do Plano de Cargos Carreiras e
Salários dos trabalhadores da assistência social, de acordo com o Projeto de Lei do SUAS.

De acordo com a NOB/RH/SUAS para a adequada gestão do SUAS em cada esfera de
governo, é fundamental a garan a de um quadro de profissionais  designados para o
exercício das funções essenciais de gestão.

No  Estado  do  Amapá,  os  recursos  humanos  cons tuem um dos  grandes  desafios  da
gestão  do  trabalho  e  da  polí ca  de  assistência  social,  considerando  a  constante
rota vidade  nas  secretarias  municipais.  A  grande  maioria  dos  municípios  não  tem
recursos humanos próprios da secretaria, haja vista que os trabalhadores são servidores
do município, tendo realizado concurso público para a prefeitura de forma ampla. 

Na gestão estadual, a maioria dos trabalhadores são estatutários, pois houve concurso
para o órgão gestor estadual, embora não sejam considerados específicos da assistência
social, pois são ligados ao grupo gestão governamental.   São 317 servidores(as) atuando
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na secretaria de estado, 206 são Efe vos,  sendo que 89 estão à disposição de outros
órgãos;  Contratos  são  35  profissionais  e  Cargos  sem  vinculo,  são  73  e  servidores  à
disposição da SIMS, 92 (Fonte URH janeiro/2020).

A Polí ca Nacional de Educação Permanente do SUAS – PNEP/SUAS teve sua aprovação
pelo CNAS mediante resolução nº 04,  de 13 de março de 2013;  O Estado do Amapá,
através da SIMS publicou no DOE nº 6562 de 13 de novembro de 2017, a Portaria nº
203/2017 ins tuíndo o Núcleo Estadual de Educação Permanente do SUAS, propondo a
formação e capacitação aos trabalhadores(as) do SUAS como forma de profissionalizar a
gestão mediante o desenvolvimento pessoal e profissional. O Plano Estadual de Educação
Permanente está em processo de elaboração. Em nível municipal, ainda não houveram
inicia vas nessa área, os trabalhadores par cipam de qualificações ofertadas pelo gestor
estadual e federal.

Vale ressaltar que o processo de capacitação na perspec va da educação permanente é
uma  premissa  fundamental  dentro  da  Polí ca,  uma  vez  que  ela  exige  profissionais
qualificados  e  crí cos  que  consigam  dar  respostas  às  demandas  e  necessidades  da
população  na  garan a  da  proteção  social.  Destarte,  torna-se  a  imprescindível  e
necessário que os gestores municipais liberem seus trabalhadores para par ciparem de
eventos de capacitação.

As  principais  ações  de  capacitação  ofertadas  no  período  de  2016  a  2019  foram  na
modalidade presencial nos seguintes temas: Prontuário SUAS, Erradicação do Trabalho
Infan l (AEPETI), Selo Unicef, Sistemas do CadÚnico, Gestão de Formulários do Cadúnico,
SIPIA, Oficinas e Rodas de Conversas sobre a Proteção Social  Básica e Proteção Social
Especial  e  Gestão  Financeira,  projeto  Capacita  SIMS:  Conhecendo  a  Vigilância
Socioassistencial.

Em 2019, o Estado do Amapá, através da Escola de Administração Pública – EAP realizou a
segunda etapa do programa Capacita SUAS: “Curso sobre especificidades e interfaces da
proteção  social  básica  do  SUAS”  onde  foram  cer ficados  89  trabalhadores(as)  e
“Atualização sobre a organização e oferta dos serviços da Proteção Social Especial” com a
cer ficação de 40 trabalhadores(as) , treze municípios par ciparam, exceto Santana.  

O programa integra a Polí ca Nacional de Educação Permanente do SUAS com o obje vo
de apoiar os estados no processo de qualificação dos trabalhadores. 
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Gráfico 8 – Operadores do SUAS qualificados no CapacitaSUAS 2019

CONTROLE SOCIAL

A  Cons tuição  Federal  de  1988  aponta  mecanismos  democrá cos  para  assegurar  a
par cipação e o controle social da administração pública. Destaca-se que esse controle é
exercido  através  de  Conferências,  audiências  públicas,  ação  popular,  ação  civil  e  os
conselhos gestores de polí cas públicas, este úl mo cuja caracterís ca fundamental é o
seu poder de controle sobre as ações públicas, sobre planos e orçamentos. A par cipação
se torna fundamental não só para a qualidade das ações, mas também para a construção
de autonomia e  emancipação social,  especialmente dos usuários,  beneficiários  dessas
ações.  Par cipar,  portanto,  significa  acompanhar,  propor,  debater,  decidir,  ar cular,
exercer controle social nas diferentes instâncias e organizações.

A implantação dos Conselhos de Assistência Social (Nacional, Estaduais e Municipais) é
uma obrigatoriedade ins tuída por Lei, o qual tem como principais atribuições, exercer o
controle social da Polí ca de Assistência Social, zelar pela execução e a deliberação da
Polí ca  e  de  seu  financiamento,  bem  como  a aprovação do Plano de Assistência Social
e da prestação de contas, ou seja, eles norma zam, disciplinam, acompanham, avaliam e
fiscalizam  a  gestão  e  a  execução  dos  serviços,  programas,  projetos  e  bene cios  de
assistência social.

86

168

31
6

CapacitaSUAS

Trabalhadores
Conselheiros
Gestores



O  Conselho  Estadual  de  Assistência  Social  foi  ins tuído  pela  Lei  nº  0256,  de  22  de
Dezembro de 1995 e publicada no Diário oficial do Estado nº 1223, de 26.12.1995, como
órgão estadual de deliberação colegiada, de caráter permanente e composição paritária,
vinculado à estrutura do Órgão da administração pública estadual de assistência social,
Secretaria Estadual de Inclusão e Mobilização Social – SIMS, cujos membros, nomeados
pelo  Governador  do  Estado,  têm  mandato  de  02  (dois)  anos,  permi da  uma  única
recondução por igual período.

O CEAS/AP atualmente,  conforme Resolução CEAS/AP nº 20/2019 é composto por 18
(dezoito) Conselheiros Titulares  e respec vos números de Conselheiros Suplentes.  Seu
colegiado  é  cons tuído de forma paritária  e  proporcional,  de  acordo  com a seguinte
formação:  09  (nove)  Membros tulares  e  Suplentes  representantes  do  poder  público
cujos  nomes são indicação dos Órgãos da Administração Pública Estadual e 09 (nove)
Membros Titulares e Suplentes representantes da Organização da Sociedade Civil, eleitos
através de processo eleitoral a cada dois anos, dentre os mesmos com representação das
En dades de Assistência Social, dos Trabalhadores da Assistência Social e dos Usuários da
Assistência Social com a seguinte composição bienal  de 2019 a 2021,  incluindo ainda,
representantes  do  COEGEMAS  e  ampliando  o  número  de  representantes  dos
trabalhadores e usuários, garan ndo a proporcionalidade. 

O CEAS/AP é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus membros, para
mandato de 02 (dois) anos, com alternância da representação governamental e sociedade
civil, no biênio seguinte, e conta também com uma Secretaria-Execu va. 

Em sua estrutura organizacional o CEAS/AP conta com 05 (cinco) Comissões Temá cas de
natureza permanente, ins tuídas pela Lei nº. 0256 de 22 de dezembro de 1995: Comissão
da Polí ca de Assistência Social, Comissão de Acompanhamento do Cofinanciamento e
Orçamento da Assistência Social, Comissão de Normas da Polí ca de Assistência Social,
Comissão  de  Acompanhamento  aos  Conselhos  Municipais  de  Assistência  Social  e
Comissão  de  Acompanhamento  dos  Bene cios  Socioassistenciais  e Transferência  de
Renda  da  Assistência  Social,  além  de  par cipação  efe va  da  Comissão  Intergestores
Bipar te da Assistência Social do Estado do Amapá- CIB/AP e outras Comissões rela vas à
Assistência Social.     

No Estado do Amapá os Conselhos de Assistência Social  têm a seguinte configuração,
100% dos conselhos tem a Lei de criação, sendo a mesma que ins tui o FMAS. Alguns
municípios estão em processo de revisão e adequação da Lei e 68,75% tem Regimento
Interno, apenas 18,75% tem local próprio para o funcionamento e 81,25% compar lha
com outros setores ou conselhos. 

A paridade na composição dos conselhos pode ser vista em 100% dos municípios, sendo
que apenas 6,25% apresenta a proporcionalidade entre a representação dos segmentos
(trabalhadores, usuários e en dades). 31,25% dos municípios realizam reuniões mensais,
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mas  68,75%  não  tem  cronograma  de  reuniões  definido,  reunindo  apenas,  quando
convocados pela gestão. Em apenas 12,5% há comissões temá cas cons tuídas. A grande
maioria  dos  conselhos  confirmou  a  realização  da  prestação  de  contas  dos  recursos
recebidos pela  gestão,  mas não fazem o acompanhamento sistemá co dos  gastos  do
FMAS. Destaca-se que em 2018 o CEAS realizou nove (09) reuniões ordinárias e três (03)
extraordinárias, realizando ainda duas (02) reuniões descentralizadas, com par cipação
de  sete  (07)  municípios  (Macapá,  Ferreira  Gomes,  Oiapoque,  Vitória  do  Jari,
Tartarugalzinho, Cu as do Araguari  e Itaubal do Piririm); e na segunda reunião com a
par cipação de 09 (nove) municípios (Macapá, Pedra Branca do Amapari, Laranjal do Jari,
Ferreira Gomes, Cu as do Araguari, Vitória do Jari, Itaubal do Piririm, Serra do Navio e
Santana). Sediou uma (01) Reunião Descentralizada do Conselho Nacional da Assistência
Socail (CNAS) da Região Norte no Amapá, com par cipação de três (03) Estados (Amapá,
Amazonas e Rondônia) e onze (11) municípios do Estado do Amapá. Par cipação de duas
(02) Reuniões Trimestrais do CNAS e CEAS em Brasília e Par cipação da Reunião Regional
do CNAS e CEAS em Boa Vista/RR. 

Destacamos  que  no  ano  de  2019,  o  CEAS/AP,  quanto  a  Meta  21  do  Pacto  de
Aprimoramento  da  Gestão  Estadual,  encontra-se  em  andamento  e  a  Meta  22  foi
totalmente alcançada.

PROGRAMAS DA GESTÃO ESTADUAL

Renda Para Viver Melhor 

O Programa Renda Para Viver Melhor é um programa de transferência direta de renda,
voltado  para  famílias  pobres  e  em  extrema  pobreza.  O  programa  passou  por  um
realinhamento em 2016, sendo regulamentado pelo Decreto nº 1752 de 18 de maio de
2016.

