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IDENTIFICAÇÃO 

Tema: Relatório de Sistematização do Monitoramento realizado aos equipamentos 

socioassistenciais, Rede Privada e Programas Estaduais executados no município de 

Oiapoque. 

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

do Núcleo de Monitoramento Avaliação. 

  

2. INTRODUÇÃO 

 

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

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

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

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

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

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

núcleo de Monitoramento e Avaliação (NMA) responsável pela vigilância socioassistencial 

no estado do Amapá. 

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

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

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

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

padrões de qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial. 

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

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

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

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

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

permanente reflexão da área de Vigilância Socioassistencial.  

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

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

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

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

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

 



 

                  
 

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

Vulnerabilidades; a Vigilância sobre os Padrões dos Serviços.  

Nesse sentido, cabe a Vigilância Socioassistencial transformar em dados as 

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

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

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

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

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

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

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

proximidade geográfica dos municípios. 

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

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

Amapá:  

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

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

Tartarugalzinho; 

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

Mazagão e Vitória do Jarí; 

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

Branca, Porto Grande e Serra do Navio; 

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

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

 

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

sistematização dos relatórios produzidos pelos técnicos do Núcleo de Monitoramento e 

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

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

Neste relatório descrevemos a situação socioassistencial do Território da Fronteira que 

abrange apenas o município de Oiapoque. 

 

 



 

                  
 

 

 

  

SIMS, 2014 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

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

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

do Núcleo de Monitoramento e Avaliação - NMA/CFGPAS/SIMS no município de Oiapoque 

em setembro de 2019.  

Foram visitados os equipamentos socioassistenciais como Centro de Referência de 

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

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

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

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

dos instrumentais, em especial, do Registro Mensal de Atividades (RMA) e do Censo SUAS. 

Com base nesses documentos e nas visitas técnicas pretende-se apresentar uma análise prévia 

da execução da política de assistência social nos municípios que fazem parte do Território da 

Fronteira. 

 



 

                  
 

4. DESCRIÇÃO DO MUNICÍPIO:  

 

O município de Oiapoque está localizado na parte mais setentrional do estado do 

Amapá. Limita-se ao norte com a Guiana Francesa, ao sul com os municípios de Calçoene, 

Serra do Navio e Pedra Branca do Amaparí. Ao Leste é banhado pelo Oceano Atlântico e a 

oeste faz fronteira com o município de Laranjal do Jari. 

É composto, ainda de uma sede municipal (Oiapoque) e dois distritos: Clevelândia 

do Norte (área de destacamento militar do exército) Vila Velha (área de propriedades 

agroextrativas).  

Outras localidades se distribuem na área geográfica municipal: Ponte do Caciporé 

(área de intercessão da BR-156) e Rio Caciporé - importante ponto de apoio tanto para o 

tráfego rodoviário da BR-156, quanto para o fluvial, principalmente para os pecuaristas e 

agricultores da região. 

Há, também, outros povoados menores (indígenas) como: Manga, Santa Isabel, 

Espirito Santo, Açaizal, Urucaura e Kumarumã. Já o Vila Brasil (serve de apoio aos garimpos 

infiltrados na Guiana Francesa), Taperebá (área de apoio aos pescadores da costa marítima).   

Neste sentido, existe apenas uma via de ligação com a capital do estado, Macapá: a 

BR-156, com aproximadamente 600 km, contudo, pela Ponte Internacional sobre o Rio 

Oiapoque pode-se ter acesso à Guiana Francesa. 

O município é de pequeno porte II e possui uma população estimada de 27.906 

pessoas (IBGE, 2020), com uma porcentagem de 32% de pessoas que residem na área rural e 

68% na área urbana.  

