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1. IDENTIFICAÇÃO  

Tema: Relatório de Sistematização do Monitoramento virtual realizado no Território dos 

Lagos aos equipamentos socioassistenciais: CRAS, CREAS, REDE PRIVADA E 

PROGRAMAS ESTADUAIS executados nos municípios de Amapá, Calçoene, Pracuúba e 

Tartarugalzinho. 

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 (SIMS), responsável pela 

política de Assistência Social no estado, tem a função de organizar, coordenar, articular, 

acompanhar e monitorar 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 

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. 

Dessa 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 e 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, da 

proximidade geográfica dos municípios. 

Assim, levando em consideração a resolução nº 13/2014 da Comissão Intergestores 

Bipartite (CIB), datada de 30 de maio de 2014, que pactua os territórios de Assistência Social 

no Estado do Amapá, temos os seguintes territórios da Assistência: 

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

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

Tartarugalzinho; 

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

Mazagão e Vitória do Jarí; 

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

Branca, Porto Grande e Serra do Navio; 

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

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



  

 

 

SIMS, 2014 

É, portanto, a partir dessa divisão em territórios da assistência 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 do monitoramento virtual, 

devido à crise sanitária gerada pela Pandemia Coronavírus, iniciada em março de 2020, que 

modificou enormemente a rotina de trabalho no país. Neste relatório descrevemos a situação 

socioassistencial do Território dos Lagos. 

 

3. METODOLOGIA 

 

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

de assistência social, e dados obtidos pelo monitoramento realizado através do formulário no 

google forms aos municípios por território de abrangência, sendo eles Amapá, Calçoene, 

Pracuúba e Tartarugalzinho, no período de dezembro de 2020 a abril de 2021, pela equipe 

técnica do Núcleo de Monitoramento e Avaliação - NMA/CFGPAS/SIMS. 

Foram monitorados e avaliados os equipamentos socioassistenciais como Centro de 

Referência de Assistência Social, Centro de Referência Especializado de Assistência,  

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 nos resultados apreendidos por meio do preenchimento virtual dos formulários 



  

 

google, pretende-se apresentar uma análise prévia da execução dos serviços e também, 

apontar as dificuldades enfrentadas, além de indicar as superações já conquistadas no âmbito 

da execução da política de assistência social nos municípios, no ano de 2020, que fazem parte 

do Território dos Lagos. 

Além do monitoramento virtual o relatório traz em seu escopo a avaliação dos 

IDCRAS e IDCREAS, indicadores sintéticos1, uma vez que são construídos a partir de 

diversos indicadores que permitem medir, de forma indireta, a qualidade dos serviços 

prestados nos CRAS e CREAS.  

Neste sentido, os indicadores oferecem uma ferramenta simples e de fácil 

compreensão, que permite a todos identificar a direção sugerida para o processo de 

aprimoramento da qualidade dos CRAS e CREAS, bem como a situação de cada unidade, e 

de cada município na busca da melhoria e qualidade dos serviços socioassistenciais. 

  Logo, os referidos indicadores, buscam demonstrar, de forma aproximada e 

comparativa, a qualidade dos serviços prestados à população por meio dos CRAS e CREAS. 

Destarte, os indicadores são constituídos de informações que caracterizam a estrutura física 

das unidades, as características qualitativas e quantitativas das equipes e, por fim, a finalidade 

das ações e serviços ofertados à população e os respectivos procedimentos necessários 

(conquanto não suficientes) para uma oferta adequada. Destarte, os índices procuram avaliar a 

estrutura física, recursos humanos, serviços e benefícios desses equipamentos de Assistência 

Social.  

Os instrumentos utilizados para a composição são utilizados os dados do CENSO 

SUAS e também os dados do Registro Mensal de Atendimentos – RMA. Em particular, 

utiliza-se o número médio de famílias inseridas no acompanhamento familiar do PAIF ou 

PAEFI no ano anterior para aferir se o dimensionamento das equipes é apropriado para o 

volume da família/indivíduos acompanhados pelos serviços nos CRAS ou CREAS. 

 Quanto aos níveis de desenvolvimento, cada dimensão do IDCRAS (estrutura física, 

recursos humanos, serviços e benefícios) possui cinco níveis de desenvolvimento, onde o 

nível 5 (cinco) representa a situação que mais se aproxima dos padrões de qualidade 

desejáveis e o nível 1 (um) representa a situação mais distante do padrão almejado. 

Para o cálculo do ID CRAS, são utilizadas três dimensões, quais sejam: a Estrutura 

Física, Recursos Humanos e Serviços e Benefícios, e essas três dimensões são avaliadas a 

                                                             
1 Indicador sintético é uma medida que, ao comportar na sua composição diversos indicadores possui, portanto, maior 

capacidade de sumarizar diferentes aspectos da realidade. 



  

 

partir de 5 níveis que serão demostrados mais adiante. Neste sentido, tem-se o indicador 

sintético final: através de média aritmética simples, ou seja, são somados os níveis atingidos 

em cada uma das dimensões e dividido o resultado por 3 (número de dimensões que compõe o 

IDCRAS). 

Neste sentido, cada dimensão foi construída com base em uma série de informações 

consideradas, como mais importantes, para descrever a qualidade dos serviços. A seguir serão 

apresentadas a caracterização de cada dimensão referente ao CRAS: 

Dimensão: Estrutura Física do CRAS 

                                                             
2 Acessibilidade: 1) Acessibilidade total: acesso principal adaptado com rampa, rota acessível aos espaços internos do 
CRAS, inclusive ao banheiro e banheiro adaptado; 2) Acessibilidade parcial: rota acessível aos espaços internos do CRAS, 
inclusive ao banheiro. 

 

Famílias referenciadas (2.500 famílias ou 3.500 

famílias) 

Famílias referenciadas (5.000 famílias) 

Nível 5 

 Possuir Recepção 

 Possuir, no mínimo, 2 salas de atendimento, 

sendo pelo menos 1 com capacidade para 15 ou mais 

pessoas 

 Possuir, no mínimo, 1 sala administrativa 

 Possuir, no mínimo, 2 banheiros  

 Possuir acessibilidade2 

 Possuir conjunto de equipamentos que 

inclua, no mínimo: 2 computadores conectados à 

internet; impressora, telefone, veículo exclusivo ou 

compartilhado 

 Possuir Recepção  

 Possuir, no mínimo, 4 salas de 

atendimento, sendo pelo menos 1 com 

capacidade para 15 ou mais pessoas 

 Possuir, no mínimo, 1 sala 

administrativa 

 Possuir, no mínimo, 2 banheiros 

 Possuir acessibilidade  

 Possuir conjunto de equipamentos que 

inclua, no mínimo: 3 computadores conectados 

à internet; impressora, telefone, veículo 

exclusivo ou compartilhado 

Nível 4 

 Possuir Recepção  

 Possuir, no mínimo, 2 salas de atendimento, 

sendo pelo menos 1 com capacidade para 15 ou mais 

pessoas 

 Possuir, no mínimo, 2 banheiros 

 Possuir acessibilidade, ao menos parcial  

 Possuir pelo menos 1 computador conectado 

 Possuir Recepção 

 Possuir, no mínimo, 4 salas de 

atendimento, sendo pelo menos 1 com 

capacidade para 15 ou mais pessoas 

 Possuir, no mínimo, 2 banheiros 

 Possuir acessibilidade, ao menos 

parcial  

 Possuir pelo menos 2 computadores 

conectados à internet 

Nível 3 

 Possuir Recepção 

 Possuir, no mínimo, 2 salas de atendimento  

 Possuir, pelo menos, 1 banheiro 

 Possuir acessibilidade, ao menos parcial 

 Possuir Recepção 

 Possuir, no mínimo, 3 salas de 

atendimento, sendo pelo menos 1 com 

capacidade para 15 ou mais pessoas 

 Possuir, pelo menos, 1 banheiro  

 Possuir acessibilidade, ao menos 

parcial 

Nível 2 



  

 

 

Dimensão: Recursos Humanos do CRAS 

 

Famílias referenciadas 

(2.500 famílias)  

Famílias referenciadas (3.500 

famílias) 

Famílias referenciadas (5.000 

famílias) 

Nível 5 

 Possuir, no mínimo 5 

(9, se EV) profissionais, 

sendo, pelo menos 3 (5, se 

EV) com nível superior 

 Possuir, no mínimo, 1 

Assistente Social (2, se EV) e 

1 Psicólogo 

 Possuir, no mínimo, 1 

profissional de nível superior 

com vínculo estatutário ou 

empregado público celetista  

 Possuir Coordenador 

com nível superior 

 Possuir, no mínimo 7 (11, se 

EV) profissionais, sendo, pelo 

menos 4 (6, se EV) com 

superior 

  Possuir, no mínimo, 2 

Assistentes Sociais (3, se EV) 

e 1 Psicólogo  

 Possuir, no mínimo, 1 

profissional de nível superior 

com vínculo estatutário ou 

empregado público celetista  

 Possuir Coordenador com 

nível superior 

 Possuir, no mínimo 9 (13, se EV) 

profissionais, sendo, pelo menos 5 

(7, se EV) com superior 

  Possuir, no mínimo, 2 Assistentes 

Sociais (3, se EV) e 1 Psicólogo 

  Possuir, no mínimo, 2 

profissionais de nível superior com 

vínculo estatutário ou empregado 

público celetista 

  Possuir Coordenador com nível 

superior 

Nível 4 

 Possuir, no mínimo 4 (7, se 

EV) profissionais, sendo, pelo 

menos 3 (5, se EV) com nível 

superior 

  Possuir, no mínimo, 1 

  Assistente Social (2, se EV) 

 Possuir Coordenador com 

nível superior 

 Possuir, no mínimo 6 (9, se 

EV) profissionais, sendo, pelo 

menos 4 (6, se EV) com 

superior 

  Possuir, no mínimo, 2 

  Assistentes Sociais (3, se 

EV); 