Tabela 30– Famílias Beneficiárias do Programa Renda para Viver Melhor por Município

Município Quan dade
Amapá 116
Calçoene 46
Bailique (Distrito) 15
Cu as do Araguari 13
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Ferreira Gomes 145
Itaubal do Piririm 17
Laranjal do Jarí 172
Macapá 2.772
Mazagão 67
Oiapoque 78
Pedra Branca do Amaparí 50
Pedreira 20
Porto Grande 136
Pracuúba 22
Santana 391
São Joaquim do Pacuí (Distrito) 58
Serra do Navio 15
Tartarugalzinho 41
Vitória do Jarí 61
TOTAL 4.235

Fonte: Coordenação Estadual do PRVM (Relatório de Pagamento-maio/2020)

Conforme o Art.  11º do Decreto estadual,  o obje vo 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 infan l e à
pobreza, incen vando a permanência da criança e do adolescente na escola e coibindo
outras formas de violação de direitos. O valor do bene cio é de R$ 311,00 mensalmente.
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, emi do pela equipe do programa. 

No contexto atual o programa atende 4.235 famílias, distribuídas nos 16 municípios.

Luz Para Viver Melhor

O programa Luz para Viver Melhor, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 4269 de 06
de  novembro  de  2017,  é  um  programa  social  que  atende  usuários  das  polí cas  de
assistência  social  e  saúde,  gerenciado  e  financiado  pelo  órgão  gestor  da  polí ca  de
assistência no estado, Secretaria Estadual de Inclusão e Mobilização Social (SIMS), tem
como obje vo garan r que as famílias em situação de vulnerabilidade social do Estado do
Amapá tenham acesso ao fornecimento de energia elétrica, além de possibilitar que as
comunidades rurais alijadas do fornecimento de energia elétrica convencional, tenham
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acesso por meio do abastecimento de óleo diesel, para acesso aos serviços públicos que
dependem de energia elétrica para seu funcionamento.

Para  acessar  o  bene cio,  as  famílias  deverão  atender  os  seguintes  critérios:  ter  o
consumo mensal de até 220 kw/h; estar inscrita no CADÚNICO, com renda mensal per
capita menor ou igual a meio salário-mínimo nacional; ter entre seus moradores pessoas
beneficiárias do BPC, ter, em caráter excepcional, a renda mensal de até três salários-
mínimos, pessoas portadoras de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento
médico per nente requeira uso con nuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos
que, para seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica.

Atualmente o Programa atende com fornecimento de óleo a 152 (cento e cinquenta e
duas)  Comunidades  Rurais  Isoladas,  que  não  são  atendidas  com  o  fornecimento  de
energia elétrica convencional 24h, de 08 (oito) municípios com orçamento mensal de R$
604.769,44 (seiscentos e quatro mil,  setecentos e sessenta e nove reais  e quarenta e
quatro reais), conforme dados do pagamento de março/2020. 

Programa Amapá Jovem

O Programa “Amapá Jovem” é uma estratégia do governo do Estado para atendimento
desse  segmento populacional,  sendo regulamentado pelo  decreto  nº 4364  de 126 de
novembro de 2017. Funda-se na transversalidade das polí cas públicas para a Juventude,
envolvendo  duas  ações  básicas:  a  Bolsa  Amapá  Jovem  que  consiste  na  transferência
direta de renda ao jovem, no valor mensal de R$ 120,00 e as ações de qualificação que
envolve:  monitoria,  qualificação,  estágio  profissional  e  forma vo  do  jovem,
empreendedorismo e iniciação cien fica, esporte, cultura, lazer e comunicação.

Coordenado  pela  Secretaria  Extraordinária  de  Polí cas  para  a  Juventude  (SEJUV),  o
programa ar cula ações das polí cas  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  Polí ca  de  Assistência  Social,  SIMS,  é  responsável  pelo
monitoramento, avaliação e execução das ações e serviços previstos pelo Programa. Em
novembro  de  2019,  o  programa  atendia  5.116  jovens  nos  16  municípios  com
transferência direta no valor total de R$ 613.920,00. 

Atualmente o programa atende 6.287 jovens nos 16 municípios com transferência direta
no valor total de R$ 757.920,00, conforme dados de março de 2020.
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Programa Passe Livre Estudan l

O Programa Passe Livre Estudan l foi criado pela Lei  nº 2.256 de 01 de dezembro de
2017, regulamentado através do Decreto estadual nº 0824/2018, financiado por meio do
Fundo  Estadual  do Programa Passe  Livre  Estudan l,  tem como obje vo viabilizar  aos
estudantes  da rede  pública municipal,  estadual,  federal  e  rede privada,  regularmente
matriculados, a gratuidade no sistema de transporte cole vo urbano e interurbano de
passageiros,  entre  a  residência  e  a  ins tuição  de  ensino.  Desta  forma,  amplia  as
condições de permanência dos estudantes nas ins tuições escolares da rede de ensino do
Estado do  Amapá,  contribuindo  na  formação  do  educando  e  no desenvolvimento  da
educação. Possui como critérios de para concessão do bene cio: estudantes dos ensinos
fundamental e médio regularmente matriculado nas ins tuições de ensino públicas, com
baixa renda; bolsista do Programa Universidade para Todos – PROUNI; financiado pelo
Fundo de Financiamento Estudan l – FIES; famílias inseridas no Programa Renda para
Viver Melhor e no Programa Bolsa Família; estudantes de extrema vulnerabilidade social
que não seja par cipante de nenhum programa de erradicação da pobreza; estudantes
inseridos no Programa Amapá Jovem.

O Programa abrange três municípios com total de 6.197 estudantes, com custo total de
R$  639.307,90,  conforme  dados  da  Coordenação  Estadual  no  mês  de  referência,
setembro  de  2019.  Atualmente  com  total  de  7.070  estudantes,  conforme  dados  da
Coordenação Estadual no mês de referência, Janeiro de 2020. 

Gráfico 10 - Número de Beneficiários em 2020.

Fonte: Gerência Geral de Projetos Programa Juventude Cidadã – GGPPJC – Janeiro/2020

91

62
77

61
817

5

Macapá
Santana
Mazagão



Programa Minha Casa Minha Vida  

O  Programa  Minha  Casa,  Minha  Vida  –  PMCMV  é  um  programa  do  governo  federal
voltado para habitação às populações mais vulneráveis, regulamentado pela Lei nº 12.424
de 16 de junho de 2011, tem por finalidade criar mecanismos de incen vo à produção e
aquisição  de  novas  unidades  habitacionais  ou  requalificação  de  imóveis  urbanos  e
produção ou reforma de habitações rurais, para famílias com renda mensal de até R$
1.800,00 (um mil e oitocentos reais), dentre elas: famílias residentes em áreas de risco ou
insalubres ou que tenham sido desabrigadas; famílias com mulheres responsáveis pela
unidade familiar; famílias que tenham entre seus membros pessoas com deficiência.

No Estado do Amapá, a coordenação estava no órgão gestor da polí ca de assistência
social  desde  2009,  quando  foi  aberto  o  período  de  inscrições  para  candidatos
interessados em par cipar do processo de seleção de famílias para o conjunto Macapaba,
ficando com a SIMS a responsabilidade pelos cadastros dos candidatos.  Na primeira fase
foram concedidos 2.148 apartamentos. 

Na segunda fase, foram entregues 2.049 unidades habitacionais em julho de 2017 para
famílias do cadastro de ampla concorrência e de demanda dirigida, sendo elas: famílias
ocupantes da área quilombola; famílias ocupantes da área Ilha Mirim; famílias ví mas do
sinistro do bairro Perpétuo Socorro, ocorrido em 2013; famílias ocupantes da área do
Canal  do  Jandiá;  famílias  ocupantes  da  área  de  invasão  Zeca  Diabo  no  bairro  das
Pedrinhas.

Em  junho  de  2018,  foram  entregues  230  unidades  habitacionais  para  famílias  de
demanda dirigida e 209 unidades entregues por determinação judicial para famílias do
Canal do Jandiá. 

Em dezembro de 2019, o programa Minha Casa Minha Vida passou a ser desenvolvido na
Secretaria Estadual de Infraestrutura - SEINF – conforme Lei nº 1.073 de 02 de abril de
2007  e  nos  termos  do  Decreto  nº  5245  de  31  de  outubro  de  1997  que  trata  da
Coordenadoria de Habitação.
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SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

Esse programa busca fomentar a segurança alimentar e nutricional à população carente
do Estado do Amapá, com obje vo de garan r o direito ao acesso regular, permanente e
suficiente a alimentos de qualidade, tendo como base a prá ca alimentar promotora de
saúde  respeitando  a  diversidade  cultural,  ambiental,  econômica  e  socialmente
sustentável da população amazônica.

É inscrito na dotação orçamentária do Fundo de Assistência Social, operacionalizado pelo
Núcleo de Segurança Alimentar e Nutricional - NSAN, com apoio das coordenadorias da
Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social - SIMS e é voltado à população do
Estado do Amapá em situação de vulnerabilidade, insegurança alimentar e risco social.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), criado pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 02
de julho de 2003, possui duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e
incen var a agricultura familiar. 

Para  o  alcance  desses  dois  obje vos,  o  programa compra  alimentos  produzidos  pela
agricultura familiar, com dispensa de licitação, (arts. 16 e 17 da Lei 12512/2011 – fonte:
h p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm e
Orientações e Marco Legal Modalidade Compra Ins tucional do Programa de Aquisição
de Alimentos da Agricultura Familiar: Ministério do Desenvolvimento Social.  Secretaria
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Departamento de Apoio à Aquisição e
Comercialização da Produção Familiar. Abril, 2018)  e os des na às pessoas em situação
de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial,
pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e
filantrópica de ensino.
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Os Bancos de Alimentos são estruturas sicas e /ou logís cas que ofertam o serviço de
captação  e/ou  recepção  e  distribuição  gratuita  de  gêneros  alimen cios  oriundos  de
doações dos setores privados e/ou públicos, que seriam desperdiçados, e os des na às
ins tuições sociais que tem como público, pessoas em situação de alta vulnerabilidade
social.

Além  de  promover  o  Direito  Humano  à  Alimentação  Adequada,  apresenta  como
principais obje vos: promover a alimentação saudável; promover a valorização de hábitos
alimentares regionais; realização das a vidades de educação alimentar e nutricional para
as ins tuições que apoiam as pessoas em situação de vulnerabilidade social; redução da
perda  e  do desperdício  de  alimentos que  ofereçam qualidades  sanitárias  e  sensoriais
adequadas para consumo humano.