Oiapoque ocupa a 2946ª posição entre os 5.565 municípios do país, segundo o índice 

de desenvolvimento humano municipal – IDHM. Com IDHM de 0, 658 o município se situa 

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

O total da população em extrema pobreza de Oiapoque corresponde a 4.824 (IBGE, 

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

R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 38,83%, em 1991, e para 39,64%, em 

2000, e para 31,24%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos 

pode ser descrita através do Índice de Gini (instrumento utilizado para medir o grau de 

concentração de renda em determinado grupo), que passou de 0,56, em 1991, para 0,67, em 

2000, e para 0,69, em 2010, segundo dados do Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. 

São 4.809 (quatro mil oitocentos e nove) famílias cadastradas no Cadastro Único, 

sendo destas 1.307 (mil trezentos e sete) famílias em situação de extrema pobreza, 1.042 



 

                  
 

 (mil quatrocentos e quarenta e duas) famílias de baixa renda e 1.414 (mil quatrocentos e 

quatorze) famílias em situação de pobreza. Destas, 2.040 (duas mil e quarenta) famílias são 

beneficiárias do Programa Bolsa Família, recebendo a média de R$ 177, 20 (cento e setenta e 

sete reais e vinte centavos) e 727 (setecentos e vinte e sete) são beneficiários do Benefício de 

Prestação Continuada, sendo que 361 (trezentos e sessenta e uma) são pessoas com 

deficiência e 366 (trezentos e sessenta e seis) são idosos. 

Este município possui dois equipamentos da rede socioassistencial: Centro de 

Referência de Assistência Social e Centro de Referência Especializado de Assistência Social. 

 

5. PERFIL DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS EXECUTADOS NO 

TERRITÓRIO DA FRONTEIRA DO ESTADO DO AMAPÁ EM 2019. 

 

Dentre as responsabilidades do Estado conforme artigo 17 da Norma Operacional 

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

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

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

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

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

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

adequação e quanto ao tipo e volume da oferta. O monitoramento é fundamental para a 

identificação de problemas, assim como para subsidiar as estratégias de avanço da Política de 

Assistência Social nos municípios. 

 

5.1. CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 

 

 Conforme definido na LOAS e na PNAS, a Proteção Social Básica tem caráter 

preventivo, ela objetiva a antecipação de situações de risco por meio do conhecimento prévio 

do território e das famílias, das demandas sociais e dos níveis de desproteção social a que 

estão expostas. De acordo a LOAS art. 6º as proteções sociais, básica, serão ofertadas 

precipuamente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). 

 Neste sentido, o CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada 

em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos 

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

programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias.  



 

                  
 

No município de Oiapoque, o CRAS Nossa Senhora de Fátima, localizado na 

Passagem Lúcio Vilhena, nº 115, bairro Fazendinha, está localizado em área urbana periférico. 

É uma Unidade com capacidade de referenciamento de até 2.500 (duas mil e quinhentas) 

famílias. O imóvel ocupado pelo CRAS não é compartilhado com outra unidade. 

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

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

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

proteção social básica. O CRAS Nossa Senhora de Fátima possui 01 (uma) sala administrativa, 

01 (uma) recepção, 01 (uma) sala de atendimento psicossocial, 01 (uma) sala de atividade, 01  

(uma) área externa para atividades, 02 (dois) banheiros e 01 (uma) sala de planejamento. O 

prédio possui banheiros acessíveis para pessoas com deficiência de acordo com as normas da 

ABNT e dispõe de rampa de acesso na entrada. 

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

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

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

aos seus direitos socioassistenciais. O referido equipamento funciona 05 (cinco) dias por 

semana, 10 (dez) horas por dia. 

 

5.1.1. RECURSOS MATERIAIS: 

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

um dos ambientes, o CRAS Nossa Senhora de Fátima possui os seguintes equipamentos e 

materiais disponíveis: 05 (cinco) computadores de mesa; impressora; máquina copiadora; 

televisão; equipamento de som; DVD; data show; acervo bibliográfico e materiais 

pedagógicos e esportivos. 

O referido CRAS possui veículo de uso compartilhado, item essencial para o 

desenvolvimento das atividades do PAIF, sobretudo para a realização de visitas domiciliares e 

para o acompanhamento de famílias em áreas dispersas do território de abrangência do CRAS.  