  Possuir Coordenador com 

nível superior 

 Possuir, no mínimo 7 (10, se EV) 

profissionais, sendo, pelo menos 5 

(7, se EV) com superior  

 Possuir, no mínimo, 2 

  Assistentes Sociais (3, se EV) e 1 

Psicólogo  

 Possuir Coordenador com nível 

superior 

Nível 3 

 Possuir, no mínimo 4 (6, se 

EV) profissionais, sendo, pelo 

menos 2 (4, se EV) com nível 

superior * 

  Possuir, no mínimo, 1 

Assistente Social (2, se EV) 

 Possuir, no mínimo 6 (8, se 

EV) profissionais, sendo, pelo 

menos 3 (4, se EV) com 

superior 

  Possuir, no mínimo, 2 

Assistentes Sociais (3, se EV) 

 Possuir, no mínimo 7 (9, se EV) 

profissionais, sendo, pelo menos 4 

(6, se EV) com superior 

  Possuir, no mínimo, 2 Assistentes 

Sociais (3, se EV 

Nível 2 

 Possuir, no mínimo 3 

profissionais, sendo, pelo 

menos 2 com nível superior 

  Possuir, pelo menos, 1 

Assistente Social OU 1 

 Possuir, no mínimo 5 

profissionais, sendo, pelo 

menos 2 com nível superior  

 Possuir, pelo menos, 1 

Assistente Social OU 1 

 Possuir, no mínimo 6 

profissionais, sendo, pelo menos 3 

com nível superior 

  Possuir, pelo menos, 1 Assistente 

Social OU 1 Psicólogo 

 Possuir, no mínimo, 2 salas de atendimento 

 Possuir, pelo menos, 1 banheiro 

 Possuir, no mínimo, 3 salas de 

atendimento 

 Possuir, pelo menos, 1 banheiro 

Nível 1 

 Possuir menos de 2 salas de atendimento  

ou 

 Não possuir Banheiro ou 

Prédio compartilhado com ONG, ou 

compartilhamento de todas as salas de atendimento 

 Possuir menos de 3 salas de 

atendimento ou 

 Não possuir Banheiro ou 

 Prédio compartilhado com ONG, ou 

compartilhamento de todas as salas de 

atendimento 



  

 

Psicólogo Psicólogo 

Nível 1 

 Possuir menos de 3 

profissionais OU 

  Não possuir Assistente 

Social nem Psicólogo 

 Possuir menos de 5 

profissionais OU 

  Não possuir Assistente 

Social nem Psicólogo 

 Possuir menos de 6 profissionais 

ao todo, ou menos de 3 com nível 

superior OU  

 Não possuir Assistente Social nem 

Psicólogo 

 

Dimensão: Serviços e Benefícios3 do CRAS 

Municípios de Pequeno Porte l Municípios de Pequeno Porte 

ll e Porte médio 

Municípios de Grande Porte e 

Metrópoles 

Nível 5 

 Quantidade média de famílias 

em acompanhamento no mês, 

dividida pela equipe técnica 

(Assistentes Sociais e 

Psicólogos) não deve ser inferior 

a 20 nem superior a 100.  

 Executa o PAIF, realizando no 

mínimo as seguintes atividades: 

acompanhamento de famílias; 

grupo/oficina com famílias; 

visitas domiciliares; palestras, 

campanhas ou eventos 

comunitários; 

orientação/acompanhamento 

para inserção no BPC; 

acompanhamento dos 

encaminhamentos realizados. 

  Possui profissionais de 

Serviço Social e/ou de 

Psicologia 

  Possui oferta de Serviço de 

Convivência, para no mínimo 

três ciclos de vida (oferta direta 

do CRAS ou por meio de 

unidades a ele referenciadas) 

  Realiza no próprio CRAS o 

cadastramento/atualização 

cadastral do CadÚnico, sem 

utilizar para isso os profissionais 

de nível superior do PAIF. 

  Possui forte articulação4 com 

os Serviços de Educação e 

Saúde no território  Funcionar, 

no mínimo, 5 dias por semana e 

40hrs semanais 

 Quantidade média de famílias 

em acompanhamento no mês, 

dividida pela equipe técnica 

(Assistentes Sociais e 

Psicólogos) não deve ser inferior 

a 20 nem superior a 100. 

  Executa o PAIF, realizando 

no mínimo as seguintes 

atividades: acompanhamento de 

famílias; grupo/oficina com 

famílias; visitas domiciliares; 

palestras, campanhas ou eventos 

comunitários; 

orientação/acompanhamento 

para inserção no BPC; 

acompanhamento dos 

encaminhamentos realizados. 

  Possui profissionais de 

Serviço Social e de Psicologia  

 Possui oferta de Serviço de 

Convivência, para no mínimo 

três ciclos de vida (oferta direta 

do CRAS ou por meio de 

unidades a ele referenciadas)  

 Realiza no próprio CRAS 

cadastramento/atualização 

cadastral do CadÚnico, sem 

utilizar para isso os profissionais 

de nível superior do PAIF.  

 Possui forte articulação com 

o(s) CREAS e com os Serviços 

de Educação e Saúde no 

território 

  Funcionar, no mínimo, 5 dias 

por semana e 40hrs semanais 

 Quantidade média de famílias 

em acompanhamento no mês, 

dividida pela equipe técnica 

(Assistentes Sociais e 

Psicólogos) não deve ser inferior 

a 20 nem superior a 100. 

  Executa o PAIF, realizando 

no mínimo as seguintes 

atividades: acompanhamento de 

famílias; grupo/oficina com 

famílias; visitas domiciliares; 

palestras, campanhas ou eventos 

comunitários; 

orientação/acompanhamento 

para inserção no BPC; 

acompanhamento dos 

encaminhamentos realizados. 

  Possui profissionais de 

Serviço Social e de Psicologia 

  Possui oferta de Serviço de 

Convivência, para no mínimo 

três ciclos de vida (oferta direta 

do CRAS ou por meio de 

unidades a ele referenciadas) 

  Realiza no próprio CRAS 

cadastramento/atualização 

cadastral do CadÚnico, sem 

utilizar para isso os profissionais 

de nível superior do PAIF. 

  Possui forte articulação com 

o(s) CREAS e com os Serviços 

de Educação e Saúde no 

território 

  Funcionar, no mínimo, 5 dias 

por semana e 40hrs semanais 

                                                             
3 Informações retiradas do https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/vigilancia/index5.php 

4É considerada forte articulação as situações em que o CRAS consegue realizar reuniões periódicas, ou realizar estudos de 

caso em conjunto, ou ainda, desenvolver atividades em parceria com outros Serviços/Unidades no território. 

https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/vigilancia/index5.php


  

 

Nível 4 

 Quantidade média de famílias 

em acompanhamento no mês, 

dividida pela equipe técnica 

(Assistentes Sociais e 

Psicólogos) não deve ser inferior 

a 20 nem superior a 100.  

 Executa o PAIF, realizando no 

mínimo as seguintes atividades: 

acompanhamento de famílias; 

grupo/oficina com famílias; 

visitas domiciliares; palestras, 

campanhas ou eventos 

comunitários; 

orientação/acompanhamento 

para inserção no BPC; 

acompanhamento dos 

encaminhamentos realizados. 

  Possui oferta de Serviço de 

Convivência, para no mínimo 

dois ciclos de vida (oferta direta 

do CRAS ou por meio de 

unidades a ele referenciadas)  

 Possui forte articulação com 

os Serviços de Educação e 

Saúde no território  

 Funcionar, no mínimo, 5 dias 

por semana e 40hrs semanais 

 Quantidade média de famílias 

em acompanhamento no mês, 

dividida pela equipe técnica 

(Assistentes Sociais e 

Psicólogos) não deve ser inferior 

a 20 nem superior a 100. 

  Executa o PAIF, realizando 

no mínimo as seguintes 

atividades: acompanhamento de 

famílias; grupo/oficina com 

famílias; visitas domiciliares; 

palestras, campanhas ou eventos 

comunitários; 

orientação/acompanhamento 

para inserção no BPC; 

acompanhamento dos 

encaminhamentos realizados.  

 Possui oferta de Serviço de 

Convivência, para no mínimo 

dois ciclos de vida (oferta direta 

do CRAS ou por meio de 

unidades a ele referenciadas) 

  Possui forte articulação com 

o(s) CREAS e com os Serviços 

de Educação e Saúde no 

território  

 Funcionar, no mínimo, 5 dias 

por semana e 40hrs semanais 

 Quantidade média de famílias 

em acompanhamento no mês, 

dividida pela equipe técnica 

(Assistentes Sociais e 

Psicólogos) não deve ser inferior 

a 20 nem superior a 100. 

  Executa o PAIF, realizando 

no mínimo as seguintes 

atividades: acompanhamento de 

famílias; grupo/oficina com 

famílias; visitas domiciliares; 

palestras, campanhas ou eventos 

comunitários; 

orientação/acompanhamento 

para inserção no BPC; 

acompanhamento dos 

encaminhamentos realizados.  

Possui oferta de Serviço de 

Convivência, para no mínimo 

dois ciclos de vida (oferta direta 

do CRAS ou por meio de 

unidades a ele referenciadas) 

  Possui forte articulação com 

o(s) CREAS e com os Serviços 

de Educação e Saúde no 

território 

  Funcionar, no mínimo, 5 dias 

por semana e 40hrs semanais 

Nível 3 

 Executa o PAIF, realizando no 

mínimo as seguintes atividades: 

acompanhamento de famílias; 

grupo/oficina com famílias; 

visitas domiciliares; 

orientação/acompanhamento 

para inserção no BPC. 

  Possui oferta de Serviço de 

Convivência, pelo menos para 

um ciclo de vida (oferta direta 

do CRAS ou por meio de 

unidades a ele referenciadas). 

  Possui forte articulação com 

os Serviços de Educação e 

Saúde no território 

 Executa o PAIF, realizando no 

mínimo as seguintes atividades: 

acompanhamento de famílias; 

grupo/oficina com famílias; 

visitas domiciliares; 

orientação/acompanhamento 

para inserção no BPC. 