As  Cozinhas  Comunitárias  são  equipamentos  públicos  de  segurança  alimentar  e
nutricional  que  possuem  capacidade  mínima  de  produção  de  100  refeições  diárias,
funcionamento mínimo de  cinco dias  na semana  e  devem estar  instaladas  em  locais
estratégicos  (próximo  aos  Centros  de  Referência  de  Assistência  Social  e  outros
equipamentos da Rede de assistência). Tem como princípio norteador o Direito Humano a
Alimentação Adequada. As Cozinhas Comunitárias tem por obje vos: 
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- Garan r o acesso a uma refeição saudável e adequada para as pessoas que estão em
situação  de  vulnerabilidade  social  e  insegurança  alimentar  e  nutricional;
- Desenvolver a vidades de inclusão social produ va, fortalecimento da ação cole va e
da  iden dade  comunitária  e  ações  de  educação  alimentar  e  nutricional;
- Promover a alimentação adequada e saudável e a valorização dos hábitos alimentares
regionais.

O  Estado  do  Amapá  não  possui  equipamentos  públicos  que  atendam  as  en dades
socioassistenciais  e  que  forneçam  alimentos  e/ou  refeições  regionais  gratuitamente
garan ndo  a  segurança  alimentar  e  nutricional  das  pessoas  que  se  encontram  em
situação de vulnerabilidade social. Visto isso, houve a necessidade de se implantar um
Banco  de  Alimentos  e  uma  Cozinha  Comunitária  para  atender  os  usuários  dessas
ins tuições.

Para a implantação desses equipamentos públicos, será feita a solicitação dos recursos
financeiros por meio de editais de seleção pública junto ao Ministério da Cidadania ou
mediante Emendas Parlamentares nos Projetos de Lei Orçamentária Anual, bem como a
de parcerias público e privada através de termo de cooperação.

Projeto Prazo Execução

Banco de Alimentos 2021

Cozinhas Comunitárias 2021
    

Educação Alimentar e Nutricional

Educação  Alimentar  e  Nutricional  (EAN)  é  um  campo  de  conhecimento  e  de  prá ca
con nua  e  permanente,  transdisciplinar,  intersetorial  e  mul profissional  que  visa
promover a prá ca autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis, no contexto
da realização do Direito Humano à Alimentação Adequada e da garan a da Segurança
Alimentar e Nutricional. O Núcleo de Segurança Alimentar e Nutricional desenvolve as
a vidades voltadas para as ins tuições socioassistenciais que par cipam do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) e usuárias do Programa Renda para Viver Melhor (PRVM).

As  a vidades  realizadas  são  palestras  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  sobre  o
desperdício  e  reaproveitamento  de  alimentos,  alimentação  saudável  e  higiene  dos
alimentos. Em 2019, as ins tuições socioassistenciais de Macapá e Santana par ciparam
da Educação a Alimentar e Nutricional, em um total de 30 en dades.
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Para 2020, o projeto se estenderá aos demais municípios e às beneficiárias do programa
Renda para Viver Melhor.

O  PAA  também  contribui  para  a  cons tuição  de  estoques  públicos  de  alimentos
produzidos por agricultores familiares e para a formação de estoques pelas organizações
da agricultura familiar. Além disso, o programa promove o abastecimento alimentar por
meio de compras governamentais de alimentos; fortalece circuitos locais e regionais e
redes de comercialização; valoriza a biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica
de alimentos; incen va hábitos alimentares saudáveis e es mula o coopera vismo e o
associa vismo.  O  estado  do  Amapá  possui  142  en dades  cadastradas  no  PAA,
contemplando todos os municípios e são beneficiadas 586 famílias  em todo o estado
amapaense. (Atualizado)

Os Restaurantes Populares são implantados por meio de convênio formalizado entre o
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), atualmente Ministério
da  Cidadania  e  o  Estado/município,  atuam  na  promoção  do  Direito  Humano  à
Alimentação Adequada – DHAA dos trabalhadores que fazem suas refeições fora do seu
domicílio nos grandes centros urbanos do país. Os municípios se responsabilizam pela
administração e manutenção dos equipamentos. 

Macapá possui um restaurante popular implantado em 2014, situado na Avenida Piauí nº
525, bairro Pacoval, o público-alvo é, prioritariamente, trabalhadores formais e informais
de baixa  renda,  desempregados,  estudantes,  idosos  e populações em risco  social  dos
centros e periferias urbanas.
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DIRETRIZES, PRIORIDADES DELIBERADAS E METAS ESTABELECIDAS

DIRETRIZES

Seguindo  as  diretrizes  estabelecidas  na  Norma  Operacional  Básica  do  SUAS
(NOB/SUAS/2012), o presente plano traz as seguintes diretrizes:

- Condução do SUAS no estado do Amapá, considerando a primazia na responsabilidade
pública e o comando único na condução da Polí ca de Assistência Social;

- Descentralização polí co-administra va fortalecendo os municípios na gestão da Polí ca
Pública de Assistência Social;

-  Assessoramento  e  apoio  técnico  dos  serviços,  ações,  programas  e  projetos  aos
municípios  em  âmbito  estadual  considerando  o  território  como  lócus  principal  de
operacionalização da Polí ca de Assistência Social;

- Cofinanciamento dos serviços socioassistenciais e da gestão no estado do Amapá;

-  Fortalecimento da Sociedade Civil,  tendo em vista o controle social  e  a par cipação
popular na Polí ca de Assistência Social.

PRIORIDADES DELIBERADAS:

A assistência social, com vistas a alcançar todos a quem dela necessitar, estabelece metas
como compromisso da União, dos Estados e dos Municípios a fim de propiciar a seus
usuários,  acesso  aos  serviços  e  bene cios  do  SUAS.  Nesse  sen do,  o  Plano  traz
prioridades/metas  do  Pacto  de  Aprimoramento  e  deliberações  da  12ª  Conferência
Estadual de Assistência Social.

- Diretriz 1 – Universalização do SUAS – meta 1.1.1 - Garan r a cobertura das ofertas da
polí ca  de  assistência  social  para  garan r  seu  caráter  universal  e  as  provisões
socioassistenciais necessárias à integralidade da proteção.

- Diretriz 2- Con nuo Aperfeiçoamento Ins tucional - Meta 5.11 - Ampliar e aprimorar as
ações de capacitação e de formação com base nos princípios e diretrizes da Educação
Permanente do SUAS, fomentando a Rede Nacional de Educação Permanente do SUAS
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Pacto de Aprimoramento da Gestão:  

- Meta 7:  apoiar os municípios, de modo a ter, no mínimo, 70% (setenta por cento) das
en dades ou organizações de assistência social do estado com seus dados completos e
atualizados no Cadastro Nacional de En dades de Assistência Social – CNEAS;

- Meta 8: prestar apoio técnico específico aos municípios priorizados a par r de critérios
definidos  anualmente  pela  Comissão  Intergestores  Tripar te  –  CIT,  com  registro  em
sistema de informações;

- Meta 19: Ar cular com a Jus ça e Ministério Público Estadual para construção de ações
integradas e fluxos e ins tucionalizá-los em norma vas, protocolos, ou instrumentos que
regulem a relação com o SUAS, em consonância com as diretrizes nacionais.

Deliberações da 12ª Conferência Estadual de Assistência Social:

DELIBERAÇÕES PARA O GOVERNO ESTADUAL EIXO
Fortalecer  o  diálogo  entre  sociedade  civil  organizada  e  garan r  uma
capacitação para os conselheiros do CMAS, com maior proximidade com o
Ministério  Público  para  garan r  o  funcionamento  dos  serviços
socioassistenciais

01

Promover capacitação con nuada e frequente aos trabalhadores da Rede
SUAS e en dades prestadoras de serviços socioassistenciais de garan a de
direitos voltado ao processo de emancipação dos usuários dos programas
de trensferência de renda, priorizando as mulheres, através de cursos de
qualificação profissional na criação de uma polí ca pública estadual.

01

Garan r e ampliar os recursos na modalidade fundo a fundo, sendo 50% do
repasse  do recurso no primeiro  semestre,  e  os  demais  50% no segundo
semestre.

02

Criar  uma  lei  que  que  garanta  um  percentual  de  5%  do  orçamento  da
arrecadação própria, des nada ao Fundo Estadual de Assistência Social. 02

Gran r formação con nuada para os trabalhadores municipais e estaduais
de  assistência  social  envolvendo  as  temá cas  Gestão  do  SUAS,  Gestão
Financeira e Controle Social.

03

Garan r a estrutura sica adequada com suporte técnico e logís co para os
órgãos de controle social e da polí ca de assistência social do Estado do
Amapá.

03
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METAS ESTABELECIDAS

Proteção Social Básica

Prioridade (Ação)
Prioridade de execução/ano

Recursos
2020 2021 2022 2023

Apoiar  e  assessorar  a  execução  e
implantação  de  Serviços
Socioassistenciais  de  Proteção Social
Básica,  de  acordo  com  a  Tipificação
Nacional  nos  16  municípios  do
estado:

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

-- X -- X

IGD  SUAS
/FEAS /BPC
na escola

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

-- X X --

IGD  SUAS
/FEAS /BPC
na escola

3  -  Promover  Web  Palestra  para
equipes  de  referência  dos  municípios,
com  ênfase  na  ação  de
acompanhamento  familiar  no  âmbito
do PAIF,  sendo 100% (cem por cento)
nos quatros anos;

X X X X

IGD SUAS
/FEAS /BPC
na escola

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

-- X X --

IGD SUAS
/FEAS /BPC
na escola

5-  Prestar  apoio técnico específico on-
line aos municípios priorizados a par r
de critérios  definidos anualmente pela
Comissão Intergestores Tripar te - CIT, X X X X

IGD SUAS
/FEAS /BPC
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com  registro  em  sistema  de
informações,  sendo  atendidos  100%  a
cada ano (Meta 8 PAG);

na escola

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

-- X X --

IGD SUAS
/FEAS /BPC
na escola

7  -  Realizar  Encontros  estaduais  da
Proteção  Social  Básica  por  território,
sendo 70% a cada ano a par r de 2021; -- X X X

IGD SUAS
/FEAS /BPC
na escola

8 - Ofertar Seminário para o Serviço de
Proteção  Básica  no  domicilio  para
Pessoa  com  deficiência  e  idoso,  para
equipes de referência dos municípios;

-- -- X --

IGD SUAS
/FEAS /BPC
na escola

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

X X X X

IGD SUAS
/FEAS /BPC
na escola

PSB ACESSUAS TRABALHO

Prioridade (Ação)
Prioridade de
execução/ano Recursos

2020 2021 2022 2023

Promover a integração dos usuários
da  Polí ca  de  Assistência  Social  ao
mundo  do trabalho,  por  meio  da
ar culação,  iden ficação,
sensibilização,  desenvolvimento  de
habilidades e orientação.