 

5.1.2. SERVIÇOS OFERTADOS: 

 

  Conforme preconiza a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, através 

da Resolução nº 109 de novembro de 2009, o CRAS Nossa Senhora de Fátima oferta o 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF. Nos meses de referência, 

janeiro a março de 2019, foram registradas 427 (quatrocentos e vinte e sete) famílias em  



 

                  
 

acompanhamento pelo PAIF e destas 03 (três) novas famílias estavam em acompanhamento 

no mês de março de 2019. 

 São ações desenvolvidas pela equipe do CRAS, segundo a equipe técnica: acolhida 

em grupo e particularizada realizada por profissional de nível superior; acompanhamento de 

famílias; elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar; atendimento particularizado de 

famílias e indivíduos; registro de acompanhamento familiar em prontuários; grupos e oficinas 

com famílias; visitas domiciliares; palestras; campanhas ou eventos comunitários; apoio para 

obtenção de documentação pessoal; encaminhamento de famílias ou indivíduos para a Rede 

de Serviço Socioassistencial e outras políticas públicas (educação, habitação, trabalho entre 

outros); encaminhamento para obtenção de Benefícios Eventuais, para inserção/atualização de 

famílias no Cadastro Único e acompanhamento dos encaminhamentos realizados. 

O CRAS em referência, executa diretamente o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos e possui rede referenciada para este serviço.  

 Neste sentido, os serviços executados pela rede referenciada ao CRAS são para os 

seguintes públicos: criança e adolescente de 7 a 14 anos; adolescentes e jovens de 15 a 17 

anos; jovens de 18 a 29 anos; adultos de 30 a 59 anos de idade e idosos de 60 anos ou mais.  

 Quanto a equipe técnica, o CRAS - Nossa Senhora de Fátima, possui equipe adicional 

(além do número previsto pela NOB/RH/SUAS), especifica para deslocamento, visando o 

atendimento à população em territórios e áreas isoladas. Logo, a equipe se desloca para 

realizar atendimento nestas áreas/comunidades uma vez por mês. E o público atendido pela 

equipe são comunidades rurais, ribeirinhas, assentamentos, famílias beneficiárias do 

Benefício de Prestação Continuada (BPC), famílias com pessoas com deficiência, povos 

indígenas, famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e comunidades quilombolas. 

 Quanto a equipe volante, realiza os seguintes atendimentos nas áreas/comunidades: 

atendimento particularizado de famílias ou indivíduos; atendimento em atividade coletiva de 

caráter continuado (oficinas PAIF, SCFV); atendimento em atividade coletiva de caráter não-

continuado (palestras); cadastramento/atualização cadastral; concessão de benefícios 

eventuais; encaminhamento para o BPC; encaminhamentos para rede setorial e intersetorial e 

visitas domiciliares. 

 O equipamento faz a concessão de benefícios eventuais. Em relação ao Benefício de 

Prestação Continuada, este CRAS executa os seguintes atendimento: identificação de 

possíveis beneficiários do BPC; busca ativa de beneficiários do BPC para inclusão no 

CádÚnico; orientação/acompanhamento para inserção no BPC/encaminhamento para o INSS; 

atendimento e acompanhamento das pessoas com deficiência do BPC com idade escolar e que  



 

                  
 

esteja fora da escola (incluindo BPC na escola), e inserção dos beneficiários nos serviços 

socioassistenciais (PAIF, SCFV, entre outros). 

Quanto ao CadÚnico, o CRAS não realiza o cadastramento e atualização.  

 

5.1.3. GESTÃO E TERRITÓRIO: 

 

No que se refere às atividades da Gestão, foi informado pela Coordenação, que 

discussão de casos e reuniões de planejamento entre a equipe de referência e a coordenação 

do CRAS são realizadas semanalmente, entretanto a elaboração de relatórios são realizadas 

mensalmente. 

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

situados na zona rural. E neste território, há povos e comunidades tradicionais, tais como: 

povos indígenas, comunidade quilombola e ribeirinha. As comunidades quilombolas e povos 

indígenas foram atendidas pela equipe do CRAS em 2019. 