  Possui oferta de Serviço de 

Convivência, pelo menos para 

um ciclo de vida (oferta direta 

do CRAS ou por meio de 

unidades a ele referenciadas). 

  Possui forte articulação com 

o(s) CREAS e com os Serviços 

de Educação e Saúde no 

território 

 Executa o PAIF, realizando no 

mínimo as seguintes atividades: 

acompanhamento de famílias; 

grupo/oficina com famílias; 

visitas domiciliares; 

orientação/acompanhamento 

para inserção no BPC 

.  Possui oferta de Serviço de 

Convivência, pelo menos para 

um ciclo de vida (oferta direta 

do CRAS ou por meio de 

unidades a ele referenciadas).  

 Possui forte articulação com 

o(s) CREAS e com os Serviços 

de Educação e Saúde no 

território 

Nível 2 

 Executa o PAIF, realizando no 

mínimo as seguintes atividades: 

acompanhamento de famílias; 

grupo/oficina com famílias; 

visitas domiciliares; orientação 

  Possui forte articulação com, 

pelo menos um dos seguintes 

 Executa o PAIF, realizando no 

mínimo as seguintes atividades: 

acompanhamento de famílias; 

grupo/oficina com famílias; 

visitas domiciliares; orientação 

  Possui forte articulação com, 

pelo menos um dos seguintes 

 Executa o PAIF, realizando no 

mínimo as seguintes atividades: 

acompanhamento de famílias; 

grupo/oficina com famílias; 

visitas domiciliares; orientação 

  Possui forte articulação com, 

pelo menos um dos seguintes 



  

 

Serviços: Serviços de Educação; 

Serviços de Saúde 

Serviços abaixo: Serviços de 

Educação; Serviços de Saúde; 

CREAS  

Serviços abaixo: Serviços de 

Educação; Serviços de Saúde; 

CREAS 

Nível 1 

 Não realiza alguma(s) das 

seguintes atividades essenciais 

do PAIF: acompanhamento de 

famílias; e/ou grupo/oficina com 

famílias; e/ou visitas 

domiciliares; e/ou orientação 

OU 

  Articulação frágil ou 

inexistente com os Serviços de 

Educação e com os Serviços de 

Saúde OU 

  Não possui profissionais de 

Serviço Social nem de 

Psicologia 

 Não realiza alguma(s) das 

seguintes atividades essenciais 

do PAIF: acompanhamento de 

famílias; e/ou grupo/oficina com 

famílias; e/ou visitas 

domiciliares; e/ou orientação 

OU  

 Articulação frágil ou 

inexistente com os Serviços de 

Educação, com os Serviços de 

Saúde e com os CREAS OU 

  Não possui profissionais de 

Serviço Social nem de 

Psicologia 

 Não realiza alguma(s) das 

seguintes atividades essenciais 

do PAIF: acompanhamento de 

famílias; e/ou grupo/oficina com 

famílias; e/ou visitas 

domiciliares; e/ou orientação 

OU  

 Articulação frágil ou 

inexistente com os Serviços de 

Educação, com os Serviços de 

Saúde e com os CREAS OU  

 Não possui profissionais de 

Serviço Social nem de 

Psicologia 

 

IDCREAS dos Territórios Socioassistenciais  

Com relação ao IDCREAS, este foi construído seguindo a mesma lógica do IDCRAS. 

Ele é também composto pelas três dimensões: Estrutura Física, Recursos Humanos e, neste 

caso, entra apenas os serviços. As dimensões são avaliadas também a partir de 5 níveis, os 

quais serão demostrados adiante. Assim, em cada dimensão, os níveis levam em consideração 

o porte do município e se a unidade CREAS é municipal ou regional. A seguir serão 

apresentadas a caracterização de cada dimensão referente ao CREAS: 

Dimensão: Estrutura Física do CREAS 

Municípios de porte grande, metrópole e 

CREAS Regionais 

Municípios de Porte Pequeno l ou ll e Médio 

Porte 

Nível 5 

 5 salas ou mais para atendimento, sendo pelo 

menos 1 com capacidade para 15 ou mais pessoas 

  Recepção 

  Mínimo 2 banheiros 

  1 ou mais sala Administrativa 

  Kit equipamento: Telefone, Impressora, 2 ou 

mais computadores com Internet e Veículo próprio 

ou compartilhado 

  Acessibilidade (com ou sem ABNT)5 

 3 salas ou mais para atendimento, sendo pelo 

menos 1 com capacidade para 15 ou mais 

pessoas 

  Recepção 

  Mínimo 2 banheiros 

  1 ou mais sala Administrativa 

  Kit equipamento: Telefone, Impressora, 2 ou 

mais computadores com Internet e Veículo 

próprio ou compartilhado 

  Acessibilidade (com ou sem ABNT)* 

Nível 4 

 5 salas ou mais para atendimento 

 Recepção  

 Mínimo 2 banheiros 

 3 salas ou mais para atendimento 

 Recepção  

 Mínimo 2 banheiros  

                                                             
5 Acesso principal adaptado com rampa, rota acessível aos espaços internos do CREAS, inclusive ao banheiro e banheiro 

adaptado. 



  

 

 Possuir 1 ou mais computadores com Internet 

 Possuir veículo próprio ou compartilhado 

 Acessibilidade, ao menos parcial6 

 Possuir 1 ou mais computadores com Internet  

 Possuir veículo próprio ou compartilhado 

 Acessibilidade, ao menos parcial** 

Nível 3 

 Mínimo 3 salas (atendimento e/ou administrativa) 

 Recepção  

 Mínimo 1 banheiro 

 Acessibilidade, ao menos parcial 

 Mínimo 3 salas (atendimento e/ou 

administrativa) 

 Recepção  

 Mínimo 1 banheiro 

 Acessibilidade, ao menos parcial 

Nível 2 

 Mínimo 3 salas (atendimento e/ou administrativa) 

 Mínimo 1 banheiro 

 Mínimo 3 salas (atendimento e/ou 

administrativa)  

 Mínimo 1 banheiro 

Nível 1 

 Menos de 3 salas, e/ou  

 Ausência de banheiro, e/ou 

 Compartilhamento dos espaços de atendimento 

 Menos de 3 salas, e/ou  

 Ausência de banheiro, e/ou 

 Compartilhamento dos espaços de atendimento 

 

Dimensão: Recursos Humanos do CREAS 

                                                             
6 Acessibilidade parcial: rota acessível aos espaços internos do CREAS, inclusive ao banheiro 

Municípios de porte grande, metrópole e CREAS 

Regionais 

Municípios de Porte Pequeno l ou ll e Médio 

Porte 

Nível 5 

 Total de trabalhadores (nível superior e médio) 

deve ser maior ou igual a 14, sendo no mínimo 7 

deles de nível superior 

 Possuir, no mínimo, 2 Assistentes Sociais 

 Possuir, no mínimo, 2 Psicólogos 

 Possuir, no mínimo, 1 Advogado 

 Possuir Coordenador com nível superior 

 Possui, no mínimo, 2 trabalhadores de nível 

superior com vínculo estatutário ou empregado 

público celetista 

 Total de trabalhadores (nível superior e 

médio) deve ser maior ou igual a 7, sendo no 

mínimo 4 deles de nível superior 

 Possuir, no mínimo, 1 Assistentes Sociais 

 Possuir, no mínimo, 1 Psicólogo 

 Possuir, no mínimo, 1 Advogado 

 Possuir Coordenador com nível superior 

 Possui, no mínimo, 1 trabalhador de nível 

superior com vínculo estatutário ou empregado 

público celetista 

Nível 4 

 Total de trabalhadores (nível superior e médio) 

deve ser maior ou igual a 10, sendo no mínimo 6 

deles de nível superior  

 Total de Assistentes Sociais e Psicólogos deve ser 

maior ou igual a 4, sendo obrigatória a presença de 

profissionais destas duas áreas  

 Possuir, no mínimo, 1 Advogado 

 Possuir Coordenador com nível superior 

 Total de trabalhadores (nível superior e 

médio) deve ser maior ou igual a 5, sendo no 

mínimo 4 deles de nível superior 

 Possuir, no mínimo, 1 Assistentes Sociais 

 Possuir, no mínimo, 1 Psicólogo 

 Possuir, no mínimo, 1 Advogado 

 Possuir Coordenador com nível superior 

Nível 3 

 Total de trabalhadores (nível superior e médio) 

deve ser maior ou igual a 10, sendo no mínimo 5 

deles de nível superior 

 Total de Assistentes Sociais e Psicólogos deve ser 

maior ou igual a 4, sendo obrigatória a presença de 

profissionais destas duas áreas 

 Total de trabalhadores (nível superior e 

médio) deve ser maior ou igual a 5, sendo no 

mínimo 3 deles de nível superior 

  Possuir, no mínimo, 1 Assistentes Sociais 

  Possuir, no mínimo, 1 Psicólogo 

  Possuir Coordenador com nível superior 



  

 

 

Dimensão: Serviços do CREAS 

                                                             
7 Quantidade de casos é obtida a partir da média de acompanhamentos da unidade informada no item A1 do RMA. 

8 Considera-se Forte Articulação o fato de desenvolver alguma das seguintes atividades: Reuniões Periódicas ou Estudos de 

Caso em Conjunto ou Atividades em Parceria. 

 Possuir Coordenador com nível superior 

Nível 2 

 Total de trabalhadores (nível superior e médio) 

deve ser maior ou igual a 6 

 Total de Assistentes Sociais e Psicólogos deve ser 

maior ou igual a 4, sendo obrigatória a presença de 

profissionais destas duas áreas 

 Total de trabalhadores (nível superior e 

médio) deve ser maior ou igual a 3 

 Possuir, no mínimo, 1 Assistente Sociais 

 Possuir, no mínimo, 1 Psicólogo 

Nível 1 

 Possuir menos de 6 trabalhadores  

 Possuir menos de 4 profissionais das áreas de 

serviço social e psicologia. 

