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1- IDENTIFICAÇÃO 

Tema: Relatório do Monitoramento dos Programas Sociais Estaduais dos 16 municípios do 

Estado do Amapá. 

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

do Núcleo de Monitoramento Avaliação.  

Período de aplicação: Duas etapas: a primeira aos coordenadores dos programas nos dias 19 e 

20 de maio. A segunda para os gerentes operacionais da SIMS nos dias 26, 27, 30 e 31 de maio 

de 2022. 

2- INTRODUÇÃO 

A Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (SIMS) visando atender as normativas 

preconizadas pela Política de Assistência Social, no sentido de gerir os serviços, programas e 

projetos socioassistenciais, realizou o monitoramento dos programas sociais executados no 

estado, a fim de obter informações territorializadas acerca dos serviços ofertados a população.  

Para isso, a SIMS, possui o Núcleo de Monitoramento e Avaliação dentro da Coordenadoria de 

Formulação e Gestão da Política de Assistência Social, que atua como Vigilância 

Socioassistencial, uma área estratégica que consiste no acompanhamento contínuo e sistemático 

do desenvolvimento dos serviços, projetos, programas e benefícios socioassistenciais em 

consonância com suas metas e objetivos.  

A área da vigilância é, portanto, responsável por monitorar e avaliar os Programas 

Socioassistenciais, o que é imprescindível para identificar ofertas, cobertura, a quantidade e 

perfil dos recursos humanos, o tipo e volume dos serviços prestados, o perfil dos usuários 

atendidos, as condições de acesso ao serviço, infraestrutura, equipamentos e materiais 

existentes, bem como, seu funcionamento e financiamento de acordo com o modelo de gestão 

utilizado no Brasil. 

Isso tudo previstos na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS/1993), bem como, no Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), o qual operacionaliza todas as ações da Assistência Social, 

inclusive a produção de informações e indicadores sociais, os quais se transformam em 

conhecimento sobre a realidade social do território, dando base para a tomada de decisão por 

parte das equipes e gestores. 

Sendo assim, a equipe do Núcleo de Monitoramento e avaliação produziu este documento a 

partir do monitoramento dos quatro (04) programas sociais executados no estado: Renda Pra 

Viver Melhor, Luz Para Viver Melhor, Amapá Jovem e Passe Livre Estudantil, nos 16 

municípios do estado os quais são: Oiapoque, Amapá, Pracuúba, Calçoene, Tartarugalzinho, 

Laranjal do Jarí, Mazagão, Vitória do Jarí, Ferreira Gomes, Pedra Branca, Porto Grande, Serra 
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do Navio, Cutias, Itaubal, Macapá e Santana com o objetivo de fazer o diagnóstico dos 

programas na atualidade. 

Ressalta-se que os programas socioassistenciais representam um direito relacionado à Proteção 

Social do SUAS, conforme previsto na Política Nacional de Assistência Social. Destaca-se, 

ainda, que a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS/1993) no Art. 24 os preceitua como 

“ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para 

qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. (p. 25) 

No estado do Amapá, além dos programas de transferência de renda direta como, por exemplo 

o Renda Pra Viver Melhor e Amapá Jovem, há também os programas de transferência de renda 

indireta como o Passe Livre Estudantil, que possibilita a gratuidade no sistema de transporte 

coletivo urbano e interurbano destinado a estudantes e o programa Luz Para Viver Melhor que 

dá acesso ao serviço de “energia elétrica” com o fornecimento de óleo diesel, contribuindo com 

as comunidades rurais que não tem acesso ao serviço de energia elétrica convencional. 

Para Silva, Yazbek, Di Giovanni 2007 (apud Ruschel et all, 2015), transferência de renda são 

aqueles destinados a realizar uma transferência monetária, sem necessariamente uma 

contribuição prévia, destinados às famílias pobres, consideradas a partir de uma determinada 

renda per capita dos membros que constituem a família. 

Desta forma, os programas monitorados são parte das demandas da população e atendem um 

número específico de indivíduos, famílias e comunidades, haja vista a grande desigualdade 

existente na região, assim como os acontecimentos globais e nacionais gerados pela pandemia 

da COVID-19 que agravaram o quadro de pobreza e precariedade da população local. 

Portanto, o presente documento teve a intenção de descrever e analisar a situação dos programas 

sociais de acordo com a realidade de cada município monitorado, o que deve ser feito 

continuamente para que a oferta de serviço seja qualificada. 

3- METODOLOGIA 

O relatório de Sistematização de Monitoramento dos Programas Sociais do estado do Amapá 

realizado aos dezesseis municípios do estado, ocorreu a partir das seguintes etapas: a primeira 

delas foi a elaboração dos instrumentais produzidos pelos técnicos do NMA. Trata-se dos 

questionários referentes aos programas Renda Para Viver Melhor, Amapá Jovem, Luz Para 

Viver Melhor e Passe Livre Estudantil - designados aos coordenadores dos programas.  

Além disso, foram produzidos 4 (quatro) questionários referentes aos programas já 

referenciados, específicos para os gerentes operacionais da SIMS nos 16 municípios do estado, 

visando conhecer e analisar a realidade do programa a partir de informações mais específicas 

direcionados aos responsáveis diretos pelos programas no estado, no caso os coordenadores, 
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bem como, obter informações territorializadas a partir dos responsáveis locais, neste caso os 

gerentes operacionais em cada município. 