Para atendimento deste público, foi informado que a equipe técnica possui capacitação 

especifica, estratégias e metodologias de atendimento, no entanto, não possui diagnóstico 

específico sobre as vulnerabilidades das comunidades acompanhadas. Na equipe do CRAS 

existem profissionais com experiências junto às comunidades atendidas. Foi informado ainda 

que existe articulação com órgãos públicos e entidades ou organizações da sociedade civil de 

representação ou defesa de direitos das comunidades atendidas.  

 

5.1.4. GESTÃO DE PESSOAS: 

 

A equipe de referência do CRAS Nossa senhora de Fátima é constituída por 

profissionais responsáveis pela gestão territorial da proteção básica, organização dos serviços 

ofertados no CRAS e pela oferta do PAIF. Sua composição é regulamentada pela Norma 

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

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

conforme o Caderno de Orientações do CRAS, este deve ter no mínimo dois técnicos com 

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

preferencialmente psicólogo. 

Quanto aos recursos humanos, a equipe técnica deste CRAS é composta por: 01 (um) 

Coordenador, 01 (um) psicólogo, 01 (uma) assistente social, 01 (uma) oficineira, 01 (uma) 

recepcionista, 01 (um) auxiliar administrativo e 01 (um) profissional de serviço gerais.  



 

                  
 

A coordenadora deste CRAS exerce exclusivamente a função de Coordenadora. Foi 

informado pela Coordenação que a Unidade nos últimos 12 (doze) meses proporcionou a 

participação de seus profissionais nos seguintes cursos: violência e violação de direitos; 

trabalho infantil; álcool e outras drogas; criança feliz e vigilância socioassistencial. Quanto a 

participação do curso CAPACITA SUAS, não foi ofertado pela SIMS nem um curso nos 

últimos 12 meses. 

 

5.2. CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

(CREAS).  

 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é um 

equipamento público onde são oferecidos serviços com o objetivo de acolher, orientar, 

acompanhar famílias e indivíduos em situação de violação de direitos, fortalecendo e 

reconstruindo os vínculos familiares e comunitários. 

O CREAS São Miguel Arcanjo funciona no modelo de residência e possui placa de 

identificação contendo informações pertinentes ao equipamento. O equipamento está em 

pleno funcionamento e possui uma estrutura boa e organizada. Dispõem do seguinte espaço 

físico: 01 (uma) recepção, 01 (uma) sala para atendimento psicossocial, 01 (uma) sala para as 

atividades administrativas, 01 (uma) copa e 01 (um) espaço amplo para atividades. 

A equipe do CREAS é composta por: 01 (uma) coordenadora, 01 (uma) assistente 

social, 01 (uma) psicóloga, 01 (um) arte-educador, 01 (uma) recepcionista, 01 (um) agente 

administrativo e 02 (dois) auxiliares de serviços gerais. 

 

5.2.1. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado e Famílias e indivíduos - PAEFI  

 

Conforme preconiza a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o CREAS 

de Oiapoque oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos – PAEFI. Trata-se do serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias 

com um ou mais de seus membros em situação de ameaça e violação de direitos.   

De acordo com o Coordenador, nos meses considerados de referência, janeiro, 

fevereiro e março de 2019, o volume de famílias e indivíduos acompanhados pelo PAEFI foi 

de 117 (cento e dezessete) e o número de novas famílias e indivíduos inseridos no 

acompanhamento foram 11 (onze).  

 

 



 

                  
 

Gráfico 1: Perfil dos novos casos inseridos no acompanhamento do PAEFI: 

 

Dos novos casos atendidos nos meses de referência (janeiro a março) foram 

registrados nos arquivos do CREAS (Gráfico 1): 05 (cinco) famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família; 03 (três) famílias com membros beneficiários do BPC; 03 (três) 

famílias cuja situação de violência/violação esteja associada ao uso abusivo de substancias 

psicoativas; 02 (duas) famílias com adolescente em cumprimento de Medidas Socioeducativas 

em meio aberto. Não foram registras famílias com crianças ou adolescentes em situação de 

trabalho infantil e famílias com crianças e adolescentes em Serviço de Acolhimento.  