1  -  Promover  Seminário  sobre  o
Mundo  do  trabalho  para  equipes  de
referência dos municípios; -- X -- -- ACESSUAS
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2  -  Monitorar  e  avaliar  on-line  os
planos de ações dos cinco municípios
que  desenvolvem  o  Programa
ACESSUAS  Trabalho  sendo  100%  ao
ano; 

     X X X X ACESSUAS

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

4 - Ofertar capacitação on-line e in loco
sobre  metodologia  e  diretrizes  do
Programa  ACESSUAS  Trabalho  para
equipes de referência dos municípios;

X X X X ACESSUAS

5  -  Promover  Encontros  de
monitoramento  on-line  do  programa
ACESSUAS;

X X X X ACESSUAS

6 -  Acompanhar e monitorar  in loco a
execução do Programa nos municípios;     -- X X X ACESSUAS

7  -  Realizar  Panorama  avalia vo  das
ações  executadas  nos  municípios  que
realizaram  adesão  do  Programa
ACESSUAS Trabalho;

X X X X
ACESSUAS

PSB PCF

Prioridade (Ação)
Prioridade de execução/ano

Recursos
2020 2021 2022 2023

Promoção  do  desenvolvimento
integral  das  crianças  na primeira
infância,  considerando  sua  família  e
seu contexto de vida.

1  -  Realizar  Seminário  Estadual  da
Primeira Infância; -- X -- X

PCF/
Conecta

SUAS

2 -  Promover capacitações do Guia de
Visita  Domiciliar  e  da  Metodologia
Cuidados  para  Desenvolvimento  de
Crianças  –  CDC  para  equipes  de
referência  dos  municípios,  na
modalidade  presencial,  sendo  100%

-- X X X

PCF/
Conecta

SUAS
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(cem por cento) em cada ano;

3  -  Realizar  Workshop  sobre  crianças
com  deficiência  para  equipes
municipais  do  Programa  Criança  Feliz,
uma vez ao ano, sendo 100% em cada
ano;

-- X X X

PCF/
Conecta

SUAS

4  -  Realizar  Workshop  de  Integração
entre  o  Programa  Bolsa  Família  e  o
Programa Criança Feliz; -- -- X --

PCF/
Conecta

SUAS

5 - Ofertar web palestras com temá ca
de Linguagem e cognição,  uma vez ao
ano;

-- X X X
PCF/

Conecta
SUAS

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

-- X X X

PCF/
Conecta

SUAS

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

X X X X

PCF/
Conecta

SUAS

8  -  Implementar  o  Comitê  Gestor
Estadual de Primeira Infância; -- X -- --

PCF/
Conecta

SUAS

9 - Par cipação da equipe de referência
estadual  em  eventos  de  âmbito
nacional.

X X X X
PCF/

Conecta
SUAS

PSB/COORDENAÇÃO PBF

Prioridade (Ação)
Prioridade  de

execução/ano Recursos
2020     2021    2022    2023

Executar  a  gestão  estadual  do
Programa Bolsa Família,  de acordo
com  as  normas  estabelecidas  pelo
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órgão federal gestor do Programa.
      IGDPBF

IGDPBF

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

-- X X X

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

       -- X X X

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

   X X X X

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

     X X X X

5- Acompanhar a gestão de bene cios
financeiros do Programa Bolsa Família
realizada pelos municípios do Estado.       X     X    X    X

6  -  Ins tuir  o  plano  de  ações
complementares  do  Programa  Bolsa
Família,  com  o  fim  de  integrar  as
ações  governamentais  e  não
governamentais  que  pres giem  o
cumprimento  dos  obje vos  do
programa e a promoção dos direitos
das famílias em situação de extrema
pobreza e pobreza.

     X      X      X     X
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IGDPBF

7 - Implementar e ar cular, em 75%
dos municípios (pequeno porte I e II),
ações  que  permitam  o  acesso  das
famílias de baixa renda incluídas no
CadÚnico  à  documentação  civil
básica (cer dão de nascimento, CPF,
RG,  tulo  de  eleitor,  carteira  de
trabalho) e aos serviços públicos, em
especial  aos  de  saúde,  educação  e
assistência  social.  Essas  ações serão
ar culadas  e  implementadas  em
parceria  com  os  órgãos/en dades
municipais,  estaduais,  federais  e
organizações  não  governamentais.
Serão  priorizadas  às  famílias  que
integram  os  Grupos  Populacionais
Tradicionais e Específicos (GPTEs) e o
público-alvo  do  Programa  Bolsa
Família.

     --      X       X       X

8  -  Ins tuir  reuniões  permanentes
para  tratar  da  gestão  das
condicionalidades do Programa Bolsa
Família  no  âmbito  estadual  e
municipal, com o fim de es mular as
famílias  beneficiárias  a  exercer  seu
direito de acesso às polí cas públicas
de  saúde,  educação  e  assistência
social,  promovendo  a  melhoria  das
condições  de  vida  da  população;  e
iden ficar as vulnerabilidades sociais
que  afetam  ou  impedem  o  acesso
das famílias beneficiárias aos serviços
públicos a que têm direito, por meio
do  monitoramento  de  seu
cumprimento.  Em  2020  serão,  no
mínimo,  2  reuniões,  conforme
planejamento  a  ser  elaborado.  Nos
demais  anos,  serão  4  reuniões
anuais, conforme planejamento a ser
elaborado.

     X      X       X      X

9  -  Apoiar  e  incen var  o  controle
(social,  interno  e  externo)  e  a
par cipação social na gestão estadual
e  municipal  do  Programa  Bolsa
Família e do CadÚnico.

     X      X      X      X

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

11-  Promover  o  prêmio  de  boas
prá cas  na  gestão  municipal  e
estadual do Programa Bolsa Família e
do  CadÚnico,  a  fim  de  valorizar  e
difundir  as  ações  que  pres giem  o
controle,  a  par cipação  social,  a
inovação,  a  gestão  da  qualidade,  o
atendimento  aos  obje vos  do
Programa  Bolsa  Família  e  do
CadÚnico,  entre  outros  critérios
estabelecidos  em  regulamento
próprio.

     -- X X X

12  -  Ins tuir  formalmente  a
Coordenação Estadual Intersetorial do
Programa Bolsa Família, composta no
mínimo  pelas  áreas  de  saúde,
educação e assistência social.

    
    --      X       X        X

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

     --       X       X        X

PSB BPC

Prioridade (Ação)
Prioridade de execução/ano

Recursos
    2020 2021 2022 2023

Promover apoio técnico as equipes
dos  Centros  de  Referência  de
Assistência  Social  acerca  do
Bene cio de Prestação Con nuada.
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1.  Apoio  técnico  aos  municípios  no
processo de inclusão dos Beneficiários
do BPC no Cadastro Único sendo 50%
(cinquenta por cento) em 2021, 70%
(setenta por cento) em 2022 e 100%
(cem por cento) 2023;

-- X X X
IGDSUAS

BPC na
escola

IGDSUAS

BPC na
escola

2. Promover ações com os municípios
para ampliar o acesso ao Bene cio de
Prestação Con nuada - BPC em 100%
(cem  por  cento)  daqueles  que
possuem  povos  e  comunidades
tradicionais  em  situação  de
vulnerabilidade  social,  sendo  25%
(vinte  e  cinco  por  cento)  em  2021,
50%(cinquenta por cento) em 2022 e
75% (setenta  e cinco por  cento)  em
2023.

-- X X X

3.  Acompanhar  e  monitorar  a
execução do bene cio BPC no estado,
sendo  100%  (cem  por  cento)  nos
quatros anos na modalidade on-line e
in loco: 25% (vinte e cinco por cento)
em  2021,  50%(cinquenta  por  cento)
em 2022 e 75% (setenta e cinco por
cento) em 2023;

X X X X
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PSB BPC NA ESCOLA

Prioridade (Ação)
    Prioridade de execução/ano

Recursos
     2020    2021       2022    2023

Promover  a  elevação  da  qualidade
de vida e dignidade das pessoas com
deficiência  beneficiárias  do BPC
preferencialmente  de  0  a  18  anos,
garan ndo-lhes  acesso  e
permanência na escola, bem como o
acompanhamento  de  seus  estudos
por meio da ar culação intersetorial
e  da  gestão  compar lhada  nas  três
esferas de governo, entre as polí cas
de educação, assistência social, saúde
e  direitos  humanos,  favorecendo  o
desenvolvimento dos beneficiários.

1-  Pactuar  na  CIB  o  compromisso  da
implementação do BPC na escola para
os  municípios  que  não  estão
executando  o  BPC  com  prazos
estabelecidos para 2021.

     X     --    --    --

IGDSUAS

BPC na 
escola

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

  --     X     X     --

IGDSUAS

BPC na 
escola

3 -  Acompanhar e monitorar on-line e
in loco a execução do compromisso de
implementação  do  programa  BPC  na
escola nos municípios sendo 100% (cem
por cento) em 2021 a 2023.

    --     X     X     X

IGDSUAS

BPC na
escola

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

  --       X     X     X

IGDSUAS

BPC na 
escola

5  -  Desenvolver  estratégias  para
efe vação  das  ações  intersetoriais  do

IGDSUAS
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Programa  em  conjunto  com  o  Grupo
Gestor  Estadual  e  Municipais,  sendo
25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  a  cada
ano;

X X X X BPC na 
escola

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

-- X X X

IGDSUAS

BPC na 
escola

7 – Realizar oficina regionalizada para
100%  dos  municípios,  com  foco
específico  para  o  preenchimento  do
ques onário  de  avaliação  do  BPC na
escola  des nada  aos  operadores  do
sistema (meta 18 PAG).

-- -- X X

IGDSUAS

BPC na 
escola

PSB ALUGUEL SOCIAL

Prioridade (Ação)
Prioridade de execução/ano

Recursos
2020 2021 2022 2023

3. Concessão do bene cio assistencial
Aluguel  Social  para  atender  as
necessidades  advindas  da destruição
total ou parcial do imóvel residencial
do  beneficiário,  decorrente  de
situação de calamidade ou  remoções
de  pessoas  residentes  em  áreas  de
risco, através da atualização cadastral
dos beneficiários.

1  -  Realizar  cadastramento  e
recadastramento para a concessão do
bene cio Aluguel Social; X X X X FEAS

2  -  Realizar  o  acompanhamento  e
monitoramento  dos  beneficiários  do
Aluguel Social;

X X X X FEAS

3 - Efe var o pagamento do bene cio
Aluguel Social; X X X X FEAS
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Proteção Social Especial de Média Complexidade.