Ressalta-se, que o programa Passe Livre Estudantil tem abrangência em três municípios, 

destacando que em cada município possui 01 (um) gerente operacional que prestará as 

informações quanto a execução e acompanhamento do programa. 

Em seguida os questionários foram organizados na plataforma google forms, cujo objetivo foi 

facilitar a apreensão dos dados e sua aplicação, que posteriormente deram base para 

identificação e seleção de informação possibilitando novas projeções organizadas por 

programas sociais, bem como, serviu como base para construção de gráficos. 

A outra etapa aconteceu com a aplicação dos questionários de forma presencial, no prédio da 

SIMS, nos dias 19 e 20 de maio de 2022 aos coordenadores dos quatro programas 

socioassistenciais. E posteriormente nos dias 26, 27, 30 e 31 de maio do mesmo ano, foi 

aplicado aos gerentes operacionais da SIMS, também de forma presencial distribuídos em duas 

salas destinadas para o monitoramento no prédio da SIMS. Ressaltando que a coleta de dados 

foi referente ao exercício de 2021. 

O relatório apresenta gráficos construídos no editor de planilhas Excel cujo intuito foi facilitar 

a leitura e análise das questões abordadas nos questionários de monitoramento. Embora existam 

gráficos relacionados ao número total dos municípios, alguns dados percentuais organizados, 

dizem respeito ao número de respostas por municípios, apresentadas às questões e não a 

totalidade, ou seja, a somatória do percentual final pode exceder cem por cento.  

Importa relatar que no corpo do relatório foram posicionadas frases, parágrafos ou palavras em 

negrito para destacar fato, ideia, relevância ou indicadores para melhor assimilação da análise. 

O documento está organizado por programa social em 4 (quatro) volumes, na seguinte ordem: 

no primeiro volume o programa RENDA PARA VIVER MELHOR, no segundo, o AMAPÁ 

JOVEM, no terceiro, o PASSE LIVRE ESTUDANTIL e, por último o programa LUZ PARA 

VIVER MELHOR. As análises e discussões foram feitas tomando como base as legislações, 

artigos científicos e normativas pertinentes a Política de Assistência Social local e federal com 

o objetivo de quantificar/qualificar a situação dos referidos programas quanto a sua execução 

nos municípios do estado. 

4- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS 

A Política de Assistência Social tem passado por mudanças constantes ao longo dos anos, as 

quais são necessárias, para oferecer ações cada vez mais qualificadas, haja vista que as 

demandas sociais se modificam com o passar do tempo, surgindo outras necessidades.  
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Principalmente em um momento desafiador como ocorreu nos anos de 2020 e 2021 com a 

pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que chegou escancarando a alta desigualdade social 

no país em que as famílias e indivíduos mais pobres foram expostos a toda sorte de 

vulnerabilidade.  

O que gerou alta demanda dos serviços socioassistenciais e “pressionou” os governos a 

tomarem medidas de proteção social mais eficazes e certeiras para que famílias e indivíduos 

pudessem ter o mínimo necessário à sua sobrevivência. E aqui observou-se o papel do estado 

na oferta e ampliação dos Programas Sociais para aprimorar o atendimento de contingências 

sociais de famílias e indivíduos.  

Em vista disso, os programas estaduais e federais se mostraram fundamentais para prover 

famílias inteiras que estavam desassistidas, expostas a situação de fome e vulnerabilidade 

social, sem poder sair de casa por conta da não circulação de pessoas nas ruas em função da 

pandemia do coronavírus, o que enfatizou a desigualdade social e a pobreza existentes em solo 

amapaense. 

Essas ações, dos governos, foram possíveis devido aos direitos assegurados na Constituição 

Federal de 1988 nos arts. 203 e 204, os quais tratam da assistência social, assim como na Lei 

Orgânica de Assistência Social (n. 8.742/93-LOAS). Esta busca garantir os direitos à seguridade 

social de todos os cidadãos, preconizando em seu art. 24, in vesbis: “que os programas de 

assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e 

área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços 

assistenciais. ”  

Dessa forma, a LOAS traz em si um conjunto de garantias de direitos operacionalizados pelo 

Sistema Único de Assistência Social e que são regulados pela Política Nacional de Assistência 

Social e pela Norma Operacional Básica do Sistema de Assistência Social.  

Assim a Política Nacional de Assistência Social:  

[...] realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, considerando as desigualdades 

socioterritoriais, visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao 

provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos 

direitos sociais. Sob essa perspectiva, objetiva: 

- Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, 

especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem [...] (PNAS/2012, 

p. 33) 

Destaca-se também a Norma Operacional Básica do SUAS (NOB-SUAS/2012), em seu art. 3º, 

I, que dispõe sobre os princípios organizativos do SUAS, a saber: 

- Universalidade: todos têm direito à proteção socioassistencial, prestada a quem dela 

necessitar, com respeito à dignidade e autonomia do cidadão, sem discriminação de 

qualquer espécie ou comprovação vexatória da sua condição; [...]. 
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E em seu art. 5º, I, II, e III traz as diretrizes estruturantes da gestão do SUAS e aponta como 

união, estados e municípios devem dialogar: 

I – Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de Assistência 

Social; 
II – Descentralização político-administrativa e comando único das ações em cada 

esfera de governo; 
III – financiamento partilhado entre União, Estados, O Distrito Federal e os 

Municípios; [...] (NOB-SUAS/2012). 