 Inexistência de Assistente Social ou de Psicólogo 

 Possuir menos de 3 trabalhadores 

 Inexistência de Assistente Social ou de 

Psicólogo 

Municípios de porte grande, metrópole e 

CREAS Regionais 

Municípios de Porte Pequeno l ou ll e Médio 

Porte 

Nível 5 

 Ofertar o PAEFI assegurando a realização, pelo 

menos, das seguintes atividades: Entrevistas de 

acolhida para avaliação inicial dos casos; 

Atendimento psicossocial em grupo; 

Atendimento psicossocial individual/familiar; 

Construção de Plano Individual e/ou Familiar de 

atendimento; Visitas domiciliares; Ações de 

mobilização e sensibilização para o 

enfrentamento das situações de violação de 

direitos; Elaboração de relatórios técnicos sobre 

casos em acompanhamento 

 Quantidade média de casos em 

acompanhamento no mês, dividida pela equipe 

técnica (AS + PSI) deve ser menor ou igual a 30 

casos7  

 Ofertar o Serviço de MSE assegurando a 

realização, pelo menos, das seguintes atividades: 

Ofertar LA e PSC; Acompanhamento de LA e 

PSC, com frequência de atendimento; semanal ou 

quinzenal; Elaboração do Plano Individual de 

Atendimento (PIA) do adolescente; Atendimento 

do adolescente em grupos  

 Ofertar o Serviço de Abordagem ou ter o 

Serviço referenciado 

 Manter forte articulação8 com CRAS; com 

Conselho Tutelar e com Serviços de Acolhimento 

 Ofertar o PAEFI assegurando a realização, pelo 

menos, das seguintes atividades: Entrevistas de 

acolhida para avaliação inicial dos casos; 

Atendimento psicossocial em grupo; Atendimento 

psicossocial individual/familiar; Construção de 

Plano Individual e/ou Familiar de atendimento; 

Visitas domiciliares; Ações de mobilização e 

sensibilização para o enfrentamento das situações 

de violação de direitos; Elaboração de relatórios 

técnicos sobre casos em acompanhamento 

  Quantidade média de casos em 

acompanhamento no mês, dividida pela equipe 

técnica (AS + PSI) deve ser menor ou igual a 30 

casos* 

  Ofertar o Serviço de MSE assegurando a 

realização, pelo menos, das seguintes atividades: 

Ofertar LA e PSC; Acompanhamento de LA e 

PSC, com frequência de atendimento; semanal ou 

quinzenal; Elaboração do Plano Individual de 

Atendimento (PIA) do adolescente; Atendimento 

do adolescente em grupos (somente municípios 

cofinanciados) 

  Ofertar o Serviço de Abordagem ou ter o 

Serviço referenciado (somente municípios 

cofinanciados) 

  Manter forte articulação com CRAS e com 



  

 

                                                             
9 Atender crianças, mulheres e idosos para pelo menos um dos 3 tipos de violência prioritários (violência física, psicológica, 
sexual, exploração sexual, negligência). 

 

 Ofertar atendimento para variadas situações de 

violência ou violação de direitos e para os 

diferentes ciclos de vida9.  

 Possuir Assistente Social e Psicólogo 

  Funcionar no mínimo 5 dias por semana e 40 

horas semanais 

Conselho Tutelar 

  Ofertar atendimento para variadas situações de 

violência ou violação de direitos e para os 

diferentes ciclos de vida. 

  Possuir Assistente Social e Psicólogo 

  Funcionar no mínimo 5 dias por semana e 40 

horas semanais 

Nível 4 

 Ofertar o PAEFI assegurando a realização, pelo 

menos, das seguintes atividades: Entrevistas de 

acolhida para avaliação inicial dos casos; 

Atendimento psicossocial em grupo; 

Atendimento psicossocial individual/familiar; 

Construção de Plano Individual e/ou Familiar de 

atendimento; Visitas domiciliares; Elaboração de 

relatórios técnicos sobre casos em 

acompanhamento 

  Quantidade média de casos em 

acompanhamento no mês, dividida pela equipe 

técnica (AS + PSI) deve ser menor ou igual a 50 

casos 

  Ofertar o Serviço de MSE assegurando a 

elaboração do Plano Individual de Atendimento 

(PIA) do adolescente 

  Ofertar o Serviço de Abordagem ou ter o 

Serviço referenciado  

 Possuir forte articulação com: CRAS; Conselho 

Tutelar 

  Ofertar atendimento para variadas situações de 

violência ou violação de direitos e para os 

diferentes ciclos de vida 

 Ofertar o PAEFI assegurando a realização, pelo 

menos, das seguintes atividades: Entrevistas de 

acolhida para avaliação inicial dos casos; 

Atendimento psicossocial em grupo; Atendimento 

psicossocial individual/familiar; Construção de 

Plano Individual e/ou Familiar de atendimento; 

Visitas domiciliares; Elaboração de relatórios 

técnicos sobre casos em acompanhamento 

  Quantidade média de casos em 

acompanhamento no mês, dividida pela equipe 

técnica (AS + PSI) deve ser menor ou igual a 50 

casos  

  Ofertar o Serviço de MSE assegurando a  

elaboração do Plano Individual de Atendimento 

(PIA) do adolescente (somente municípios 

cofinanciados) 

  Ofertar o Serviço de Abordagem ou ter o 

Serviço referenciado (somente municípios 

cofinanciados) 

  Possuir forte articulação com: CRAS; Conselho 

Tutelar 

  Ofertar atendimento para variadas situações de 

violência ou violação de direitos e para os 

diferentes ciclos de vida 

Nível 3 

 Ofertar o PAEFI assegurando a realização, pelo 

menos, das seguintes atividades: Entrevistas de 

acolhida para avaliação inicial dos casos; 

Atendimento psicossocial individual/familiar; 

Construção de Plano Individual e/ou Familiar de 

atendimento; Visitas domiciliares; Elaboração de 

relatórios técnicos sobre casos em 

acompanhamento 

  Ofertar o Serviço de MSE 

  Possuir forte articulação com: CRAS e 

Conselho Tutelar 

  Ofertar atendimento para variadas situações de 

violência ou violação de direitos e para os 

diferentes ciclos de vida 

 Ofertar o PAEFI assegurando a realização, pelo 

menos, das seguintes atividades: Entrevistas de 

acolhida para avaliação inicial dos casos; 

Atendimento psicossocial individual/familiar; 

Construção de Plano Individual e/ou Familiar de 

atendimento; Visitas domiciliares; Elaboração de 

relatórios técnicos sobre casos em 

acompanhamento 

  Ofertar o Serviço de MSE (aplica-se somente se 

o município receber cofinanciamento) 

  Possuir forte articulação com: CRAS e Conselho 

Tutelar 

  Ofertar atendimento para variadas situações de 

violência ou violação de direitos e para os 

diferentes ciclos de vida 

Nível 2 



  

 

 

 

4. PERFIL DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DOS LAGOS: 

 

4.1 AMAPÁ 

 

Localizado ao norte do Estado, distante 312 quilômetros da capital. O acesso é por via 

terrestre, através da BR-156, além de marítimo e aéreo. A região é atendida regularmente por 

linhas de ônibus que partem de Macapá. Com uma população estimada em 9.187 habitantes 

(IBGE, 2020), a área do município é de 9.203,50 Km². População rural 14%, população 

urbana 86%. Foi criado através da lei nº 798, de 22 de outubro de 1901. Faz limite com os 

municípios de Calçoene (norte e oeste), Pracuúba (sul) e Oceano Atlântico (leste). Entre as 

atividades econômicas que se destacam está a pecuária, com ênfase para a criação de búfalos, 

e a pesca.  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) do município do Amapá é 0,642, em 

2010, o que significa que o município estava até então na faixa de desenvolvimento humano 

considerado Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699), de acordo com o Atlas do desenvolvimento 

humano no Brasil. (IBGE, 2010). 

Em 2018, o salário médio mensal era de 2.5 salários mínimos. A proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 7.5%. Na comparação com os outros municípios 

do estado, ocupava as posições 4 de 16 e 8 de 16, respectivamente. Já na comparação com 

cidades do país todo, ficava na posição 602 de 5570 e 4267 de 5570, respectivamente. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, 

 Ofertar o PAEFI assegurando a realização, pelo 

menos, das seguintes atividades: Entrevistas de 

acolhida para avaliação inicial dos casos; 

Atendimento psicossocial individual/familiar; 

Visitas domiciliares; Elaboração de relatórios 

técnicos sobre casos em acompanhamento 

  Possuir forte articulação com o CRAS 

 Ofertar o PAEFI assegurando a realização, pelo 

menos, das seguintes atividades: Entrevistas de 

acolhida para avaliação inicial dos casos; 

Atendimento psicossocial individual/familiar; 

Visitas domiciliares; Elaboração de relatórios 

técnicos sobre casos em acompanhamento  

 Possuir forte articulação com o CRAS 

Nível 1 

 Não realiza alguma (s) das seguintes atividades 

essenciais do PAEFI: Entrevistas de acolhida 

para avaliação inicial dos casos; Atendimento 

psicossocial individual/familiar; Visitas 

domiciliares; Elaboração de relatórios técnicos 

sobre casos em acompanhamento ou  

 Articulação frágil ou inexistente com o CRAS 

ou 

  Não possuir Assistente Social nem Psicólogo 

 Não realiza alguma (s) das seguintes atividades 

essenciais do PAEFI: Entrevistas de acolhida para 

avaliação inicial dos casos; Atendimento 

psicossocial individual/familiar; Visitas 

domiciliares; Elaboração de relatórios técnicos 

sobre casos em acompanhamento ou  

 Articulação frágil ou inexistente com o CRAS ou 

  Não possuir Assistente Social nem Psicólogo 



  

 

tinha 46.5% da população nessas condições, o que o colocava na posição 6 de 16 dentre as 

cidades do estado e na posição 1952 de 5570 dentre as cidades do Brasil. (IBGE, 2010). 