PSMC

Prioridade (Ação)
Prioridade de execução/ano

Recursos
2020 2021 2022 2023

1.  Apoiar  e  assessorar  a  execução  e
implantação  de  serviços  nos  16
municípios.

1  -  Realizar  assessoramento  “in  loco”,
anualmente,  gerando relatório e infor-
mações com vistas à melhoria na oferta
dos serviços aos usuários da Assistência
Social;

-- X X X

FEAS

IGD/ SUAS

2 - Assessorar os municípios na implan-
tação e execução de serviço de Aborda-
gem Social  da  proteção social  especial
proporcionando reflexão e orientando a
atuação do profissional na atenção aos
usuários, com vistas a ampliar a oferta
de serviços até a ngimento de 75%;

-- X X X

FEAS

IGD/ SUAS

3  -  Elaborar  plano  de  apoio  aos
municípios,  com  prioridade  aos  que
apresentem plano de providência,  com
vistas  a  qualificar  a  oferta  de  serviços
reduzindo  incidência  de  violações
sempre  que necessário,  a  par r  de
monitoramento de incidência realizada
pelo Estado progressivamente em 25%
ao  ano;

-- X X X

FEAS

IGD/ SUAS

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

X X X X

FEAS

IGD/ SUAS

5 – Fomentar a implantação de um CRE-
AS regionalizado; -- X X X

FEAS

6 - Auxiliar na implantação e na qualifi-
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cação do Centro POP nos municípios de
PPII e acompanhar os serviços efe va-
mente implantados, para pessoa em si-
tuação de rua.

-- X X X FEAS

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

-- X X --

FEAS

IGD/ SUAS

PSMC

   

Prioridade (Ação)
Prioridade de execução/ano

Recursos
2020 2021 2022 2023

2. Intensificar a gestão e as estratégias
de enfrentamento ao trabalho infan l
nos  16  municípios  do  Estado  do
Amapá.

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

X X X X

FEAS
IGD/ SUAS

FNAS
(AEPETI)

2 - Qualificar estratégias preven vas, de
enfrentamento,  acompanhamento  e
assessoramento, para os 11 municipios
com incidência de trabalho infan l que
não são habilitados pelo Ministério da
Cidadania;

-- X X X
FEAS

IGD SUAS

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

-- X X X
FEAS

IGD SUAS

4 - Acompanhar/monitorar as metas de
erradicação do trabalho infan l nos 16
municípios, atendendo 75%;

X X X X
FEAS

IGD SUAS

5  -  Acompanhar  o  preenchimento  de X X X X FEAS
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Sistema  de  Monitoramento  do  PETI  –
SIMPETI, dos municípios; IGDSUAS

6  -  Alimentar  o  Sistema  de
Monitoramento do PETI – SIMPETI; X X X X

FEAS
IGDSUAS

7  -  Realizar  ações  de  divulgação,
sensibilização  e  mobilização  para
prevenção  e  erradicação  do  trabalho
infan l;

X X X X

FEAS
IGDSUAS
AEPETI

8  -  Promover  a  veiculação  das
campanhas  nacionais  e  realização  de
campanhas estaduais para prevenção e
erradicação do trabalho infan l;

X X X X
FEAS

IGDSUAS
AEPETI

9 -  Possibilitar a par cipação da equipe
técnica  estadual  em  reuniões,  fóruns,
palestras,  audiências  públicas,
encontros  e  etc,  sobre  a  temá ca  do
Trabalho Infan l;

X X X X

FEAS
IGDSUAS
AEPETI

PSMC

    Prioridade (Ação) 
Prioridade de execução/ano

Recursos
2020 2021 2022 2023

3.  Apoiar  as  ações  das  redes  de
enfrentamento ao abuso e exploração
sexual  de  crianças  e  adolescentes  no
âmbito do Estado. 

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

X X X X

FEAS

IGD/ SUAS

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

-- X X X

FEAS

IGD SUAS

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

-- X X X IGD SUAS

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

X X X X

FEAS

IGD SUAS

5  -  Promover  encontros,  seminários,
palestras  etc  nos  municípios,
envolvendo  as  ins tuições  que
compõem  a  Rede  intersetorial,  ao
menos uma vez por ano;

-- X X X

FEAS

IGD SUAS

6 - Realizar diagnós co em instrumental
próprio  da demanda de municípios  de
PPI  elegíveis  ao  cofinanciamento
regionalizado  de  serviços  de  média
complexidade  –  CREAS,  com  NPE,
vigilância  social  estadual  e  gestão
municipal. (meta 2 PAG  revalidada);

-- X X X FEAS

Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

PSAC

Prioridade (Ação)
Prioridade de execução/ano

Recursos
2020 2021 2022 2023

1.  Apoiar  e  orientar  as  ações  de
reordenamento  dos  serviços
socioassistenciais  oferecidos  em
unidades de acolhimento.

1. 1 - Apoiar e orientar a elaboração dos
Planos  de  Acolhimento  Ins tucional
nos municípios em que há o serviço de
acolhimento;

X X X X FEAS

IGD/ SUAS
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2 -  Orientar metodologias de serviço à
luz da pificação nacional, em unidade
de acolhimento de forma a qualificar a
oferta do serviço e a  atenção ao usuá-
rio criança/adolescente; idoso/ mulher;

X X X X

FEAS

IGD/ SUAS

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

X X X X IGD/ SUAS

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

-- X X X FEAS

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

-- X X X Cofinanciado
pelo FEAS

PSAC

Prioridade (Ação)
Prioridade de execução/ano

Recursos
2020 2021 2022 2023

2. Assegurar cobertura de acolhimento
ins tucional  adequado  para  mulheres
e pessoas idosas.

1  -  Garan r  e  aprimorar  a  oferta  do
serviço de acolhimento na Casa Abrigo
Fá ma Diniz e ILPI - Abrigo São José; X X X X

FEAS

IGD/ SUAS

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

X X X X FEAS

IGD/ SUAS
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PSAC

Prioridade (Ação)
Prioridade de execução/ano

Recursos
2020 2021 2022 2023

2. Implantar e implementar a execução
do  serviço  de  proteção  em
calamidades públicas e emergências.

1. Implantar e implementar a execução
do serviço de proteção em calamidades
públicas  e  emergências,  em  conjunto
com os municípios.

X X X X

FEAS

IGD/ SUAS

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

-- X X X

FEAS

IGD/ SUAS

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

FEAS

IGD/ SUAS

    Prioridade (Ação) 
Prioridade de execução/ano

Recursos
2020 2021 2022 2023

3. Promover a seguridade de renda
como  técnica  de  defrontação  à
calamidade  pública  e  econômica
advindas da pandemia COVID-19.

1- Ins tuir  auxílio  financeiro  emer-
gencial para  atender famílias em vul-
nerabilidade social, designada a aqui-
sição  de  cesta  básica  composta  por
alimentos,  materiais  de higiene pes-
soal e limpeza, como forma de assis-
tência frente ao estado de calamida-
de pública e econômica ocasionadas
pela pandemia de COVID-19, através

X X -- --

Recursos do
Tesouro

FEAS
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da Lei N2.499 de 01/04/2020;

2 -  Instaurar o bene cio eventual de
caráter  emergencial  ‘’Água:  Conta
Paga’’  des nada ao custeio da tarifa
social de água, saneamento e energia
elétrica para famílias vulneráveis per-
tencentes ao CadÚnico e cadastradas
na empresa pública estadual de água
e  saneamento no  âmbito  do  Estado
do Amapá, como forma de enfrenta-
mento à calamidade pública e econô-
mica  ocasionará  pela  pandemia  de
COVID-19, através do Decreto N1519
de 09/04/2020;

X X X X

Recursos do
Tesouro

FEAS

3  -  Realizar  transferência  voluntária
de recursos do GEA, através da Secre-
taria de Estado da Inclusão e Mobili-
zação Social – SIMS para a Secretaria
Municipal de Assistência Social – SE-
MAST,  na  implantação,  de  forma
emergencial e temporária, de abrigo
para acolher pessoas em situação de
rua, a fim de evitar  o contágio pelo
Novo Coronavírus – COVID – 19, con-
forme Convênio N001/2020 – Proces-
so N 086/2020.”

X X X X
Recursos do

Tesouro
FEAS

4  -  Garan r  o  cofinanciamento  aos
municípios para atendimento excep-
cional de calamidade pública em ra-
zão da grave crise decorrente da pan-
demia COVID-19, através da portaria
nº 063 de 24 de março de 2020.

X X X X
Recursos do

Tesouro
FEAS
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Gestão do Sistema Único de Assistência Social

GESTÃO

Prioridade (Ação)
Prioridade de execução/ano

Recursos
2020 2021 2022 2023

1.  Assegurar  assessoramento  técnico
aos  municípios,  atendendo  às
diferentes  temá cas  do  SUAS  e  à
heterogeneidade dos públicos.

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

-- X X X
FEAS

IGDSUAS

2  -  Elaborar  plano  anual  de
assessoramento técnico com prioridade
aos  critérios  definidos  na  CIT  (meta  8
PAG );

-- X X X
FEAS

IGDSUAS

3  -  Elaborar  o  Plano  Decenal  de
Assistência Social do Amapá; -- X -- -- FEAS

IGDSUAS

4 - Apoiar tecnicamente 100%  dos
municípios para  viabilizar  a
cons tuição  das  áreas  essenciais  no
órgão  gestor  de  Assistência Social,
gestão  do  fundo,  dos  serviços  e
vigilância;

-- X X X

FEAS

IGDSUAS

5 – Prosseguir com a ar culação entre
Jus ça  e  Ministério  Público  Estadual
para construção de ações integradas e
fluxos  e  ins tucionalizá-los  em
norma vas,  protocolos,  ou
instrumentos  que  regulem  a  relação
com o  SUAS,  em  consonância  com as
diretrizes nacionais (meta 19 PAG).

-- X X X

FEAS

IGDSUAS
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Prioridade (Ação)
Prioridade de execução/ano

Recursos
2020 2021 2022 2023

2. 2.  Qualificar  permanentemente
trabalhadores,  gestores,  conse-
lheiros  e  demais  atores  que
compõem o SUAS.

1 – Implementar, monitorar e avaliar
o  Plano  Estadual  de  Educação
Permanente;

-- X X X FEAS

2  –  Reformular  a  comissão
responsável da lei do SUAS estadual
para  acompanhar  e  assessorar  aos
municípios  na implantação de suas
respec vas leis;

-- X X X FEAS

3  -  Realizar  seminário  estadual
des nado  a  representantes  do
legisla vo  estadual  e  municipal  de
100%  dos  municÍpios  com  vistas  a
formar  frente  parlamentar  de
defesa
do suas ( meta 9 PAG);

-- X -- -- FEAS

3. 4.  Criar  e  implantar  sistema  de
gestão  de  qualificação  para
registrar  todas  as  ações  de
capacitação,  formação  e  apoio
técnico; 

-- X X -- FEAS

4. 5.  Criar  e  implantar  a  Plataforma
estadual  de  educação permanente
e ensino a distância - EAD;

-- X -- -- FEAS

5. 6. Fomentar e orientar a criação de
Núcleos  Municipais  de  Educação
permanente do SUAS e/ou grupos de
trabalho  intersetoriais  para  estudos
de  caso,  espaços  forma vos,
socialização  de  experiências  e
encaminhamentos  entre  os
profissionais  da  rede,  sendo  3
municípios em 2021, 5 em 2022 e 8
em 2023;

-- X X X FEAS

7.  Criar  estratégias  para  ins tuição
da Escola Estadual do SUAS; -- X X X FEAS

8.  Garan r  o  funcionamento  do X X X X FEAS
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Núcleo  Estadual  de  Educação
Permanente.