Sendo assim, os programas sociais são prerrogativas dispostas em lei e que devem ser pensadas 

visando ao enfrentamento da pobreza para garantir o mínimo de provimento necessário às 

famílias e indivíduos, buscando atender à universalização dos direitos sociais. Neste sentido, 

importa destacar que são necessárias ações concretas visando a garantia da emancipação e não 

apenas a entrega de recurso financeiro por si só.  

Os programas sociais aparecem no cenário nacional, como política pública e planejamento de 

superação da situação de vulnerabilidade e pobreza, a exemplo do programa Bolsa Família1 

instituído pela lei n. 10.836 de 9 de janeiro de 2004. Pois até então, não existiam as 

condicionalidades e a proposta de autonomia familiar e individual (RASCHEL ET ALL, 2015)  

Todavia, com a criação desse programa de transferência de renda federal, vai se concretizar 

também o sistema de dados que identifica e coleta as informações das famílias em situação de 

pobreza no país pelo decreto n. 6.135 de 26 de junho de 2007, referente ao Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), definido de acordo com o art. 6º da 

LOAS/1993 como um registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, 

sistematizar e disseminar informações georreferenciadas para a identificação e a caracterização 

socioeconômica das famílias de baixa renda. 

No estado do Amapá, o primeiro programa social criado, com base nas regras expressas na 

LOAS/1993, seguindo o modelo semelhante ao Programa Nacional Bolsa Família, é o 

programa estadual Renda para Viver Melhor, cuja lei n. 1.598, data de 28 de dezembro de 2011, 

(regulamentada pelo decreto n. 1.752 de 18 de maio de 2016). O programa prevê 

condicionalidades aos beneficiários como forma de permanência.  

Inclusive, o decreto n. 1.664 de 13 de maio 2021, ampliou o prazo de permanência das famílias 

no programa “por excepcionalidade ocorrido pelo novo Coronavírus (Covid-19) por mais um 

ano ou pelo tempo que perdurasse as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo 

                                                 

1
 Em relação aos programas federais, importa destacar que em 29 de dezembro de 2021 houve a revogação da lei 

n. 10. 836/2004 – Programa BOLSA FAMÍLIA e sancionada a lei número 14. 284/2021 que instituiu o 

PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL bem como o programa ALIMENTA BRASIL.  
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coronavírus. Em seguida, em 02 de abril de 2022, foi sancionada a lei n. 2.648 que ampliou os 

critérios de beneficiários do programa, revogando a antiga lei de n.1.598/2011. 

Além do programa Renda Para Viver Melhor, posteriormente foram criados outros visando 

atender certas demandas locais como, o programa “Luz para Viver Melhor” com o objetivo de 

contribuir com energia elétrica para as comunidades mais afastadas que não possuem energia 

elétrica convencional” para que possam ter melhores condições de vida e acesso a outras 

políticas públicas. Embora esteja sob a responsabilidade da SIMS, este é um programa que tem 

relação com o programa federal “LUZ PARA TODOS”. 

Também cabe destacar outros dois programas sociais estaduais, como o Amapá Jovem, e o 

Passe Livre Estudantil. Ambos buscam atender a população mais jovem e buscam minimizar a 

situação de vulnerabilidade dessas populações seja com repasse de transferência de renda direta, 

por meio de pecúnio, seja por transferência de renda indireta, por meio do passe livre estudantil. 

As informações acerca de cada programa serão mais detalhadas nos demais volumes da 

sistematização dos programas sociais. 

Diante do exposto, é possível inferir que os programas sociais devem ser monitorados e 

avaliados continuamente a fim de que, por meio desses instrumentos possa-se intervir no 

sentido de implantar uma política pública com efetividade para a população local e não somente 

a transferência direta ou indireta de recursos. Essas questões devem ser discutidas nos 

Conselhos de Assistência Social, assim como, nas Conferências de Assistência Social, tal como 

estabelece a LOAS (1993). Deve-se abrir o debate e discutir as questões que se colocam em 

contradição ao que dispõem as prerrogativas legais da assistência social. Uma vez que esses 

serviços precisam atender a população não apenas por uma face compensatória e imediata, 

somente com a transferência de renda, mas também e principalmente, para garantir a aquisição 

de uma política social universal, e emancipatória que vai muito além deste documento. 

5 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 

Em setembro de 2015 foi publicada a emenda constitucional n. 90 que acrescentou o direito ao 

transporte no rol de direitos sociais do art. 6º da Constituição Federal de 1988, são direitos 

sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. 

Tais direitos são assegurados na lei n. 12.852, de 05 de agosto de 2013, que institui o Estatuto 

da Juventude, o qual pontua-se o direito ao transporte, conforme descrito no art.33, in vesbis: 

A união envidará esforços, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, para promover a oferta de transporte público subsidiado para os jovens, 

com prioridade para os jovens em situação de pobreza e vulnerabilidade, na forma do 

regulamento. 
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De acordo, com a lei n. 8.742/93 (LOAS), em seu art.4º, II o qual menciona a universalização 

dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 

políticas públicas, desta forma a política de assistência social deve ser articulada com outras 

políticas setoriais para garantir o acesso aos direitos sociais das famílias em situação de 

vulnerabilidade social. 

Em consonância com o direito ao acesso ao transporte público, no estado do Amapá, foi 

instituído o programa Passe Livre Estudantil, tendo como objetivo garantir o acesso do 

estudante carente ao sistema de transporte coletivo urbano e interurbano de passageiros para a 

escola.  