O total da população em extrema pobreza de Amapá corresponde a 5.968 (IBGE, 

2010). Em relação proporção de pessoas consideradas extremamente pobres, pobres e 

vulneráveis à pobreza, aquelas com renda domiciliar per capita mensal inferior a R$70,00, 

R$140,00 e R$255,00 (valores a preços de 01 de agosto de 2010), respectivamente. A 

população extremamente pobre do município em 2000 era de 29,28%, 52,73% eram pobres e 

72,69% eram vulneráveis à pobreza; em 2010, essas proporções eram, respectivamente, de 

21,53%, 42,01% e 65,81%. A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode 

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

renda em determinado grupo), que passou de 0,61, em 2000, para 0,66, em 2010, segundo 

dados do Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. 

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

2004), Amapá é considerado de Pequeno Porte I. Dados recente do Ministério da Cidadania 

referente ao Cadastro Único para programas sociais de março de 2021 (Relatório de 

Informação - RI), apontam que o Município possui o total de 2.444 (Duas mil quatrocentos e 

quarenta e quatro) famílias cadastradas no CadÚnico, destas 2.209 (duas mil, duzentos e 

nove) famílias estão em situação de extrema pobreza, 71 (setenta e uma) em situação de 

pobreza e 47 (quarenta e sete) famílias classificadas como famílias de baixa renda. 

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

abril de 2021 (RI) apontam que o Município de Amapá possui 2.071 (duas mil e setenta e 

uma) famílias recebendo o recurso médio mensal de R$ 296, 47 (duzentos e noventa e seis 

reais e quarenta e sete centavos).  

 

4.2 CALÇOENE 

 

Localizado na região centro-nordeste do Estado, o município de Calçoene, distante 

cerca de 356 km de Macapá, foi criado pela Lei Federal nº 3.055, de 22 de dezembro de 1956. 

A população calçoenense é estimada em 11.306 habitantes (IBGE, 2020). A área do 

município é de 14.117, 297 km². População 19% rural, 81% urbana. Calçoene faz limite ao 

norte com o Oceano Atlântico, ao sul com os municípios de Amapá e Pracuúba, a leste com o 

Oceano Atlântico e a oeste com Oiapoque e Serra do Navio. 



  

 

O IDHM do município de Calçoene é 0,643, em 2010, o que situa o município na 

faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699), de acordo com o 

Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. 

As principais atividades produtivas do município são a agropecuária, a silvicultura, o 

extrativismo, comércio e serviços. A garimpagem e a pesca são ocupações ainda 

predominantes.   No setor primário destacam-se a cultura da mandioca, criação de gado 

(bovino, bubalino e suíno), bem como a pesca, o artesanato e a garimpagem. No setor 

terciário existem algumas marcenarias, hotéis e cartório de registro. Os funcionários públicos 

são os que mais contribuem para a economia do município. 

O total da população em extrema pobreza de Calçoene corresponde a 5.083 (IBGE, 

2010). Em relação a proporção de pessoas consideradas extremamente pobres, pobres e 

vulneráveis à pobreza, aquelas com renda domiciliar per capita mensal inferior a R$70,00, 

R$140,00 e R$255,00 (valores a preços de 01 de agosto de 2010), respectivamente. A 

população extremamente pobre do município em 2000 era de 36, 43%, a de pobres era de 55, 

93% e de vulneráveis a pobreza era de 71, 85% pessoas, em 2010, essas proporções eram, 

respectivamente, 22,76%, 41,85% e 63,47%.  A evolução da desigualdade de renda nesses 

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

concentração de renda em determinado grupo), que passou de 0,61, em 2000, para 0,66, em 

2010, segundo dados do Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. 

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

2004), Calçoene é considerado de Pequeno Porte I. Dados recente do Ministério da Cidadania 

referente ao Cadastro Único para programas sociais de março de 2021 (Relatório de 

Informação - RI), apontam que o município possui o total de 2.100 (duas mil e cem) famílias 

cadastradas no CadÚnico, destas 1.424 (hum mil quatrocentos e vinte quatro) famílias estão 

em situação de extrema pobreza, 158 (cento e cinquenta e oito) famílias em situação de 

pobreza e 250 (duzentos e cinquenta) famílias classificadas como de baixa renda. 

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

abril de 2021 (RI) apontam que o Município de Mazagão possui 1.312 (hum mil trezentos e 

doze) famílias recebendo o recurso médio mensal de R$ 321, 41 (trezentos e vinte e um reais 

e quarenta e um centavos).  

 

4.3. PRACUÚBA 

 



  

 

Localizado na região central do Amapá, Pracuúba é o município a 280 quilômetros da 

capital. Foi criado pela Lei Nº 004, de 1º de maio de 1992. Possui uma população estimada 

em 5.246 habitantes e uma área de 4.948,508 km² (IBGE, 2020). População rural de 50%, e 

urbana de 50%. Faz limite com os municípios de Amapá, Calçoene Tartarugalzinho e Ferreira 

Gomes. 

O IDHM do município de Pracuúba é 0,614, em 2010, o que situa o município na 

faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699), de acordo com o 

Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. 

A economia é baseada no setor primário, destacando-se a atividade pesqueira. O 

município de Pracuúba se sobressai pela comercialização de diversas espécies de pescado, em 

especial a gurijuba, que, além da carne, produz a grude (a bexiga natatória), de grande valor 

de exportação por servir para fabricação de colas e até cosméticos. A pecuária é um setor que 

impulsiona a economia do município, destacando-se na criação de bovinos e bubalinos. 

Grande parte do rebanho abastece os mercados de Macapá. (Governo do Estado do Amapá, 

2020) 

Em relação a área urbana, apresenta 2.1% de domicílios com esgotamento sanitário 

adequado, 64.5% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 0% de domicílios 

urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na 

posição 15 de 16, 6 de 16 e 12 de 16, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades 

do Brasil, sua posição é 5197 de 5570, 3432 de 5570 e 4835 de 5570, respectivamente. 

(IBGE, 2010)  

Em 2018, o salário médio mensal era de 1.7 salários mínimos. A proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 5.9%. Na comparação com os outros municípios 

do estado, ocupava as posições 14 de 16 e 12 de 16, respectivamente. Já na comparação com 

cidades do país todo, ficava na posição 3873 de 5570 e 4928 de 5570, respectivamente. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, 

tinha 47.5% da população nessas condições, o que o colocava na posição 5 de 16 dentre as 

cidades do estado e na posição 1806 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

O total da população em extrema pobreza de Pracuúba corresponde a 2.455 (IBGE, 

2010). Em relação a proporção de pessoas consideradas extremamente pobres, pobres e 

vulneráveis à pobreza, aquelas com renda domiciliar per capita mensal inferior a R$70,00, 

R$140,00 e R$255,00 (valores a preços de 01 de agosto de 2010), respectivamente. A 

população extremamente pobre do município em 2000 era de 36, 54%, a de pobres era de 



  

 

69,32% e de vulneráveis a pobreza era de 86, 91% pessoas, em 2010, essas proporções eram, 

respectivamente, 37, 72%, 55, 75% e 77, 467%.   

A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através 

do Índice de Gini (instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado 

grupo), que passou de 0,59, em 2000, para 0,65, em 2010, segundo dados do Atlas do 

desenvolvimento humano no Brasil. 

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

2004), Pracuúba é considerado de Pequeno Porte I. Dados recente do Ministério da Cidadania 

referente ao Cadastro Único para programas sociais de março de 2021 (Relatório de 

Informação - RI), apontam que o Município possui o total de 945 (novecentos e quarenta e 

cinco) famílias cadastradas no CadÚnico, destas 836 (oitocentos e trinta e seis) famílias estão 

em situação de extrema pobreza, 28 (vinte e oito) em situação de pobreza e 47 (quarenta e 

sete famílias classificadas como de baixa renda. 

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

abril de 2021 (RI) apontam que o Município de Pracuúba possui 633 (seiscentos e trinta e 

três) famílias recebendo o recurso médio mensal de R$ 332, 44 (trezentos e trinta e dois reais 

e quarenta e quatro centavos).  

 

4.4. TARTARUGALZINHO 

 

Tartarugalzinho está localizado a 230 quilômetros da capital, Macapá, com acesso por 

um trecho todo asfaltado da BR-156. Foi criado pela Lei Nº 7.639, de 17 de dezembro de 

1987 e fica na região central do Estado. Possui população estimada em 17.769 habitantes e 

uma área de 6.684,705 km² (IBGE, 2020). População 48% rural e 52% urbana. 

Faz divisa com os municípios de Pracuúba, ao norte, Ferreira Gomes (sul), Amapá e 

Cutias do Araguari (leste) e Mazagão, Pracuúba e Ferreira Gomes a oeste. A economia de 

Tartarugalzinho tem como foco o funcionalismo público e arrecadação de impostos, além do 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 

O IDHM do município de Tartarugalzinho é de 0, 592, em 2010, o que situa o 

município na faixa de Desenvolvimento Humano baixo (IDHM entre 0, 500 e 0, 599), de 

acordo com o Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. (IBGE, 2010) 

No setor primário, destaca-se a criação de gado bovino e bubalino (em maior 

proporção), além de suínos. A agricultura é de subsistência (mandioca, laranja etc.), além da 

pesca ser artesanal. 



  

 

O total da população em extrema pobreza de Tartarugalzinho corresponde a 7.834 

(IBGE, 2010). Em relação a proporção de pessoas consideradas extremamente pobres, pobres 

e vulneráveis à pobreza, aquelas com renda domiciliar per capita mensal inferior a R$70,00, 

R$140,00 e R$255,00 (valores a preços de 01 de agosto de 2010), respectivamente. A 

população extremamente pobre do município em 2000 era de 39, 44%, a de pobres era de 

67,45% e de vulneráveis a pobreza era de 82, 65% pessoas, em 2010, essas proporções eram, 

respectivamente, 36, 87%, 56, 61% e 73, 12%. A evolução da desigualdade de renda nesses 

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

concentração de renda em determinado grupo), que passou de 0,61, em 2000, para 0,65, em 

2010, segundo dados do Atlas do desenvolvimento humano no Brasil.  