9  -  Implantação  do  projeto  de
fortalecimento  das  en dades
socioassistenciais  conjuntamente
com CARTI e NUEP (meta 07 PAG). 

X X X X FEAS

6. 10 - Fomentar e orientar a criação de
Núcleo  Municipais  de  Educação
permanente do SUAS e/ou grupos de
trabalho  intersetoriais  para  estudos
de  caso,  espaços  forma vos,
socialização  de  experiências  e
encaminhamentos  entre  os
profissionais da rede.

X X -- -- FEAS

11 - Elaborar decreto que estabelece
organograma  compa vel  com  as
áreas especificas do suas (gestão do
suas,  com  suas  subdivisões  de
Vigilância  Socioassistencial,
Regulação  do  SUAS  e  Gestão  do
Trabalho;  e  Gestão  do  Fundo
Estadual de Assistência Social – FEAS
(meta 11 PAG);

X X -- -- FEAS

Prioridade (Ação)
Prioridade de execução/ano

Recursos
2020 2021 2022 2023

7. 3. Regular o SUAS estadual e apoiar
em ambito municipal

8. 1  -  Implantar  o  Plano  de  cargos
carreiras  e  remuneração  –  PCCR  e
Mesa  de  Negociação  do  SUAS
efe vando  a  gestão  do  trabalho
preconizada na NOB-RH-SUAS (meta
de deliberação de Conferência e PAG
2016/2019);

-- X -- -- FEAS

2  -  Ins tuir  a  Lei  estadual  que
organiza o SUAS -AP (meta 9 PAG). -- X -- -- FEAS
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Prioridade (Ação)
Prioridade de execução/ano

Recursos
2020 2021 2022 2023

4. Implantar  e implementar  a
Vigilância  Socioassistencial  na
universalização do SUAS.
1 -  Garan a  de  estrutura  necessária
(recursos humanos, conforme NOB-RH)
recurso  material,  equipamento  e
sistema de informação para  realização
das ações da vigilância socioassistencial;
(meta 05 PAG);

-- X X X
IGDSUAS

FEAS

2 - Assessorar  os municípios  na u liza-
ção e preenchimento dos aplica vos e
sistemas  da  Rede  SUAS  e  do  Censo
SUAS através de video chamada (meta
05 PAG);

X X X X

IGD SUAS
FEAS

3 -  Assessorar  ação  conjunta  CEAS  e
CARTI  para  mobilizar  as  equipes
municipais  do  órgão  gestor  para
cadastramento  no  CNEAS  de  suas
en dades  que  estão  registradas  nos
CMAS (meta 07 PAG);

X X X X

IGD SUAS

FEAS

4 - Elaborar, analisar e publicar (no site
da  SIMS)  os  diagnós cos   e  serviços
socioassistenciais (meta 05 PAG);

-- X X X

FEAS

IGD SUAS
5  -  Garan r  espaço  dotado  de
equipamento e internet  capaz  de dar
condição de cumprimento de prazo de
preenchimento  para  u lização  por
parte  dos  municipios  em  especial
Pequeno Porte I (meta 05 PAG);

-- X X X

FEAS

IGD SUAS

6 -  Orientar  e  apoiar  tecnicamente  a
estruturação  da  vigilância
socioassistencial  em  100%  dos
municipios (meta 05 PAG); -- X X X

FEAS

IGD SUAS

7  -  Acessar  Cadastro  Nacional  de
En dades  de  Assistência  Social  para
consulta,  geração  de  relatórios,
diagnos co,  e  monitoramento
realizado  pela  vigilância
socioassistencial  nos  municípios  e  no
estado – (meta 05 PAG); 

X X X X

FEAS

IGD SUAS

8 - Implantar instrumental on-line para
realizar  censo  estadual  da  gestão,
proteções,  defesa  e  programas

-- X X X
FEAS

IGD SUAS
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estaduais do SUAS – AP (meta 05 PAG).
9 -  Promover em parceria com NUEP,
SEPLAN  e  SEPI,  capacitação  para
técnicos  e  gestores  municipais  com
orientação  para  realizar  diagnós co
das  áreas  especificas  com  foco  em
comunidades  tradicionais  (meta  05
PAG);

-- X X X
FEAS

IGD SUAS

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

-- X X X

FEAS

IGD SUAS

11 - Realizar estudo apontando escala
de  indicadores  de  risco  social  e
vulnerabilidade  dos  territórios  –  AP
(meta 05 PAG).

-- X X X

FEAS

IGD SUAS

12  –  Criar  e  implantar  sistema  de
informação  com  so ware  para
acompanhar  o  monitoramento  das
ações em todo o Estado;

-- X X X

FEAS

IGD SUAS

13  –  Produzir  e  divulgar  material
informa vo (bole m) com orientações
sobre o SUAS; -- X X X

FEAS
IGDSUAS
IGDPBF

14 -  Elaboração do Plano Estadual de
Vigilância Socioassistencial.

X X X X FEAS
IGDSUAS

15 – Ar cular com órgão estadual e/ou
federal  a  cessão  de  profissionais  da
Antropologia e Esta s ca, pra pa cipar
de  estudo  e  pesquisas  sobre
populações  tradicionais   (meta  05
PAG).

-- X X X FEAS

Prioridade (Ação)
Prioridade de execução/ano

Recursos
2020 2021 2022 2023

5.  Garan r  espaços  para  ar culação
das  instâncias  de  pactuação  e
deliberação  e  exercício  do  controle
social  em  suas  diversas  expressões:
Conselho de Assistência Social (CEAS),
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Comissão Intersetores  Bipar te (CIB)
e  Conselhos  de  Direitos  ligados  ao
órgão  gestor  da  Polí ca  de
Assistência Social.

1 -  Garan r estrutura administra va e
logís ca  às  instâncias  de  pactuação  e
controle social, necessárias para exercer
as  funções  per nentes  ao  seu
funcionamento;

-- X X X

IGD SUAS /
IGD PBF /

FEAS

2 -  Garan r  recursos financeiros para
realização do processo conferencial da
13ª e 14ª Conferências de Assistência
Social e de Direitos.

-- X X X

IGD SUAS /
IGD PBF /

FEAS

3 - Garan r apoio técnico a 100% dos
CMAS´s  para  iden ficação  e
atualização  cadastral  das  en dades
socioassistenciais no CNEAS (meta 07
PAG);

X X X X
FEAS/

IGD-SUAS

4 -  Aprovar  calendário  de orientação
on-line  aos  CMAS´s  para  subsidiar
atualização do cneas (meta 07 PAG);

X X X X
     FEAS/

IGD-SUAS

5 - Realizar capacitação aos 100% dos
CMAS  ar culado  com  CARTI  e  NUEP
(meta 07 PAG); X X X X IGD SUAS

6  -  Implantação  e  execução  em
formação  con nuada  do  projeto  de
fortalecimento  das  en dades
socioassistenciais conjuntamente com
CARTI e NUEP (meta 07 pag).

X X X X IGD SUAS

GESTÃO

Prioridade (Ação)
Prioridade de execução/ano

Recursos
2020 2021 2022 2023

6. Manter e garan r o cofinanciamento
para  implementação  dos  serviços
socioassistenciais  e  gestão  aos  16
municípios por meio do repasse Fundo
a Fundo.

1 - Garan r o cofinanciamento estadual X X X X FEAS
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a 100% dos municípios;

2  -  Manter  o  cofinanciamento
regionalizado  para  o  PAEFI  nos  4
municípios  com  essa  proposta  de
regionalização;

X X X X FEAS

3  -  Garan r  o  cofinanciamento  dos
Bene cios  Eventuais  a  100%  dos
municípios;

X X X X FEAS

4  –  Ins tuir  IAG  (índice  de
aprimoramento de gestão)  aos FMAS
(protocolo  de  gestão  de  serviços  e
bene cios) (meta 10 PAG); 

X X X X FEAS

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

X X X X FEAS

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

X X X X
FEAS
FNAS

Renda e Cidadania.

Prioridade (Ação)
Prioridade de execução/ano

Recursos
2020 2021 2022 2023

1.  Promover  a  segurança  de  renda
como estratégia de enfrentamento à
pobreza.

1- Efetuar a transferência de renda às
famílias que se encontram em situação
de vulnerabilidade social no Estado do
Amapá, beneficiárias do Programa Ren-
da Para Viver Melhor – PRVM, de acor-
do  com  o  Decreto  Nº  1752  de
18/05/2016;

X X X X

Recursos do
Tesouro

FEAS

2- Executar o ciclo de empoderamento
socioeconômico  das  beneficiárias  do
Programa  Renda  Para  Viver  Melhor  –
PRVM,  de  acordo  com  o  Decreto  Nº

X X X X
Recursos do

Tesouro
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1752 de 18/05/2016, buscando a eman-
cipação das mesmas. FEAS

3 - Adequar ato adminstra vo do RPVM
estabelecendo recorte prioritário a mu-
lheres egressas do sistema prisional; -- X X X

Recursos do
Tesouro

FEAS

4 - Ins tuir o IGD-RPVM em atenção ao
acompanhamento e inclusão em proto-
colo de gestão integrada serviços e be-
ne cios;

-- X X X

Recursos do
Tesouro

FEAS

5 -  Garan r as comunidades  rurais  do
Estado do Amapá sem energia elétrica
convencional,  o  fornecimento  de  óleo
diesel através do Programa Luz Para Vi-
ver  Melhor  –  PLVM,  para  acesso  aos
serviços públicos básicos;

X X X X
Recursos do

Tesouro

6 -  Realizar  diagnós co técnico  junto
às  comunidades  contempladas  pelo
Programa  Luz  Para  Viver  Melhor,  le-
vando  em  consideração  os  critérios
previstos  pelo  Decreto  Nº  4269  de
06/11/2017;

-- X X X
Recursos do

Tesouro

7 - Assegurar a transferência de renda
mínima  aos  jovens  que  se  encontram
em  situação  de  vulnerabilidade  social
do Estado do Amapá, através do Bolsa
Amapá  Jovem,  ins tuído  pela  Lei  Nº
2.214 de 2017 e  regulamentado pelo
Decreto  Nº 4364 de 2017 o Programa
Amapá Jovem;

X X X X

Fundo de
Assistência
Social - FAS

8  –  Garan r  o  monitoramento  do
Programa  Amapá  Jovem  através  de
visitas  aos  pólos  de  a vidade,  e
acompanhamento on-line;

X X X X
Fundo de

Assistência
Social - FAS

9  -  Adequar  ato  adminstra vo  do
programa Amapá Jovem estabelecendo
recorte  de  prioridade  para  jovens
egressos do sistema prisional, evadidos
da  escola,  ví mas  de  preconceito,
exclusão em razão de orientação sexual
(meta deliberações de conferência);

-- X X X

Fundo de
Assistência
Social - FAS

10 - Assegurar a gratuidade no sistema
de  transporte  público,  aos  estudantes
da rede pública e ins tuições privadas, X X X X

Fundo
Estadual

123



através da Lei Nº 2.256/2017 e Decreto
Nº 8242/2018, conforme as norma vas
do  Programa  Passe  Livre  Estudan l  –
PLE;

Passe Livre
Estudan l

11  -  Garan r  o  monitoramento  da
assiduidade escolar dos beneficiários do
Programa Passe Livre estudan l, através
de acompanhamento on-line.