O Programa Passe Livre Estudantil, dispõe sobre a gratuidade no sistema de transporte coletivo 

urbano e interurbano de passageiros, entre a residência e a instituição de ensino para viabilizar 

aos estudantes da rede pública municipal, estadual, federal e instituição privada, nelas 

regularmente matriculados, foi criado pela lei estadual nº 1.791 de 11 de dezembro de 2013, 

que foi revogada pela lei n. 2.256 de 01 de dezembro de 2017 (regulamentada pelo decreto n. 

0824 de 27 de março de 2018).  

Da finalidade: 

Tem como objetivo ampliar as condições de permanência dos estudantes nas instituições 

escolares da rede de ensino do Estado do Amapá, contribuindo na formação do educando e no 

desenvolvimento da educação. 

O valor do benefício: o auxílio será individual para cada estudante, limitado a 58 (cinquenta e 

oito) viagens por mês, em conformidade com o calendário escolar das instituições de ensino, 

bem como as atividades extracurriculares. 

O tempo de permanência:  

Conforme o art. 5º do decreto nº 0824/2018, o programa terá validade de 1 (um) ano, de acordo 

com os dias letivos, desde que o estudante mantenha as condições da concessão previstas na lei 

n° 2.256, bem como não incorra nas penalidades nela prevista. 

5.1-  Abrangência do Programa 

O programa abrange 03 (três) municípios do estado do Amapá: Macapá, Santana e Mazagão. 

Abarcando também os seguintes Distritos2 Fazendinha, Carvão e Mazagão Velho. No entanto, 

apenas o gerente operacional do município de Mazagão respondeu ao formulário do Programa 

PASSE LIVRE ESTUDANTIL, de forma presencial.  

                                                 
2Distritos descritos baseados em dados do IBGE. 
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Desta forma, o presente relatório terá o recorte da coleta de dados do acompanhamento 

realizado pelo gerente operacional do programa Passe Livre Estudantil no município de 

Mazagão e a execução do referido programa pela coordenação estadual. 

Importante destacar, que apesar de o programa ter abrangência em três municípios, apenas o 

gerente operacional do município de Mazagão prestou informações quanto a execução do 

programa em âmbito municipal.  

5.2- Quantitativo de Beneficiários por Município 

5.2.1- Tabela 01: quantitativo de beneficiários por município 

Nº Municípios Quantitativo de beneficiários 

01 Macapá 28.667 

02 Santana 184 

03 Mazagão 73  

   Fonte: NMA, 2022 

Em relação ao quantitativo de beneficiários, a coordenação estadual informou que o município 

de Macapá possui 28.667 (vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e sete), Santana, possui 184 

(cento e oitenta e quatro) e Mazagão, possui 73 (setenta e três) beneficiários. Quando 

perguntado ao gerente operacional do município de Mazagão, sobre o quantitativo de 

beneficiários a opção assinalada foi de 50 a 100 beneficiários, entrando em consonância com 

os dados relatados pela coordenação estadual. 

5.3- Identificação da coordenação do programa 

O programa tem como coordenador estadual o Senhor Aluizio Vaz, que tem por formação: 

ensino superior completo, vínculo: cargo comissionado, com tempo de atuação na função: de 

um (01) a cinco (05) anos, telefone: (96) 99142-8073 e e-mail: aluizijesus2020@gmail.com. 

E como gerente operacional, responsável pelo programa no município de Mazagão, o senhor 

Abraão Costa dos Santos, formação: superior completo, vínculo: cargo comissionado, tempo 

de atuação na função: menos de 01 (um) ano, contato: (96)99151-7931 e e-mail: 

abraaocosta.df@gmail.com. 

5.4- Perfil da equipe de trabalho 

5.4.1- Composição da equipe 

Tanto a equipe estadual quanto a equipe do município de Mazagão são compostas por mais de 

05 (cinco) pessoas, majoritariamente contratadas. De maneira que a equipe estadual não é 

específica do Programa PASSE LIVRE, haja vista que atende nos programas Amapá Jovem e 
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Passe Livre Estudantil. E a equipe de Mazagão, acompanha todos os programas estaduais e 

demandas da Secretaria de Estado de Inclusão e Mobilização Social. 

5.5- Espaço físico 

A coordenação estadual do programa informou que compartilha o espaço físico com outros 

programas da SIMS. 

E a gerência municipal de Mazagão apresentou as seguintes informações: não possui espaço 

físico para desenvolverem as atividades do programa. 

5.6- Gestão do Programa  

5.6.1- Perfil de profissão/ocupação do público atendido pelo programa. 

Segundo informações da coordenação estadual do programa e a gerência operacional do 

município de Mazagão, o perfil, referente à profissão/ocupação, do público atendido pelo 

programa no estado do Amapá, são estudantes.  

5.6.2- Perfil majoritário do público atendido 

 

De acordo com o decreto n. 0824 de 27 de março de 2018, o programa é destinado aos seguintes 

estudantes: 

 Estudantes do ensino fundamental e médio regularmente matriculado em instituições de 

ensino públicas;  

 Estudantes regularmente matriculados em curso de ensino superior ministrado em 

universidades, institutos de ensino superior e faculdades privadas que comprovem baixa 

renda e que estejam dentro das seguintes condições: bolsista do Programa Universidade 

para Todos – PROUNI; financiado pelo Fundo de Financiamento Estudantil- FIES; 

acadêmicos que possuam bolsa de estudo financiados pela instituição; 

 Estudantes de famílias inseridas no Programa Renda Pra Viver Melhor e no Programa 

Auxilio Brasil e Programa Amapá Jovem;  

 Estudantes de extrema vulnerabilidade social que não são beneficiários de nenhum 

programa de erradicação da pobreza; 

 Estudantes de cursos públicos e privados a nível técnico, tecnológicos e 

profissionalizantes com carga horária a partir de 400 horas, que comprovem baixa renda. 