 

Gráfico 2: Quantidade de pessoas vitimadas que ingressaram no PAEFI, durante o mês 

de referência: 

 



 

                  
 

Foram registrados 07 (sete) novos casos (Gráfico 2) que ingressaram no PAEFI 

durante o mês de referência, sendo: 01 (uma) criança/adolescente vítima de violência 

intrafamiliar (física ou psicológica), do sexo masculino, com idade entre 07 a 12 anos e 01 

(um) adolescente vítima de abuso sexual, do sexo masculino, com idade entre 13 a 17 anos. 

Foi registrado 01 (um) caso de idoso, vítima de negligência ou abandono, com 60 anos ou 

mais. Foram registrados 03 (três) casos de pessoas com deficiência vítimas de violência 

intrafamiliar (física, psicológica ou sexual), destes 01 (um) caso do sexo masculino, com 

idade entre 13 a 17 anos e 02 (dois) casos do sexo feminino, com idade entre 18 a 59 anos. 

Foi registrado 01 (um) caso de pessoa em situação de rua, do sexo masculino, com idade 

entre 60 anos ou mais.  

Não foram registrados casos de crianças ou adolescentes em situação de trabalho 

infantil, mulheres adultas vítimas de violência intrafamiliar, pessoas vítimas de tráfico de 

seres humanos e pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual. 

 

Gráfico 3: Atendimentos realizados no CREAS 

 

 

Conforme Gráfico 3, nos meses de janeiro a março de 2019 foram registrados 32 

(trinta e dois) atendimentos individualizados pelo CREAS Oiapoque; 08 (oito) atendimentos 

em grupo; 09 (nove) famílias encaminhadas para o CRAS; e 12 (doze) visitas domiciliares 

realizadas. 

 

 



 

                  
 

5.2.2. Serviço de Proteção a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa 

(LA/PSC) 

 

O Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade tem por 

finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente.  

 

Gráfico 4: Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativa 

 

 

De acordo com (gráfico 4), foram registrados 03 (três) adolescentes em cumprimento 

de medidas socioeducativas, destes, 02 (dois) adolescentes em cumprimento de liberdade 

assistida e 01 (um) adolescente em cumprimento de prestação de serviços à comunidade 

(PSC). Sendo 01 (um) do sexo masculino em cumprimento de LA e 01 (um) do sexo 

masculino em cumprimento de PSC. 

 

5.2.3. Serviço Especializado em Abordagem Social: 

 

Foram registradas 22 (vinte e duas) abordagens pelo Serviço de Abordagem Social 

do CREAS de Oiapoque. Sendo, 06 (seis) de idade entre 13 a 17 anos; 07 (sete) de 18 a 59 

anos e 02 (dois) de 60 anos ou mais do sexo masculino e 02 (duas) entre 0 a 12 anos e 05 

(cinco) 18 a 59 anos do sexo feminino.  

 



 

                  
 

5.3. REDE PRIVADA 

A rede socioassistencial privada é formada por entidades que desempenham as 

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

Sistema Único de Assistência Social como prestadoras complementares de serviços 

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

social.  

Neste sentido, elas prestam serviços, executam programas ou projetos de 

atendimento, assessoramento e defesa e garantia de direitos, conforme a Resolução nº 14 de 

2014 do CNAS que estabelece os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades e 

organizações de assistência social, podem ser:  

 

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

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

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

 De assessoramento, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados 

prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de 

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

assistência social;  

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

voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, 

construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das 

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

direcionada ao público da política de assistência social. 

No território da Fronteira, são 08 (oito) organizações sociais listadas no plano 

municipal de assistência social, mas nem todas são de assistência social, constam entidades da 

educação infantil, saúde e igrejas. Dados do CNEAS apontam que ainda é pequeno o número 

de municípios que cadastram as entidades no sistema. 