X X X X

Fundo
Estadual

Passe Livre
Estudan l
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RESULTADOS ESPERADOS

Com este Plano Estadual de Assistência Social, espera-se que o planejamento das ações,
propicie maior acesso aos serviços socioassistenciais do público prioritário, como forma
de reduzir as vulnerabilidades e desigualdades sociais no Estado do Amapá, considerando
a eficiência, a eficácia e a efe vidade de um serviço no planejamento das ações futuras,
de modo que os serviços ofertados correspondam às necessidades do usuário, bem como
o resultado desse serviço e/ou bene cio,colaborem posi vamente na qualidade de vida
das famílias atendidas pela polí ca de assistência social.
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RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS:

RECURSOS MATERIAIS:

O órgão gestor estadual da Polí ca de Assistência Social do Amapá é o responsável e
dispõe de recursos materiais necessários para a implementação, implantação e execução
dessa polí ca pública.

RECURSOS HUMANOS:

Função Formação Total

Técnicos de Nível
Superior

ANALISTA ADMINISTRATIVO 10

ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE 5

ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 40

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3

ANALISTA EM ASSISTENCIA SOCIAL - PEDAGOGO 6

ANALISTA EM COMUNICACAO SOCIAL 3

PSICOLOGO 10

ESPECIALISTA EM EDUCACAO 1

Técnicos de Nível
Médio

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 58

EDUCADOR SOCIOAMBIENTAL 1

TECNICO EM ASSISTENCIA SOCIAL - EDUCADOR SOCIAL 2

TECNICO EM INFORMATICA 6

Nível
Fundamental

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 61

TOTAL 206

Tabela 32- Trabalhadores da SIMS por Formação
(Fonte URH SIMS/maio 2020)
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A equipe de trabalhadores/as do SUAS da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização
Social - SIMS, é composta de 206 profissionais, com 78 técnicos, exercendo funções de
nível superior, 67 na área administra va, de nível médio e 61 nas áreas de apoio, de nível
fundamental. Do total de trabalhadores da SIMS, 37% são concursados efe vos.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Mecanismos e fontes de financiamento.

Uma  polí ca  pública  para  ter  materialidade,  precisa  ter  assegurado  o  planejamento
orçamentário  com  os  recursos  necessários  para  a  sua  execução.  Desta  forma,  a
Cons tuição Estadual alinhada com a Nacional, estabelece instrumentos cons tucionais
de planejamento  e  orçamento,  através  do Plano Plurianual  –  PPA e  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias – LDO, e podem ser acessados através do link: – www.portal.ap.gov.br
Plano Plurianual – 2020-2023 e LDO nº 2482 de 09 de janeiro de 2020

O financiamento da Polí ca Estadual de Assistência Social no Estado do Amapá, far-se-á
com recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, recursos do
Tesouro Estadual e contribuições previstas em legislações por meio do Fundo Estadual de
Assistência Social aos Fundos Municipais de Assistência Social, os quais são des nados a
implementação e execução da Polí ca de Assistência Social no Estado do Amapá. 
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Planilha Orçamentária.

Planilha 1

PLANO ORÇAMENTÁRIO/ LOA PPA/2020 PPA/2021 PPA/2022 PPA/2023 TOTAL GERAL

Unidade Orçamentária 31101 - SECRETARIA DE
ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL –
SIMS

R$-2.451.200,00 R$-1.337.983,00 R$-1.418.261,00 R$-1.503.359,00 R$-6.470.803,00

 PROGRAMA  DE  TRABALHO:   0002-
GERENCIAMENTO  ADMINISTRATIVO  EIXO
SOCIAL

R$-1.731.200,00 R$-1.315.511,00 R$-1.394.441,00 R$-1.478.109,00 R$-5.919.261,00

 AÇÃO 2525 - MANUTENÇÃO DE
SERVIÇOS  ADMINISTRATIVOS  -
SEPI  

 FONTE 107 -
RECURSOS
PRÓPRIOS 

R$-10.000,00 R$-11.236,00 R$-11.910,00 R$-12.625,00 R$-45.771,00

AÇÃO 2532 - MANUTENÇÃO DE
SERVIÇOS  ADMINISTRATIVOS  –
SEAFRO

R$-10.000,00 R$-11.236,00 R$-11.910,00 R$-12.625,00 R$-45.771,00

AÇÃO 2534 - MANUTENÇÃO DE
SERVIÇOS  ADMINISTRATIVOS-
SEJUV

R$ -10.000,00 R$-11.236,00 R$-11.910,00 R$-12.625,00 R$-45.771,00

AÇÃO  2581  -  MANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA - SIMS

R$-1.701.200,00 R$-1.281.803,00 R$-1.358.711,00 R$-1.440.234,00 R$-5.781.948,00

 PROGRAMA  DE  TRABALHO:   0062-  AMAPÁ
JOVEM

R$-240.000,00 R$-11.236,00 R$-11.910,00 R$-12.625,00 R$-275.771,00

AÇÃO  2554  -  APOIO  ÀS
POLÍTICAS  PÚBLICAS  PARA
JUVENTUDE E CIDADANIA

 FONTE  107  -
RECURSOS
PRÓPRIOS 

R$-240.000,00 R$-11.236,00 R$-11.910,00 R$-12.625,00 R$-275.771,00

 PROGRAMA  DE  TRABALHO:   0063-  AMAPÁ
INDIGENA

R$ -240.000,00 R$-11.236,00 R$-11.910,00 R$-12.625,00 R$-275.771,00

AÇÃO  2552  -  ARTICULAÇÃO
MULTISSETORIAL  PARA
INCLUSÃO  DA  POPULAÇÃO
INDIGENA-SEPI

 FONTE  107  -
RECURSOS
PRÓPRIOS 

R$-240.000,00 R$-11.236,00 R$-11.910,00 R$-12.625,00 R$-275.771,00

 PROGRAMA  DE  TRABALHO:   0064-  AMAPÁ
AFRO

R$-240.000,00 R$-11.236,00 R$-11.910,00 R$-12.625,00 R$-275.771,00

AÇÃO  2543  -  ARTICULAÇÃO
MULTISSETORIAL  PARA
INCLUSÃO  ETNICO  RACIAL  –
SEAFRO

 FONTE  107  -
RECURSOS
PRÓPRIOS 

R$-240.000,00 R$-11.236,00 R$-11.910,00 R$-12.625,00 R$-275.771,00
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Planilha 2

PLANO ORÇAMENTÁRIO/
LOA

PPA/2020 PPA/2021 PPA/2022 PPA/2023 TOTAL GERAL

Unidade Orçamentária
31301 - FUNDO
ESTADUAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL –
FAS

R$-70.481.601,00 R$-78.157.797,00 R$-82.610.499,00 R$-87.330.363,00 R$-318.580.260,00

PROGRAMA DE
TRABALHO: 0026-

GESTÃO DO SISTEMA
ÚNICO DE ASSISTENCIA

SOCIAL – SUAS

R$-2.803.412,00 R$-2.781.768,00 R$-2.781.768,00 R$-2.781.768,00 R$-11.148.716,00

AÇÃO: 2671 - BLOCO DE
FINANCIAMENTO E

APRIMORAMENTO DA
GESTÃO (IGDSUAS)

FONTE 217 -
FNAS

R$-806.118,00 R$-806.118,00 R$-806.118,00 R$-806.118,00 R$-3.224.472,00

AÇÃO: 2671 - BLOCO DE
FINANCIAMENTO E

APRIMORAMENTO DA
GESTÃO (IGDPBF)

R$-912.264,00 R$-912.264,00 R$-912.264,00 R$-912.264,00 R$-3.649.056,00

AÇÃO: 2636 - BLOCO DE
FINANCIAMENTO DOS

SERVIÇOS- (PSE –
(PAEFI/LA e PSC)

Regionalização do
Cofinanciamento

R$-266.400,00 R$-266.400,00 R$-266.400,00 R$-266.400,00 R$-1.065.600,00

AÇÃO: 2091 - CRIANÇA
FELIZ R$-362.000,00 R$-338.800,00 R$-338.800,00 R$-338.800,00 R$-1.378.400,00

AÇÃO: 2090 – AEPETI
R$-451.913,00 R$-453.469,00 R$-453.469,00 R$-453.469,00 R$-1.812.320,00

AÇÃO: 2674 –
CAPACITASUAS R$-4.717,00 R$-4.717,00 R$-4.717,00 R$-4.717,00 R$-18.868,00

PROGRAMA DE
TRABALHO: 0025-

SEGURANÇA ALIMENTAR
E NUTRICIONAL

R$-914.329,00 R$-914.329,00 R$-914.329,00 R$-914.329,00 R$-3.657.316,00

AÇÃO: 2644 - EDUCAÇÃO
ALIMENTAR E
NUTRICIONAL

FONTE: 203 -
CONVÊNIOS

R$-914.329,00 R$-914.329,00 R$-914.329,00 R$-914.329,00 R$-3.657.316,00
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PROGRAMA DE
TRABALHO: 0023-