Segundo informações da coordenação estadual do programa, o perfil majoritário do público 

atendido são majoritariamente de estudantes da rede pública federal, estudantes da rede 

municipal, fundo de financiamento estudantil (FIES), alunos da rede estadual; bolsistas do 

programa universidade para todos (PROUNI); acadêmicos da rede privada que possuam bolsa 

de estudo financiado pela instituição; estudantes de extrema vulnerabilidade social que não 

participa de nenhum programa de erradicação da pobreza; estudantes inseridos no programa 
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Amapá Jovem; estudantes dos cursos públicos e privados, a nível, técnicos, tecnológicos e 

profissionalizantes com carga horária a partir de 400 horas, que comprovem baixa renda. 

Já a gerência operacional da SIMS no município de Mazagão informou que o perfil majoritário 

do público atendido pelo programa são: estudantes da rede pública federal; fundo de 

financiamento estudantil (FIES); alunos da rede estadual; bolsistas do Programa Universidade 

para todos (PROUNI); acadêmicos da rede privada que possuam bolsa de estudo financiado 

pela instituição; estudantes de extrema vulnerabilidade social, não participante de nenhum 

programa de erradicação da pobreza; estudantes dos cursos públicos e privados, a nível, 

técnicos, tecnológicos e profissionalizantes com carga horária a partir de 400 horas, que 

comprovem baixa renda. 

Gráfico 01: Demonstra o perfil majoritário do público atendido pelo programa. 

 

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS 

Conforme gráfico 01: 33,3%  dos estudantes são da rede pública federal; 33,3% Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES), 33,3% alunos da rede estadual; 33,3% bolsistas do programa 

Universidade para todos (PROUNI); 33,3% acadêmicos da rede privada que possuam bolsa de 

estudo financiado pela instituição; 33,3% estudantes de extrema vulnerabilidade social que não 

participam de nenhum programa de erradicação da pobreza e estudantes dos cursos públicos e 

privados, a nível, técnicos, tecnológicos e profissionalizantes com carga horária a partir de 400 
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horas, que comprovem baixa renda. E 66,7% dos municípios não informaram sobre a execução 

do programa. 

5.7- Critérios de prioridade na concessão /expansão do programa  

O decreto n. 0824/2018 em seu art. 3º, §3º menciona que os estudantes devem preencher 

cumulativamente as seguintes condições de acesso e permanência no programa: 

a) residir no Estado do Amapá; 

b) prévio cadastro da família e/ou usuário junto ao órgão público gestor do Programa Passe 

Livre Estudantil; 

c) obter decisão concessiva do benefício, condicionado a análise socioeconômica, de acordo 

com os critérios definidos; 

d) ser usuário do transporte coletivo, mantendo cadastro prévio, ativo e atualizado na entidade 

gestora do sistema do transporte coletivo urbano e interurbano;  

e) residir a mais de 1.000 metros de distância do estabelecimento de ensino em que estiver 

matriculado; 

f) utilização pessoal e de acordo e intransferível com o trajeto das passagens creditadas, no 

limite mensal estabelecido e de acordo com o trajeto determinado no sentido, residência-escola 

residência e/ou a critério do regulamento; 

g) estar obrigatoriamente cadastrado no Cadastro Único - CadÚnico; 

h) manter assiduidade nas atividades escolares respectivas; 

i) estudantes de famílias inseridas em programa social governamental de erradicação da 

pobreza; 

j) não ter reprovado por nota ou frequência em mais de 1 (uma) disciplina por semestre ou ano 

letivo; 

k) não abandonar o curso, ou dele desistir ou evadir-se, ou mesmo trancar disciplina no 

semestre, salvo justo motivo, devidamente comprovado junto a Administração do Programa. 

l) não ter desligamento anterior do Programa devido a descumprimento de exigências mínimas 

ou por fraude; 

m) assinar termo de compromisso. 
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Gráfico 02: Apresenta os critérios de prioridade na concessão/expansão do Programa 

 

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS 

Segundo informações da coordenação estadual do programa, os critérios de prioridade para a 

concessão e/ou expansão do programa Passe Livre são estudantes de baixa renda. A gerência 

operacional do município de Mazagão, informou que os critérios utilizados para concessão do 

programa são: 33,3% de estudantes com altos índices de famílias em situação de pobreza 

extrema; 33,3% de territórios com altos índices de famílias em desproteção financeira; 33,3% 

de pessoas em situação de pobreza e/ou pobreza extrema, com dificuldade de acesso e/ou 

permanência nas políticas públicas, sendo caracterizados por sua heterogeneidade, como 

gênero, orientação sexual, identidade de gênero, diversidade étnico-racial, religiosa, geracional, 

territorial, de nacionalidade, egresso do sistema prisional do meio aberto. E 66,7% dos 

municípios não informaram sobre a execução do programa. 

5.8- Dados oficiais para concessão/ampliação do serviço 

5.8.1- Concessão/ampliação do serviço 

A coordenação estadual do programa informou que a concessão e/ou ampliação do programa é 

realizada através do Plano Estadual de Assistência Social, conforme preconiza a Política 

Nacional de Assistência Social que rege este documento como instrumento de planejamento 

estratégico, nele consta todas as metas estabelecidas pela gestão estadual.  