 

5.3.1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 

1. Federação de Cultos de Matriz Africana, Umbanda e Candomblé; 

2.  Associação dos Moradores do Bairro Infraero – AMBI; 

3. Associação Oiapoquense para idosos – ASOP; 



 

                  
 

4. Associação Missão das Fronteiras Bom Samaritano; 

5. Associação DEPAC Fronteira - Desenvolvimento, Prevenção, Acompanhamento e 

Cooperação de Fronteira; 

6. Associação Assembleia de Deus a Pioneira; 

7. Bombeiro Mirim Músico; 

 

 

5.3.2 LISTAR OS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS OU BENEFÍCIOS 

PRESTADOS: 

 

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

 
  

Os serviços prestados pelas entidades (Gráfico 5), são: Evangelização, distribuição de 

cestas básicas e Instruções de Cidadania, violência contra mulheres, aulas voltadas para área 

operacional, projetos para pessoas em situação ilegal na Guiana Francesa e apoio as pessoas 

que vivem com Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), Sífilis, hepatite e controle da 

malária. A maior proporção, o que corresponde 43% são palestras e cursos (piscicultura, 

hortaliças, corte, costura, manicure, confecção de sabão, culinária, pintura, aula de música e 

esporte). 

 

 

 

 

 

 



 

                  
 

Gráfico 6: Público Alvo 

 

 

 

O público alvo das instituições (Gráfico 6) são: famílias quilombolas, crianças e 

adolescentes, adultos e idosos a partir de 40 anos, comunidade em geral e famílias em 

situação de vulnerabilidade social e pessoas que vivem com HIV, sendo que a maior 

proporção 29% são de famílias em situação de vulnerabilidade e pessoas que convivem com 

HIV e comunidade em geral.  

 

Gráfico 7: Meta de Atendimento das Entidades 
 

 
 



 

                  
  Conforme (Gráfico 7) a meta de atendimento das entidades, variam entre 20 a 1000 

pessoas, sendo que a estimativa de 200 a 700 de atendimento é de (43%) na perspectiva de 

assistência.  

 

Gráfico 8: Quantos usuários são atendidos? 

 

  

 Quanto ao número de usuários atendidos, conforme podemos observar no gráfico 8, a 

maior porcentagem é de 57% o que correspondem entre 60 a 80 usuários, sendo que a 

estimativas de atendimento das entidades são de 200 a 700 pessoas. Desta forma, 02 (duas) 

entidades conseguem realizar os atendimentos previstos. 

 A metodologia utilizada pelas entidades são: palestras, cursos, visitas domiciliares e 

escuta em escolas públicas e outros locais. 

 

Gráfico 9: Locais utilizados para realizar as atividades promovidas pelas entidades: 

 



 

                  
 

As atividades são desenvolvidas na própria instituição, nas igrejas e nos espaços 

públicos, como: escolas, Sede do Corpo de Bombeiro e nos espaços da área do quilombo. 

Podemos visualizar pela descrição do gráfico 9, que 43% dos locais mais utilizados pelas 

entidades são os espaços públicos. 

Quanto a composição da equipe técnica: coordenador, agente administrativo, 

merendeira, enfermeira, serviços gerais, instrutor, auxiliar de coordenação, presidente, 

secretário, tesoureiro, fiscal, missionários e voluntários. 

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

realizam através de produção de relatórios mensais, bimestral e semestral e acompanhamento 

realizado pelos membros da diretoria das atividades realizadas. 

 

Gráfico 10: A Entidade possui convênio com a Rede Pública? 

 

  

A entidade possui convênio com a rede pública, 43%, de acordo com o (gráfico 10), 

responderam que não, e 04 (quatro) entidades, responderam que sim, que correspondem 57%, 

sendo Programa de Aquisição de Alimentos, Secretaria de Estado da Saúde e Ong’s 

internacionais (França e Reino Unido). 