PROMOÇÃO E PROTEÇÃO
DOS DIREITOS HUMANOS

R$-1.400.000,00 R$-1.528.100,00 R$-1.679.786,00 R$-1.840.573,00 R$-6.448.459,00

AÇÃO 2635 - APOIO AS
ORGANIZAÇÕES NÃO
GOVERNAMENTAIS

FONTE: 101 -
RECURSOS

TRANSFERÊN
CIA DA
UNIÃO

R$-500.000,00 R$-623.600,00 R$-691.016,00 R$-762.477,00 R$-2.577.093,00

AÇÃO 2638 - CICLO DE
EMPODERAMENTO SÓCIO

ECONÔMICO R$-500.000,00 R$-623.600,00 R$-691.016,00 R$-762.477,00 R$-2.577.093,00

AÇÃO 2673 - APOIO E
FOMENTO NO CONTROLE

SOCIAL E INSTÂNCIAS
COLEGIADAS

R$-400.000,00 R$-280.900,00 R$-297.754,00 R$-315.619,00
R$-1.294.273,00

PROGRAMA DE
TRABALHO: 0024-

PROTEÇÃO, RENDA E
CIDADANIA SOCIAL

R$-53.114.360,00 R$-59.665.680,00 R$-63.245.621,00 R$-67.040.358,00 R$-243.066.019,00

AÇÃO 2639 - RENDA PRA
VIVER MELHOR

FONTE: 101 -
RECURSOS

TRANSFERÊN
CIA DA

UNIÃO /
FONTE 107 -
RECURSOS
PRÓPRIOS

R$-28.904.360,00 R$-33.708.000,00 R$-35.730.480,00 R$-37.874.309,00 R$-136.217.149,00

AÇÃO 2640 - LUZ PRA
VIVER MELHOR

R$-9.000.000,00 R$-9.777.840,00 R$-10.364.511,00 R$-10.986.381,00 R$-40.128.732,00

AÇÃO 2641 - JUVENTUDE
E CIDADANIA R$-15.210.000,00 R$-16.179.840,00 R$-17.150.630,00 R$-18.179.668,00 R$-66.720.138,00

PROGRAMA DE
TRABALHO: 0025-

SEGURANÇA ALIMENTAR
E NUTRICIONAL

R$-140.700,00 R$-126.742,00 R$-133.146,00 R$-139.936,00 R$-540.524,00

AÇÃO 2088 - BANCO DE
ALIMENTOS

FONTE: 101
– RECUR-SOS

TRANS-
FERÊN-CIA
DA UNIÃO

R$-79.500,00 R$-74.270,00 R$-79.326,00 R$-84.686,00 R$-317.782,00

AÇÃO 2089 - COZINHA
COMUNITÁRIA R$-20.000,00 R$-10.000,00 R$-10.000,00 R$-10.000,00 R$-50.000,00

AÇÃO 2644 - EDUCAÇÃO
ALIMENTAR E
NUTRICIONAL R$-20.000,00 R$-20.000,00 R$-20.000,00 R$-20.000,00 R$-80.000,00

AÇÃO 2645 - APOIO A
AQUISIÇÃO DE

ALIMENTOS R$-21.200,00 R$-22.472,00 R$-23.820,00 R$-25.250,00 R$-92.742,00

130



PROGRAMA DE
TRABALHO: 0026-

GESTÃO DO SISTEMA
ÚNICO DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL –SUAS

R$-12.108.800,00 R$-13.141.178,00 R$-13.855.849,00 R$-14.613.399,00 R$-53.719.226,00

AÇÃO 2636 - BLOCO DE
FINANCIAMENTO DOS
SERVIÇOS – PSB e PSE

FONTE: 101
– RECUR-SOS

TRANS-
FERÊN-CIA
DA UNIÃO

R$-7.677.440,00 R$-8.707.528,00 R$-9.419.772,00 R$-10.174.750,00 R$-35.979.490,00

AÇÃO 2636-
Financiamento dos

serviços - PSE – (PAEFI/LA
e PSC) Regionalização do

Cofinanciamento

R$-253.200,00 R$-253.200,00 R$-253.200,00 R$-253.200,00 R$-1.012.800,00

AÇÃO 2671 - BLOCO DE
FINANCIAMENTO E

APRIMORAMENTO DA
GESTÃO

R$-1.240.000,00 R$-1.240.000,00 R$-1.240.000,00 R$-1.240.000,00 R$-4.960.000,00

AÇÃO 2672 - BENEFICIOS
EVENTUAIS R$-2.900.000,00 R$-2.900.000,00 R$-2.900.000,00 R$-2.900.000,00 R$-11.600.000,00

AÇÃO 2674 –
CAPACITASUAS R$-38.160,00 R$-40.450,00 R$-42.877,00 R$-45.449,00 R$-166.936,00

Planilha 3

PLANO ORÇAMENTÁRIO/ LOA PPA/2020 PPA/2021 PPA/2022 PPA/2023 TOTAL GERAL

Unidade Orçamentária 31303 - Fundo
Estadual do Passe Social Estudan l –FEPE

R$-
5.728.000,00

R$-
3.370.800,00

R$-
3.573.048,00

R$-
3.787.431,00

R$-16.459.279,00

PROGRAMA DE TRABALHO: 0002-
GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EIXO

SOCIAL

R$-
5.728.000,00

R$-
3.370.800,00

R$-
3.573.048,00

R$-
3.787.431,00

R$-16.459.279,00

AÇÃO 2642 - PASSE LIVRE
ESTUDANTIL

FONTE: 101 -
RECURSOS

TRANSFERÊNCI
A DA UNIÃO /
FONTE 107 -
RECURSOS
PRÓPRIOS

R$-
5.728.000,00

R$-
3.370.800,00

R$-
3.573.048,00

R$-
3.787.431,00

R$-16.459.279,00

Planilha 4

PLANO ORÇAMENTÁRIO/ LOA PPA/2020 PPA/2021 PPA/2022 PPA/2023 TOTAL GERAL

Unidade Orçamentária 31302 - Fundo da Criança e do
Adolescente - FCA

R$-200.000,00 R$-168.675,00 R$-178.795,00 R$-189.523,00 R$-736.993,00

PROGRAMA DE TRABALHO: 0014- ATENDIMENTO
HUMANIZADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES R$-200.000,00 R$-168.675,00 R$-178.795,00 R$-189.523,00 R$-736.993,00

AÇÃO 2481 - ATENDIMENTO
A CRIANÇAS E

ADOLESCENTES

FONTE 107 - RECURSOS
PRÓPRIOS

R$ 200.000,00 R$ 168.675,00 R$ 178.795,00 R$ 189.523,00 R$ 736.993,00
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Planilha 5

Ações do COVID- 19 - Portaria 369 - MC

Ações do COVID no SUAS para EPI R$-23.100,00

Ações do COVID no SUAS - para Alimentos R$-26.220,00

Ações do COVID no SUAS para Acolhimento R$-170.400,00
Dados ob dos no Demonstra vo de parcelas pagas ao estado para enfrentamento a COVID 19.

(Mês de referência junho de 2020).

A Portaria nº 369 de 29  de abril  de 2020 do Ministério da Cidadania dispõe  sobre o
repasse  financeiro  emergencial  de  recursos  federais  para  a  execução  de  ações
socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social - SUAS,
no  âmbito  dos  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios  que  estejam  em  estado  de
calamidade  pública  ou  em  situação  de  emergência  reconhecida,  em  especial  a
Emergência  em  Saúde  Pública  de  Importância Nacional  -  ESPIN,  em  decorrência  de
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

Dessa  forma,  em  conformidade  com  a  referida  portaria,  será  possível  assegurar
fornecimento  de  Equipamentos  de  Proteção  Individuais  –  EPI’s,  Alimentos  e
Cofinanciamento para a execução de ações socioassistenciais  (incremento temporário)
nas unidades de acolhimento ins tucional, registradas no CENSO SUAS 2019. 

Ao considerarmos a realidade do Estado do Amapá, há sob responsabilidade da gestão
estadual,  03  (três)  Serviços  de  Acolhimento  Ins tucional,  sendo  eles:  a  Ins tuição  de
Longa Permanência para Idoso – Abrigo São José; a Casa Abrigo Fá ma Diniz e Abrigo
Casa  Lar  Ciã  Katuá,  todos  localizados  na  capital  –  Macapá.  Serão  esses  serviços  de
acolhimento ins tucional que deverão ser atendidos pela Portaria 369, de 29 de abril de
2020.

O  público  alvo  que  a  ser  atendido  nos  referidos  serviços  de  acolhimento  serão os
trabalhadores do SUAS das unidades de acolhimento ins tucional;  as pessoas idosas e
com deficiências acolhidas na Ins tuição de Longa Permanência para Idosos – ILPI Abrigo
São José; Mulheres (e seus filhos até doze anos de idade) ví mas de violência e com risco
iminente de morte, acolhidas na Casa Abrigo Fá ma Diniz e crianças em situação de risco
social  e  pessoal  acolhidas  no  Abrigo  Casa  Lar  Ciã
Katuá.

A meta a ser trabalhada com o recurso desta portaria é a aquisição de Equipamentos de
Proteção Individuais (EPI’s) para 44 profissionais do SUAS, por um período de 03 meses;
alimentos para 38 idosos acolhidos e cofinanciamento das ações de acolhimento para 71
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pessoas  em  situação  de  vulnerabilidade  e  risco  social,  por  um  período  de 06  meses
conforme Portaria n° 369 de 29 de abril de 2020 em consonância com o dados registrados
no úl mo CENSO SUAS 2019 realizado nas três ins tuições acima elencadas. 

Os valores disponibilizados para o Estado do Amapá atuar no provimento de condições
adequadas assegurando condições básicas mínimas, para cumprimento das orientações
sanitárias de isolamento social, higiene voltada a proteção dos usuários acolhidos, estão
especificados na tabela acima. Por meio de tais aquisições, pretende-se reduzir os riscos
de  transmissibilidade  do  novo  Coronavírus  (SARS-CoV-2)  entre  os  usuários  acolhidos
(idosos, mulheres e crianças) em situação de extrema vulnerabilidade social; Assegurar
proteção Social aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social e equipar com
EPI’s trabalhadores que atuam na rede SUAS em decorrência da COVID-19; Garan r as
pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social, acolhimento digno.
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O Plano de Assistência Social possibilita uma visualização ampla de como será executada
a Polí ca de Assistência Social no Estado,  para o alcance das metas estabelecidas,  de
acordo com as prioridades e com a disponibilidade de recursos. Desta forma, deverá ser
viabilizada avaliação da eficácia e da efe vidade das ações propostas. O monitoramento e
a avaliação deverão ser processos con nuos que servirão para subsidiar a execução das
ações, sendo possível, quando necessário, o seu redimensionamento a qualquer tempo e
ao final  do exercício far-se-á uma avaliação dos resultados com base em ferramentas
construídas para este fim.

Caberá ao órgão gestor estadual da Polí ca de Assistência Social e ao Conselho Estadual
de Assistência Social  do Amapá o acompanhamento das prioridades e ações previstas
neste plano, assim como avaliação dos obje vos a ngidos, metas a serem repactuadas e
subsidiadas pela Vigilância Socioassistencial.
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