5.9- Metodologia/estratégia para atualização cadastral 

A coordenação estadual informou que não houve atualização cadastral no ano de 2021 do 

programa PASSE LIVRE.  
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E a gerência operacional da SIMS no município de Mazagão, informou que a atualização 

cadastral é realizada de forma Presencial em ambiente escolar. 

5.10-  Acompanhamento e operacionalização do programa. 

5.10.1- Acompanhamento, monitoramento e avaliação do programa  

Conforme art. 8º, III do decreto n.0824/2018, a SIMS, é responsável por cadastrar, realizar o 

acompanhamento e o monitoramento dos estudantes, por meio de um plano estratégico que 

tenha abrangência nos municípios onde o mesmo funciona.  

A coordenação estadual informou do Programa informou que realiza o monitoramento e 

avaliação das atividades realizadas nos municípios, com periodicidade mensal, através do 

sistema do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Amapá (SETAP), quanto 

a utilização das recargas pelos beneficiários. 

Já a gerência operacional da SIMS no município de MAZAGÃO, afirmou que realiza o 

monitoramento e avaliação de suas atividades, o qual é feito de forma eventual, através de visita 

técnica e quando o beneficiário não utiliza o passe estudantil, está informação é repassada para 

a gestão estadual que realiza o acompanhamento de forma On-line.  

Cabe destacar, que tanto a gestão estadual quanto a gerência do município de Mazagão utilizam 

como estratégia de monitoramento o sistema do SETAP. 

5.10.2- Operacionalização do programa. 

Conforme o decreto n. 0824/2018 em seu art. 8°, dispõe que a Secretaria de Estado da Inclusão 

e Mobilização Social - SIMS, é a administradora do Programa, responsabilizando-se por sua 

implementação e execução.  

Quanto a operacionalização do programa a coordenação estadual e a gerência operacional de 

Mazagão, informaram que é realizada através da execução direta da SIMS, possuindo fundo 

próprio para a execução do referido programa. 

5.10.3- Perfil orçamentário do programa 

Sobre o perfil orçamentário, a coordenação estadual do referido programa na SIMS, informou 

que a dotação orçamentária anual (em real R$) é de R$ 5.763,753,00 (cinco milhões, setecentos 

e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e três reais) e que o financiamento é proveniente 

do recurso proveniente de Fundo Especifico. Quando ao recurso recebido, quais os tipos de 

despesas são custeados, foi informado a concessão de passagens terrestres. 
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5.10.4- Identificação orçamentária / plano plurianual   

Na ocasião, a coordenação do programa, apresentou o contrato de Prestação de Serviço Vigente 

nº 004/2018. E apresentou como Ação Orçamentária nº 2642 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL 

5.11- Pontos relevantes dos programas estaduais  

5.11.1- Atividades desenvolvidas 

A coordenação estadual do programa na SIMS e a gerência operacional do município de 

Mazagão, informaram que nenhuma atividade foi desenvolvida com os beneficiários do 

programa citado. Cabe destacar, que na legislação vigente, não são previstas atividades com os 

beneficiários, apenas a concessão de passagens de ônibus, creditadas no cartão de passe livre 

estudantil para o beneficiário. 

5.11.2- Cadastro Único 

O CadÚnico é instrumento de coleta, processamento, sistematização e disseminação de 

informações, com a finalidade de realizar a identificação e a caracterização socioeconômica das 

famílias de baixa renda que residem no território nacional, conforme artigo 2º do decreto nº 

11.016, de 29 de março de 2022. Dentre as condições de acesso e permanência no programa o 

beneficiário deve estar obrigatoriamente cadastrado no Cadastro Único. 

A coordenação estadual do programa na SIMS e a gerência operacional do município de 

Mazagão, informaram que todos os beneficiários do Programa, possuem Cadastro Único. 

5.11.3- Curso/capacitação ofertado pela SIMS 

A coordenação estadual do programa na SIMS e a gerência operacional do município de 

Mazagão, informaram que a equipe técnica do programa, não participou de nenhum curso e/ou 

capacitação ofertado pela SIMS.  

5.11.4- Metodologias utilizadas no programa  

Tanto a gerência operacional quanto a coordenação estadual do programa PASSE LIVRE 

ESTUDANTIL na SIMS, informaram que não são utilizadas metodologias para a execução do 

programa nos municípios, uma vez que o objetivo do programa é a concessão de passagens para 

o deslocamento do estudante até a instituição de ensino, evitando a evasão escolar. 

5.12- Parcerias com órgãos do município  

A coordenação estadual do programa PASSE LIVRE na SIMS, bem como a gerência 

operacional do município de Mazagão, informaram que não possui parceria com nenhum órgão 

nos municípios em que o programa é executado. 
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5.13- Aparelhos sociais no município 

Segundo informações da gerência operacional, no município de Mazagão, os aparelhos sociais 

existentes são: igreja, postos de saúde, escola, centro comunitário, secretarias municipais e 

conselhos de direitos e ou de assistência Social. 

5.14- Fonte de renda do município  

A gerência operacional de Mazagão, informou que as principais fontes de renda do município 

são: 33,3% artesanato; 33,3% agricultura familiar; 33,3% comércio; 33,3% de extrativismo 

animal (caça e pesca) e extrativismo vegetal (coleta do açaí), e 66,7% não houve informações 

dos municípios de abrangência do programa, conforme demonstrado abaixo no gráfico 03.  