 

 

 

 

 



 

                  
 

Gráfico 11: A Entidade está regularizada 

 

 

Em relação a situação da entidade (Gráfico 11), 86% que corresponde a 06 (seis) 

entidades, estão regularizadas com as documentações pertinentes, e registro no Conselho 

Municipal de Assistência Social, apenas 01 (uma) entidade não possui documentação 

completa para desenvolver suas atividades. 

 Quanto aos avanços, foram destacados pelos responsáveis de cada entidade: 

construção de horta pela comunidade e legalização das terras do quilombo; Trabalho 

consolidado no município pela instituição e acolhimento de pessoa por até dois dias; 

construção de sete igrejas e aumento de membros na igreja; formação de banda composta por 

crianças, campanhas de prevenção e articulação para tratamento de pacientes com HIV.  

 Sobre as dificuldades apresentadas são as seguintes:  não tem apoio financeiro e 

parceria do setor público; ausência de casa de passagem com capacidade de acolher pessoas 

por um período maior; Exames de saúde específicos no município; não ter instrumentos e 

lanches para os alunos. 

Nesta perspectiva de consolidação dos dados das entidades da rede privada, observou-

se ainda que há muitos desafios a serem vencidos no provimento dos serviços, adequação à 

nova concepção da assistência social materializada pelo Sistema Único de Assistência Social. 

Um desses desafios trata-se da presença habitual de entidades ligadas à igreja que executam 

ações apenas de cunho religioso, que não desenvolvem nem uma outra atividade de forma 

contínua e planejada, e portanto, não se enquadram na definição de entidades e organização 

de assistência social.  

 



 

                  
 

5.4. PROGRAMAS ESTADUAIS EXECUTADOS NOS MUNCIPÍOS 

 

5.4.1. AMAPÁ JOVEM 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

avaliação e execução das ações e serviços previstos pelo Programa. 

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

Monitoramento e Avaliação, é possível apontarmos algumas observações: 

A Coordenação do Programa fica localizada na Av. Rio Branco, nº 160, Bairro 

Central – Oiapoque. O Polo funciona na Escola Estadual Joaquim Nabuco. O público alvo 

atendido pelo programa são jovens de 15 a 29 anos. A meta de atendimento são 500 

(quinhentos) usuários, a época da visita o município de Oiapoque possuía 300 (trezentos) 

beneficiários cadastrados e 250 (duzentos e cinquenta) jovens recebendo o benefício. 

 A equipe técnica é composta por 05 (cinco) monitores. O cadastramento e a 

atualização do programa são realizados no prédio do Super-Fácil de Oiapoque e foi 

informado que a coordenação local realiza monitoramento e avaliação de suas atividades 

através da produção de relatórios, planos de aula e conversas com os beneficiários. 

A metodologia do programa é única para todo o Estado, são desenvolvidas atividades 

tais como: oficina de cultura, oficina de lazer e esportes, palestras e jogos.  

Quando perguntados sobre os avanços e dificuldades, o monitor do programa 

mencionou como avanço as palestras terem proporcionado aos beneficiários um melhor 

desenvolvimento escolar e social. Já em relação as dificuldades encontradas, aponta a 

aquisição de materiais didáticos e esportivos. 

 

 

 



 

                  
 

5.4.2. PROGRAMA RENDA PARA VIVER MELHOR 

 

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

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

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

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

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

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

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

violação de direitos.  

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

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

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

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

e operacionalizar o Programa Renda para Viver Melhor. 

No município de Oiapoque, o cadastramento e atualização cadastral do programa 

ocorrem no Prédio do Super Fácil. A coordenação local realiza o monitoramento e avaliação 

de suas atividades através da produção de relatórios. 

A meta do programa é de 200 (duzentas) famílias, no entanto o município possuí 61 

(sessenta e uma) famílias cadastradas que estão recebendo o benefício.  

A coordenação considera como avanço a inclusão no programa de 50% das famílias 

em situação de vulnerabilidade social e aponta como ponto negativo/dificuldade, o atraso no 

pagamento do benefício. 