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

2004), Tartarugalzinho é considerado de Pequeno Porte I. Dados recente do Ministério da 

Cidadania referente ao Cadastro Único para programas sociais de março de 2021 (Relatório 

de Informação - RI), apontam que o Município possui o total de 2. 640 (dois mil seiscentos e 

quarenta) famílias cadastradas no CadÚnico, destas 1.867 (hum mil oitocentos e sessenta e 

sete) famílias estão em situação de extrema pobreza, 187 (cento e oitenta e sete) em situação 

de pobreza e 311 (trezentos e onze) famílias classificadas como famílias de baixa renda. 

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

junho de 2020 (RI) apontam que o Município de Tartarugalzinho possui 1.936 (hum mil 

novecentos e trinta e seis) famílias recebendo o recurso médio mensal de R$ 355, 89 

(trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove).  

 

5. PERFIL DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS EXECUTADOS NO 

TERRITÓRIO DOS LAGOS DO ESTADO DO AMAPÁ EM 2020. 

 

Dentre as responsabilidades do Estado conforme artigo 17 da Norma Operacional 

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

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

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

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

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

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

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



  

 

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

avanço da Política de Assistência Social nos municípios.  

 

5.1. CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 

 

O monitoramento inicial, aos municípios, foi realizado com os técnicos do Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS), conforme definido na Lei Orgânica de Assistência 

Social (LOAS) e na Política Nacional de Assistência Social (PNAS), a Proteção Social Básica 

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

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

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

básica, serão ofertadas precipuamente no CRAS. 

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

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

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

projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias.  

 

5.1.1. ESTRUTURA E PERÍODO DE FUNCIONAMENTO 

 

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

CRAS Maria Darciria, Calçoene: Casa das Famílias, Pracuúba é CRAS Pracuúba e 

Tartarugalzinho CRAS Esperança. Quanto a localização, os equipamentos em Calçoene, 

Pracuúba e Tartarugalzinho ficam em área urbano central e no Amapá fica em área urbana 

periférico. Todos os municípios monitorados tem como capacidade de referenciamento, 

2.500 (dois mil e quinhentos) famílias referenciadas.  

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

oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), compatível com a 

capacidade/ano de atendimento de cada CRAS, além de ambiente específico que garanta o 

cumprimento de sua função de gestão territorial da proteção social básica. Todo CRAS, 

conforme a normativa deve dispor de recepção, sala de atendimento, sala de uso coletivo, sala 

administrativa, copa e banheiros.  

Quanto ao item espaço físico: o CRAS Amapá, possui recepção, copa, sala 

administrativa, sala de atendimento, banheiro e sala de uso coletivo; CRAS Calçoene: copa, 

banheiro, sala administrativa e sala de atendimento; CRAS Pracuúba: sala administrativa, 



  

 

copa, banheiros, recepção e copa; e CRAS Tartarugalzinho: sala de uso coletivo, sala de 

atendimento, sala administrativa, recepção, copa e banheiro.  

Sobre as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência e pessoas 

idosas: os CRAS de Pracuúba e Tartarugalzinho, possuem rota acessível aos principais 

espaços do equipamento (recepção, sala de atendimentos, sala de uso coletivo e banheiros 

acessíveis para pessoas com deficiência; o CRAS do Amapá, tem acesso principal adaptado 

com rampas, com rota acessível desde a calçada até a recepção e rota acessível aos principais 

espaços do equipamento (recepção, sala de atendimentos, sala de uso coletivo e banheiros 

acessíveis para pessoas com deficiência, de acordo com as normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT); e o CRAS de Calçoene não possui acessibilidade.  - 

Gráfico 1: O equipamento é de uso compartilhado 

 

 

Fonte: NMA/2021 

 

Em relação a estrutura física, 75%, conforme (Gráfico 1) são equipamentos de 

uso exclusivo: CRAS Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho, apenas o município de Calçoene 

compartilha o equipamento com a equipe do Cadastro Único. Entretanto, cabe destacar que 

apenas os municípios de Tartarugalzinho e Pracuúba, possuem imóvel próprio, Amapá o 

espaço é alugado e Calçoene o imóvel é cedido. 

   Os equipamentos dos municípios de Pracuúba, Tartarugalzinho e Calçoene, seguem 

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

dia. E apenas o município de Amapá funciona em horário corrido, sendo 06 (seis) horas. 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.  

    

 Gráfico 2: Equipamentos e materiais disponíveis no CRAS 

 

 

      Fonte: NMA/2021 

 

Além dos espaços físicos, o CRAS deve contar com mobiliário (Gráfico 2) adequado 

para cada um dos ambientes, e em perfeito funcionamento, os materiais disponíveis nos 

equipamentos são: CRAS Amapá: máquina copiadora, equipamento de som, computador de 

mesa, normativas necessárias ao trabalho técnico para consulta, datashow, brinquedoteca, 

materiais pedagógicos/esportivos, veículo de uso exclusivo; CRAS Calçoene: notebook, 

impressora, máquina copiadora, veículo de uso exclusivo; CRAS Pracuúba: normativas 

necessárias ao trabalho técnico para consulta, máquina copiadora, notebook, impressora, 

Datashow e veículo de uso exclusivo; CRAS Tartarugalzinho: equipamento de som, 

notebook, computador de mesa, impressora, máquina copiadora, normativas necessárias ao 

trabalho técnico para consulta, datashow, Dvd, televisão, materiais pedagógicos/esportivos, 

veículo de uso compartilhado. 



  

 

Em relação a quantidade de computadores em perfeito funcionamento, o CRAS 

Pracuúba e Calçoene possui apenas 01 (um) computador e os CRAS Tartarugalzinho e Amapá 

possui de 02 (dois) a 04 (quatro) computadores. 

             

Gráfico 3- Dimensão: IDCRAS Estrutura Física 

 

 

 

Tendo em vista o gráfico 3 do referido território, que corresponde aos municípios de 

Amapá e Tartarugalzinho obtiveram valor 4 (quatro) municípios nesse nível de avaliação 

indicam que apresentam um nível de ESTRUTURA mais próximo da ideal prevista, 

considerando porte e capacidade de famílias referenciadas para atender com qualidade, 

significa que atenderam os critérios de possuir Recepção; possuir, no mínimo, 2 salas de 

atendimento, sendo pelo menos 1 com capacidade para 15 ou mais pessoas; possuir, no 

mínimo, 2 banheiros; Possuir acessibilidade, ao menos parcial ;possuir pelo menos 1 

computador conectado. 

 O município de Pracuúba obteve valor 3 (três). Municípios nesse nível de avaliação, 

indicam que atendem os critérios de possuir Recepção; possuir, no mínimo, 2 salas de 

atendimento; possuir, pelo menos, 1 banheiro; possuir acessibilidade, ao menos parcial as 

exigências de sua capacidade de atendimento às famílias referenciadas. Por outro lado, 

Calçoene com valor 2 (dois), municípios nesse nível de avaliação indicam que correspondem 

aos critérios de possuir, no mínimo, 2 salas de atendimento; possuir, pelo menos, 1 banheiro, 

considerando porte e capacidade de referenciamento de famílias. Nesses casos sugerem 

estudo atento para adequações necessárias para garantir aproximarem-se das condições ideias 

nessa dimensão.  



  

 

 

5.1.2. SERVIÇOS OFERTADOS 

 

5.1.2.1. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – 

PAIF 

Conforme preconiza a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, através da 

Resolução nº 109 de novembro de 2009, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família – PAIF, consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a 

finalidade de fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, 

promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. 

Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e 

proativo. O serviço PAIF integra o nível de proteção social básica do SUAS e deve 

obrigatoriamente ser ofertado no CRAS. Todos os CRAS do Território dos Lagos, ofertam o 

serviço mencionado. 

 Quanto ao item famílias acompanhadas, é elaborado o Plano de Acompanhamento 

Familiar: Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho, responderam que realizam, através dos 

instrumentos elencados abaixo: Tartarugalzinho e Pracuúba: a equipe utiliza o prontuário 

físico de acompanhamento técnico; e Amapá:  a equipe utiliza o prontuário eletrônico e físico 

de acompanhamento técnico; arquiva os atendimentos em armário institucional específico 

para esses fins, garantindo sigilo. Em média qual o tempo de acompanhamento de uma 

família: Amapá, mais de um ano; Calçoene e Pracuúba, seis meses e Tartarugalzinho: um 

ano. De que forma a equipe técnica realiza o acompanhamento familiar: individualizado 

Pracuúba, e de ambas as formas (individualizado e em grupo): Amapá, Calçoene e 

Tartarugalzinho.  

Caso realize o acompanhamento em grupo, quais os perfis das famílias elencadas:  

Amapá: famílias beneficiárias e em descumprimento das condicionalidades do 

Programa Bolsa Família; famílias em fase de suspensão; famílias beneficiárias do Benefício 

de Prestação Continuada; famílias com membros de 0 a 18 anos, do Programa BPC na Escola; 

famílias beneficiárias de benefícios eventuais e outras situações de vulnerabilidade social 

recorrentes no território; 



  

 

Calçoene: famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família; famílias com membros 

de 0 a 18 anos, do Programa BPC na Escola e outras situações de vulnerabilidade social 

recorrentes no território; 

Pracuúba: famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família; 

Tartarugalzinho: famílias beneficiárias e em descumprimento das Condicionalidades 

do Programa Bolsa Família; famílias em fase de suspensão; famílias beneficiárias de 

benefícios eventuais e outras situações de vulnerabilidade social recorrentes no território. 

Das famílias acompanhadas, quantas foram desligadas do acompanhamento por 

motivo de superação das situações de vulnerabilidade social: Amapá 01 (uma) família; 

Calçoene: 10 (dez) famílias, Tartarugalzinho e Pracuúba não informaram. 