Gráfico 03: Demonstra a fonte de renda do município  

 

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS 

5.15- Dificuldades e Avanços do Programa 

5.15.1- Dificuldades na execução do programa 

Quanto as dificuldades encontradas na execução do programa, a coordenação estadual informou 

que são recursos humanos insuficientes, insuficiência de estrutura operacional (equipe, veículo, 

estrutura física, material) e ausência de sistema de cadastramento. E a gerência operacional do 

município de Mazagão, informou ausência de estrutura operacional (equipe, veículo, estrutura 

física, material).  
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Gráfico 04: Demonstra as dificuldades na execução do programa 

 

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS 

Conforme demonstrado no gráfico 04, quanto as dificuldades encontradas na execução do 

Programa, 33,3% informou ausência de estrutura operacional (equipe, veículo, estrutura física, 

material), e 66,7% não houve informações do município. 

5.15.2- Avanços alcançados pelo programa 

A coordenação estadual do programa, informou que em 2020 houve um avanço no quantitativo 

de beneficiários no programa (o recadastramento já tinha ocorrido), entretanto no ano de 2021 

os alunos estiveram em aulas online, não necessitando de passagens para seu deslocamento. 

Já o município de Mazagão, através da gerência operacional do programa/SIMS, informou que 

os principais avanços em decorrência da execução do programa no município foram: 33,3% de 

redução da evasão escolar no território; 33,3% redução do índice de violência contra criança e 

adolescente no território; 33,3% elevação da qualificação profissional e preparação para o 

mercado de trabalho; 33,3% elevação de indicadores de jovens e preparação para o mercado de 

trabalho e 33,3% elevação de indicadores de permanência e sucesso escolar. E 66,7% não houve 

informações dos municípios, conforme se verifica no gráfico abaixo: 
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Gráfico 05: Apresenta os avanços alcançados pelo programa 

 

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS 

Considerações Finais 

Os programas sociais criados pelo governo do estado visam atender as necessidades específicas 

dos usuários da Política de Assistência Social. Cada um tem papel fundamental para contribuir 

com a redução da situação de pobreza e vulnerabilidade da população local, haja vista, a 

responsabilidade do Estado em prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção 

social para famílias e indivíduos que deles necessitam, conforme preconiza a Política Nacional 

de Assistência Social (PNAS/2004).  

Nesse sentido, o monitoramento realizado pela equipe técnica do Núcleo de Monitoramento e 

Avaliação da Coordenadoria de Formulação e Gestão da Política de Assistência Social desta 

secretaria- SIMS, constatou que os programas sociais são de suma importância para minimizar 

os impactos da situação de pobreza e pobreza extrema, presentes na realidade local amapaense. 

Porém, existem inconsistências com o que preconiza a Política de Assistência Social.  

Observou-se fragilidades em relação a execução do programa, tal como relatado pelo 

coordenador, segundo ele o acompanhamento acontece por meio do sistema (SETAP – 

Sindicado das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá) ou seja, quando os estudantes 

conseguem acessar o transporte público, eles entendem que os mesmos estão indo para a 

instituição de ensino. No entanto, a equipe não consegue saber se estão realmente acessando a 

escola ou se estão apenas fazendo uso do benefício de forma inadequada. 

Ressalta-se que para o acompanhamento do programa, conforme o decreto n.0824/2018, é 

necessário: manter assiduidade nas atividades escolares respectivas; ter frequência mínima de 
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75% da carga horária bimestral; não ter reprovação em nota ou frequência em mais de uma 

disciplina por semestre ou ano letivo e, não abandonar o curso ou dele desistir, ou evadir-se, ou 

mesmo trancar disciplina no semestre, salvo o motivo devidamente comprovado junto a 

administração do programa. 

Outrossim a equipe da SIMS que coordena o programa, por não ter domínio da 

operacionalidade   em relação ao estudante na escola, não faz o acompanhamento de acordo 

com o decreto n.0824/2018. Além disso, este documento afirma existir um Conselho Gestor, do 

qual a Secretaria de Educação (SEED) faz parte como membro, cabendo a este conselho a 

responsabilidade pela orientação dos objetivos, metas e, implantação e implementação do 

programa passe livre estudantil. Entretanto, não foi possível visualizar a participação desta 

secretaria junto a coordenação do programa, muito menos em relação ao acompanhamento. 

No tocante a execução do programa foi observada ocorrência do mesmo em três municípios, 

mas apenas um gerente operacional prestou informações ao monitoramento realizado, o que 

sugere falta de articulação entre coordenação e gerentes operacionais quanto ao 

acompanhamento do referido programa nos municípios. 

Diante do quadro em que se encontra o programa PASSE LIVRE ESTUDANTIL E para que se 

ajuste a Política Nacional de Assistência Social faz-se as seguintes RECOMENDAÇÕES A 

GESTÃO E COORDENAÇÃO ESTADUAL: 

 Garantir o comando único das ações de assistência social, repassando a estrutura 

operacional do programa para a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme 

previsto na Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) e Norma Operacional 

Básica NOB/SUAS; 

 Aumentar articulação com os gerentes operacionais em relação as ações realizadas, bem 

como em relação as informações, quando da troca de gerência;  

 Garantir estrutura operacional (equipe, veículo, estrutura física, material) para os 

municípios;  

 Garantir maior articulação entre as políticas intersetoriais, tal como o que dispõe o 

decreto n.0824/2018, em relação ao Conselho Gestor, sobretudo com a Secretaria de 

Educação, uma vez que esta possui o controle, por meio do SIGEDUC, acerca da 

frequência e rendimento dos estudantes beneficiários do programa; 

  Garantir capacitação para os gerentes operacionais e equipe técnica estadual, sobre a 

execução e o acompanhamento dos programas estaduais; 

 Garantir a implantação do sistema de informações para cadastro dos beneficiários. 