 

6. RECOMENDAÇÕES: 

 

6.1 Centro de Referência de Assistência Social (CRAS): 

 Aprimorar o conhecimento dos trabalhadores envolvidos na operacionalização dos 

programas e projetos sociais desenvolvidos nos CRAS, oferecendo subsídios 

teóricos/metodológicos e institucional que possibilite ampliar a compreensão dos 

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

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

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

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



 

                  
 

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

capacitações em relação a execução dos serviços executados pelo CRAS; 

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

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

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

1 psicólogo); 

 

6.2 Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): 

 

 Contratação de Equipe técnica, incluindo advogado para dar suporte necessário para 

execução do serviço. 

 Estabelecer um fluxo de informações e funcionamento da rede de atendimento e 

proteção à criança e ao adolescente para que as vítimas e familiares de crianças ou 

adolescentes em situação de violência possam receber atendimento psicológico e 

social adequado;  

 

6.3. Rede Privada 

 

 Durante as visitas realizadas foi possível constatar que diversas entidades só estão 

cadastradas no Conselho de Assistência Social somente pelo fato de ser uma exigência 

do Programa de Aquisição de Alimentos e não pela compreensão de que desenvolve 

uma atividade essencialmente na área da Assistência Social. Não tendo esse 

discernimento, não conseguem definir aspectos importantes, como seu público alvo, 

metas, metodologia a ser utilizada para atendimentos aos usuários, e de que forma 

deveriam realizar monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas, sendo 

primordial promover capacitação para as entidades na perspectiva do Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e visando adequação do 

SUAS; 

 Apoio técnico para subsidiar regularização das entidades; 

 Articular parcerias com órgãos públicos para viabilizar espaços para realização das 

atividades das entidades; 

 Divulgar os recursos disponíveis através de emendas parlamentares para as instituições 

da Sociedade Civil. 

 



 

                  
 

 Que o Conselho Estadual de Assistência Social realize assessoramento aos Conselhos 

Municipais de Assistência Social, que tem como atribuição inscrever e fiscalizar as 

entidades e organizações de assistência social, para conceder o registro os conselheiros 

devem visitar essas instituições para constatar a natureza do serviço executado, se 

realmente a mesma preenche os requisitos que a define como organização de 

assistência social. 

 

6.4. Programas Estaduais (recomendações para SIMS) 

 

 De maneira geral os Programas Estaduais visitados possuem uma dinâmica de 

funcionamento organizada no município, em que pese a falta de uma estrutura 

específica para funcionamento. Pela amplitude e importância para a população em 

situação de vulnerabilidade e extrema pobreza, ambos os programas já deveriam ter 

espaços próprios para desenvolvimento de suas atividades. 

 

 Outro aspecto que merece destaque e que reiteramos em todos os locais visitados pela 

equipe de monitoramento da SIMS, é a necessidade monitoramento e avaliação 

permanente dos programas, as coordenações locais não possuem informações 

organizadas, por exemplo, de quantos beneficiários já foram atendidos; quantas 

pessoas deixaram os programas por terem superado a pobreza; qual o impacto do 

programa em termos econômico no município. Essas e outras perguntas precisam ser 

respondidas, pois são dados imprescindíveis para termos a dimensão do impacto 

destes programas nos municípios, bem como no estado do Amapá.  
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ANEXO 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Tatiana Rezende 

Foto 2: Equipe Técnica do SCFV - 17/09/2019 

Foto: Tatiana Rezende 

Foto 1: CRAS do município de Oiapoque  - 17/09/2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto: Tatiana Rezende 

Foto 3: Espaço destinado às atividades do SCFV - 17/09/2019 

Foto: Tatiana Rezende 

Foto 4: Comunidade Quilombola Kulumbu do Patuazinho - 17/09/2019 



 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Equipe CREAS - 19/09/2019 

Foto: Tatiana Rezende 

Foto 6: Entrevista Coordenação do CREAS- 19/09/2019 
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