Quais atividades coletivas foram realizadas com as famílias: Amapá e Calçoene 

realizaram acolhida, palestras, oficinas com as famílias e campanhas. Entretanto Pracuúba e 

Tartarugalzinho não realizaram nenhuma atividade. Das oficinas do PAIF realizadas com os 

responsáveis familiares, qual o perfil predominante dos participantes mãe: Amapá, 

Calçoene e Pracuúba. Quanto a periodicidade de realização das oficinas com famílias: 

Pracuúba uma vez ao mês, Calçoene a cada 15 dias. A média de participantes nas oficinas: 

Amapá: 26 (vinte e seis) a 50 (cinquenta) pessoas; Calçoene: 16 (dezesseis) a 25 (vinte e 

cinco) pessoas e Pracuúba: 7 (sete) a 15 (quinze) pessoas. 

Em relação as estratégias que a equipe utiliza para realizar as oficinas do PAIF: 

Amapá: trabalhos manuais, lanches, atividades culturais e flexibilidade nos horários; 

Pracuúba e Calçoene: lanche. As temáticas abordadas nas oficinas com as famílias são: 

Amapá, Calçoene e Pracuúba, orientação sobre e como acessar os direitos, aspectos da 

convivência Familiar e vulnerabilidades e potencialidades do território. 

As equipes técnicas do Território dos Lagos desenvolvem as seguintes 

atividades: 

CRAS Amapá: Acolhida em Grupo realizada por profissional de nível superior; 

Acolhida Particularizada realizada por técnica (o) de nível superior; Acompanhamento de 

famílias; Elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar; Atendimento individualizado 

de famílias ou indivíduos; Registro do acompanhamento familiar em prontuário; 

Grupo/oficina com famílias; Palestras; Campanhas ou eventos comunitários; Apoio para 

obtenção de Documentação pessoal; 

CRAS Calçoene: Acolhida em Grupo realizada por profissional de nível superior; 

Acompanhamento de famílias; Grupo/oficina com famílias; Palestras e Acompanhamento dos 

encaminhamentos realizados; 



  

 

CRAS Pracuúba: Atendimento individualizado de famílias ou indivíduos; Apoio 

para obtenção de Documentação pessoal e Acompanhamento dos encaminhamentos 

realizados; 

CRAS Tartarugalzinho: Acolhida Particularizada realizada por técnica (o) de nível 

superior; Acompanhamento de famílias; Atendimento individualizado de famílias ou 

indivíduos; Registro do acompanhamento familiar em prontuário 

No que concerne, as atividades de visitas domiciliar; Encaminhamento de famílias ou 

indivíduos para a rede de serviço socioassistencial; Encaminhamento de famílias ou 

indivíduos para outras políticas públicas (educação, saúde, habitação, trabalho etc); 

Encaminhamento para obtenção de Benefícios Eventuais; Encaminhamento para 

inserção/atualização de famílias no Cadastro Único são realizadas por todos os equipamentos. 

A equipe de referência do PAIF realiza atendimento das demandas oriundas dos 

serviços da Proteção Social Especial: Amapá, Pracuúba e Calçoene responderam que 

realizam. Tartarugalzinho não realiza. 

 

Gráfico 04: Qual demanda atendida do Serviço de Proteção Especial pelas 

equipes de referência do PAIF:  

 

 

    Fonte: NMA/2021 

 

Caso a equipe de referência do PAIF atenda demanda dos Serviços da Proteção 

Social Especial, identifique quais públicos são atendidos (gráfico 04): Trabalho Infantil: 

Amapá foram registradas 05 (cinco) usuários e Calçoene 12 (doze) usuários; Medidas 



  

 

Socioeducativas (PSC/LA): Amapá: 02 (dois) e Calçoene: 15 (quinze) usuários; abuso 

Sexual de criança/adolescente: Amapá 50 (cinquenta) e Pracuúba 02 (dois) usuários; 

Exploração Sexual de criança/adolescente: Pracuúba 01 (um) usuário; Violência 

doméstica: Amapá 20 (vinte) usuários; Violência Psicológica: Amapá 10 (dez) usuários; 

Negligência: Calçoene 08 (oito) usuários; abandono: Amapá 20 (vinte) e Calçoene 05 

(cinco) usuários; Em situação de acolhimento: Calçoene 15 (quinze) usuários. 

 

5.1.2.2. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

(SCFV)  

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) integra o 

conjunto de serviços do SUAS, oferecendo à população que vivencia situações de 

vulnerabilidades sociais, novas oportunidades de reflexão acerca da realidade social, 

contribuindo dessa forma para a planejamento de estratégias e na construção de novos 

projetos de vida. A segurança de convívio, garantida aos usuários pela Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS), refere-se à efetivação do direito à convivência familiar e à 

proteção da família. Visa o enfrentamento de situações de isolamento social, enfraquecimento 

ou rompimento de vínculos familiares e comunitários, além de situações discriminatórias e 

estigmatizantes. O direito ao convívio é assegurado, por meio de um conjunto de serviços 

locais que visam à convivência, à socialização e à acolhida de famílias cujos vínculos 

familiares e comunitários precisam ser protegidos. 

 

Gráfico 5: O CRAS executa diretamente o SCFV 

 

 



  

 

    Fonte: NMA/2021 

 

No que se refere se a execução direta do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos no CRAS (Gráfico 5), os equipamentos do Amapá, Calçoene e Tartarugalzinho, 

informaram que realizam, entretanto, o CRAS de Pracuúba não realiza. 

Nos meses de referência, janeiro a março de 2020, os municípios informaram o 

quantitativo de famílias em acompanhamento pelo SCFV foram CRAS Calçoene: 2.500 (dois 

mil e quinhentos); CRAS Tartarugalzinho: 253 (duzentos e cinquenta e três). Entretanto os 

equipamentos de Pracuúba e Amapá: não informaram registro. 

No que concerne, se o CRAS possui rede referenciada para oferta do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, apenas o município de Amapá, informou que 

realiza por outra unidade pública. E Calçoene, Pracuúba e Tartarugalzinho não possuem. 

 

Gráfico 6: Público atendido pela Rede referenciada a este CRAS 

 

 

         Fonte: NMA/2021 

 

Em relação aos Serviços executados pela rede referenciada (Gráfico 6) a este 

CRAS os equipamentos que ofertam o serviço: crianças de 0 a 06 anos de idade: CRAS 

Pracuúba; crianças e adolescente de 7 a 14 anos: CRAS Calçoene e Pracuúba; adolescentes 

e jovens de 15 a 17 anos de idade: CRAS Calçoene, Pracuúba e Amapá; jovens de 18 a 29 

anos: CRAS Calçoene; adultos (as) de 30 a 59 anos: CRAS Calçoene e Pracuúba; e idosos 

de 60 anos ou mais: CRAS Calçoene e Pracuúba. 



  

 

A maior cobertura de atendimento é para o público de adolescentes e jovens de 15 a 

17 anos, e atendimento insuficiente para o público de crianças de 0 a 06 anos e jovens de 18 a 

29 anos dentre os equipamentos. Cabe destacar que o município de Tartarugalzinho não 

executa tais serviços. Qual a quantidade total de grupos que foram atendidos este ano:          

Tartarugalzinho 04 (quatro) Calçoene: 50 (cinquenta) grupos, Pracuúba e Amapá nenhum 

atendimento. Cada orientador social é responsável por quantos grupos: Tartarugalzinho 

01 (um), Calçoene 05 (cinco) grupos, Pracuúba e Amapá não realizou atendimento. 

O orientador social tem conhecimento do seu papel nos grupos conforme 

Resolução CNAS nº 09 de 15 de abril de 2014 (ratifica e reconhece as ocupações e as áreas 

de ocupações profissionais de ensino médio e fundamental do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS, em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do 

SUAS – NOB-RH/SUAS), todos os municípios informaram que sim. Outro questionamento 

realizado a equipe técnica realiza reuniões/encontros com os orientadores e coordenação 

para: Elaborar planejamento das ações em conjunto: Calçoene e Pracuúba; Orientações sobre 

as atribuições profissionais de cada um: Calçoene e Tartarugalzinho. 

As ações são executadas de acordo com os eixos norteadores do SCFV 

(Convivência, Participação Social, Direito de Ser), todos os municípios informaram que 

sim. 

Conforme descrito na Resolução da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) nº 

01/2013 que dispõe sobre o reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos – SCFV, no âmbito do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, pactua os 

critérios de partilha do cofinanciamento federal, metas de atendimento do público prioritário. 

Quantos usuários em situação prioritária foram inseridos no SCFV este ano: Calçoene 

05 (cinco) Pracuúba, Amapá e Tartarugalzinho não houve registro. Quantos usuários 

inseridos no SCFV, superaram as situações prioritárias em que se encontravam: 

Calçoene 20 (vinte), Pracuúba, Amapá e Tartarugalzinho não houve registro. Todos os 

usuários em situação prioritária possuem Parecer Técnico, elaborado pela equipe de 

nível superior do CRAS: Calçoene e Pracuúba sim, Amapá, Tartarugalzinho responderam 

que não. Amapá, respondeu que não teve em decorrência da pandemia. As principais 

dificuldades encontradas para a operacionalização do serviço: Pracuúba: dificuldade de 

articulação entre a equipe (coordenador de CRAS, técnicos de referência e orientador social); 

Insuficiência de recursos humanos (Técnico de referência e Orientador); Tartarugalzinho: 

Insuficiência de recursos humanos (Orientador e facilitador).  

 



  

 

5.1.2.3. SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PESSOA IDOSA: 

 

A oferta no domicílio pela PSB tem como referência de acesso o CRAS, e direciona-

se à prevenção de agravos de vulnerabilidades sociais associadas ao fenômeno da deficiência 

e do envelhecimento. Destina-se a usuários que, temporariamente ou por longo tempo, 

apresentem limitações, restrições ou impedimento de acesso à rede socioassistencial no 

território e/ou que, os suportes às dinâmicas familiares no ambiente do domicílio possam 

fortalecer os vínculos sociais, melhorar a qualidade do cuidado familiar, ampliar o acesso a 

direitos e estimular a autonomia e a participação social dos usuários e de seus cuidadores. 