 
Governo do Estado do Amapá 

Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social 
Coordenação de Formulação e Gestão da Política de Assistência Social – CFGPAS 

Núcleo de Monitoramento e Avaliação – NMA 

22 

 

Referências 

AMAPÁ. Lei nº 2.648 de 02 de abril de 2022. Estabelece novos regramentos ao programa 

de renda mínima “Programa Renda Para Viver melhor”, no âmbito da administração 

direta do poder executivo Estadual, revogando a lei estadual 1.598, de 28 de dezembro de 

2011, e dá outras providências. Amapá: 2022. 

_______, Decreto nº 1.752 de 18 de maio de 2016. Dispõe sobre as novas diretrizes do 

programa Renda Para Viver Melhor (PRVM). 

_______, Decreto nº 1.664 de 13 de maio de 2021. Dispõe sobre a prorrogação do prazo de 

permanência de famílias no Programa Renda Para Viver Melhor, por excepcionalidade 

ocasionada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 

_______, Decreto nº 2.924, de 21 de junho de 2022. Regulamenta os novos termos do 

Programa de renda mínima “Programa Renda Para Viver Melhor”, no âmbito da 

Administração Direta do poder executivo Estadual, nos termos da lei estadual nº 2.648, de 02 

de abril de 2022 e dá outras providências. 

_______, Lei nº 1.598 de 28 de dezembro de 2011. Institui, no âmbito da Administração 

Direta do Poder Executivo do Estado do Amapá, o Programa Renda para Viver Melhor, 

destinado às famílias do Estado do Amapá em situação de pobreza e extrema pobreza. 

_______, Lei nº 2.648 de 02 de abril de 2022. Estabelece novos regramentos ao programa 

de renda mínima “Programa Renda Para Viver Melhor”, no âmbito da administração direta 

do Poder Executivo Estadual, revogando a Lei Estadual 1598, de 28 de dezembro de 2011, e dá 

outras providências. 

_______, Lei nº 2.256 de 01 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o Programa Passe Livre 

Estudantil, revogando a Lei nº 1.791, de 11 de dezembro de 2013 e dá outras providências. 

_______, Decreto nº 0824 de 27 de março de 2018. Dispõe sobre as regulamentações para a 

inclusão no Programa Passe Livre Estudantil e o Fundo Estadual do Passe Livre 

Estudantil, instituído pela Lei nº 2.256, de 01 de dezembro de 2017.  

BRASIL.  Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS). Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências, e 

legislação correlata. Brasília, 2010. 

_______, Decreto nº 7.332, de 19 de outubro 2010 dá nova redação e acresce artigos ao 

Decreto no 5.209, de 17 de setembro de 2004, que regulamenta a Lei no 10.836, de 9 de 

janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa Família. 



 
Governo do Estado do Amapá 

Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social 
Coordenação de Formulação e Gestão da Política de Assistência Social – CFGPAS 

Núcleo de Monitoramento e Avaliação – NMA 

23 

 

_______, Lei nº 12.852, de 05 de agosto de 2013 que institui o Estatuto da Juventude e dispõe 

sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas da juventude 

e o Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE.  

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Financiamento da 

Assistência Social no Brasil. Caderno SUAS, ano 3, Brasília: 2008. 

_______, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Orientações Técnicas da 

Vigilância Socioassistencial. Brasília, 2010. 

_______, Norma Operacional Básica do SUAS. Brasília: Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome; Secretaria Nacional de Assistência Social, 2012. 

______, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais. Brasília, 2009, reimpresso em 2011. 

______, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Política Nacional de 

Assistência Social PNAS/2004. Brasília, 2005. 

______, Emenda Constitucional nº 90, de 15 de setembro de 2015. Dá nova redação ao art. 6º 

da Constituição Federal, para introduzir o transporte como direito social. 

MUNIZ. Egli; MARTINELLI. Maria Lucia; EGGER-MOELLWALD. Maria Tereza; Chiachio. 

Neiri B. O Conceito de Serviços Socioassistênciais: uma contribuição para o debate. In 

Caderno de textos da VI Conferência Nacional de Assistência Social. Compromissos e 

responsabilidade para assegurar Proteção Social pelo Suas. MDS. Brasilia,2007. 

RUSCHEL, Stertz Mariele & Mary Andrea Alves Jurumenha & Patrícia Vicente Dutra. Os 

Programas de Transferência de Renda no Brasil e a Institucionalização do Programa 

Bolsa Família. Seminário Nacional de Serviço Social, Trabalho e Política Social. Universidade 

de Santa Catarina, Florianópolis SC-27 a 29 de outubro de 2015. 

Sites Consultados 

https://www.gesuas.com.br/blog/plano-de-assistencia-social/, acesso em 27 de julho de 2022. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12852.htm, acesso em 08 de 

agosto de 2022. 

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/assistencia-social, acesso em 25 de 

julho de 2022. 

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/assistencia-social


Governo do Estado do Amapá
Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social

Coordenação de Formulação e Gestão da Política de Assistência Social – CFGPAS
Núcleo de Monitoramento e Avaliação – NMA

Monitoramento do Programa Estadual Passe Livre Estudantil
aos gerentes operacionais do município de Mazagão

A
N

EX
O

S

24