Existe a oferta do serviço da PSB no domicílio para pessoas com deficiência e 

idosos nos municípios de Calçoene e Amapá, a equipe que executa o serviço, é a mesma do 

PAIF, entretanto Pracuúba e Tartarugalzinho não realizam a oferta do serviço. Os motivos de 

impedimento para a realização do serviço: Pracuúba informou que falta recursos humanos 

e Tartarugalzinho, informou que falta de recursos humanos, capacitação e ausência de 

estrutura para deslocamento da equipe e orientação técnica. Quanto à forma que é feita a 

identificação da demanda desse serviço, Amapá e Calçoene informaram que realizam 

através de demanda espontânea, encaminhamento dos órgãos de defesa de direitos, denúncia e 

encaminhamento de outras políticas, o município de Amapá elencou também busca ativa.  

Números de IDOSOS que foram acompanhados pela equipe técnica no serviço: 

Calçoene 50 (cinquenta) e Amapá 25 (vinte e cinco) usuários, o perfil das demandas atendidas 

comum dos municípios citados são: maus tratos, abandono, conflito intrafamiliar, os 

municípios informaram outras demandas, Amapá: isolamento social e reduzida mobilidade e 

Calçoene violência física.  

Números de PESSOAS COM DEFICIÊNCIA que foram acompanhados pela 

equipe técnica no serviço: Calçoene 15 (quinze) e Amapá 80 (oitenta) usuários. Perfil das 

demandas atendidas, comum entre os municípios: maus tratos, abandono, conflito 

intrafamiliar, quanto as demandas especificas de cada município, Amapá informou isolamento 

social e reduzida mobilidade e Calçoene violência física. 

É elaborado o PDU (Plano de Desenvolvimento do Usuário) para os usuários em 

acompanhamento no serviço, apenas Pracuúba informou que realiza, embora não oferte o 

serviço de domicilio para pessoas com deficiência e idosas. Os municípios informaram que 

não elaboram o documento mencionado anteriormente, devido Calçoene, desconhecia a 

necessidade e Amapá ausência de conhecimento técnico. Os atendimentos realizados possuem 



  

 

alguma forma de registro, Tartarugalzinho informou que não, entretanto Pracuúba realiza 

através do Prontuário SUAS; Amapá sistema de atendimento e relatório 

Gráfico 07: Nível de dificuldade na articulação com órgãos e outras politicas 

 

 

Fonte: NMA/2021 

 

Quanto a articulação/relacionamento com órgãos de defesa e outras políticas 

(gráfico 06), os equipamentos informaram que com o Conselho Tutelar, não possui nenhuma 

dificuldade de articulação; Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Gestão 

Estadual, os municípios informaram que: Amapá, Pracuúba e Calçoene nenhuma dificuldade, 

Tartarugalzinho pouca dificuldade; Sistema de Justiça: Pracuúba: nenhuma dificuldade, 

Tartarugalzinho: pouca dificuldade, Calçoene e Amapá muita dificuldade; Agência da 

Previdência Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e Sistema S ( Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Social do Comércio (SESC), Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Social da Indústria (SESI)), Calçoene e 

Pracuúba, nenhuma dificuldade, Amapá pouca dificuldade e Tartarugalzinho, não se aplica ou 

não tem articulação; Sistema de Segurança Pública, Pracuúba nenhuma dificuldade, Amapá 

pouca dificuldade e Tartarugalzinho e Calçoene não se aplica ou não tem articulação. 

 

5.1.3. BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E CADASTRO ÚNICO: 

 

5.1.3.1. BENEFÍCIOS EVENTUAIS:  



  

 

É um tipo de proteção social que se caracteriza por sua oferta de natureza temporária 

para prevenir e enfrentar situações provisórias de vulnerabilidade decorrentes ou agravadas 

por nascimentos, mortes, vulnerabilidades temporárias e calamidades. 

Todos os equipamentos do Território dos Lagos realizam a Concessão de 

Benefícios Eventuais, entretanto não destacaram quais auxílios são ofertados a população. A 

equipe técnica tem conhecimento da resolução que estabelece os critérios de concessão e 

participa ou avalia os critérios de concessão, itens e qualidade do serviço ofertado.  

 

5.1.3.2. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA: 

 

Com relação ao benefício de prestação continuada, os CRAS realizam algumas 

atividades como: 

CRAS ATIVIDADE 

Amapá Orientação/acompanhamento para inserção no BPC / Encaminhamento ao 

INSS; Inserção das (os) beneficiárias (os) nos serviços socioassistenciais 

(PAIF, SCFV, entre outros); Aplicação da revisão de cadastro do BPC- 

Idoso-PCD BPC na Escola 

Calçoene Não realiza 

Pracuúba Identificação de possíveis beneficiárias (os) do BPC; Busca ativa de 

beneficiárias (os) do BPC para inclusão no CadÚnico; 

Orientação/acompanhamento para inserção no BPC / Encaminhamento ao 

INSS; Atendimento e acompanhamento das pessoas com deficiência do 

BPC com idade escolar que esteja fora da escola (incluindo BPC escola) 

Tartarugalzinho Identificação de possíveis beneficiárias (os) do BPC; 

Orientação/acompanhamento para inserção no BPC / Encaminhamento ao 

INSS; Inserção das (os) beneficiárias (os) nos serviços socioassistenciais 

(PAIF, SCFV, entre outros); Aplicação da revisão de cadastro do BPC- 

Idoso-PCD BPC na Escola; Atualização do cadastro do PBC Idoso-PCD e 

ou BPC na Escola no sistema BPC 

Fonte: NMA/2021 

  

Sobre o conhecimento da lista de beneficiários do BPC no território, os 

municípios Amapá e Pracuúba obtém essa informação através do Cadastro único. E cabe 

destacar que apenas o município de Tartarugalzinho acessa o sistema BPC. Não há registro 

de idosos ou pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC em situação de acolhimento. 



  

 

Outro fator importante de mencionar é que apenas o município do Amapá tem 

agência do Instituto Nacional do Seguro Social. Desta forma, os usuários dos municípios 

de Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho encontram algumas dificuldades para requerer o 

BPC, como: dificuldade de acessar/navegar o aplicativo meu INSS e site do INSS. 

As dificuldades enfrentadas para realizar a atualização e/ou inclusão dos 

beneficiários do BPC no Cadastro Único são:  Amapá, dificuldades de acesso à internet e 

Tartarugalzinho apresentação de documentos. Quanto as estratégias que estão sendo 

utilizadas para inclusão/atualização dos beneficiários do BPC no Cadúnico, são: 

  Divulgação pelos meios de comunicação e rede sociais: Calçoene, Pracuúba e 

Tartarugalzinho; 

  Parceria com outras políticas públicas: Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho; 

  Palestras/reuniões e mutirões: Calçoene 

  Busca ativa: Amapá 

Todos os CRAS do Território dos Lagos realizam cadastramento ou fazem 

atualização do CadÚnico: os CRAS de Calçoene e Pracuúba realizam com a equipe do 

Cadúnico; CRAS de Tartarugalzinho realiza com equipe exclusiva para esta finalidade. O 

CRAS do Amapá, realiza com a equipe responsável pelo PAIF. 

5.1.3.3. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA (BPC NA 

ESCOLA): 

Quanto ao BPC na Escola, as dificuldades apresentadas para a aplicação dos 

questionários aos beneficiários são: o CRAS Amapá, moradia em localidades de difícil 

acesso; CRAS de Calçoene e Tartarugalzinho, não houve localização dos beneficiários e 

Pracuúba não tem dificuldades. 

 Como acontece a articulação com o Grupo gestor: CRAS Amapá, visitas em 

conjunto para aplicação do questionário; Calçoene, reuniões com o grupo; com que 

frequência ocorre tal articulação: Amapá, quinzenalmente; Calçoene, mensalmente. 

Pracuúba e Tartarugalzinho não realiza articulação. O Grupo Gestor faz o Cadastro do 

Plano de Acompanhamento Intersetorial no sistema do programa: apenas Calçoene 

realiza. Os demais municípios Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho, informaram que 

desconhecem a necessidade do acompanhamento com inserção no sistema. E Amapá, elencou 

ainda falta de conhecimento para operar o sistema e dificuldade de acesso. E Pracuúba 

informou que há falta de articulação com o grupo gestor intersetorial. 



  

 

 Sobre o item a equipe Técnica faz o cadastro do Plano de Acompanhamento dos 

Beneficiários no sistema do programa: apenas os municípios de Tartarugalzinho e Calçoene 

realizam. Os motivos pelos quais os municípios de Amapá e Pracuúba não realizam são: falta 

de conhecimento para operar o sistema (necessidade de capacitação) e Amapá destacou ainda 

dificuldade de acesso (falta de computador, não acesso à internet) e não possui senha para 

acesso ao sistema. Outro ponto destacado é realizado o acompanhamento aos beneficiários, 

Amapá, Calçoene e Pracuúba realizam. 

 

5.1.3.4. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 

 

Sobre o acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades 

do Programa Bolsa Família, todos os municípios realizam. Quanto a inserção de 

informações no Sistema de Condicionalidades (SICON), apenas Pracuúba, Calçoene e 

Tartarugalzinho realizam. O CRAS do Amapá, não realiza, porque a equipe técnica não tem 

acesso e falta conhecimento para operacionalizar o sistema. 

 

Gráfico 8-Dimensão: IDCRAS Serviços e Benefícios 

 

 
 

Conforme o gráfico 8, o Município de Calçoene, obteve na dimensão Serviços valor 5 

(cinco), municípios nesse nível de avaliação indicam que apresentam nível de realização de 

ações e de serviços ideais a sua capacidade e porte, como exemplo Quantidade média de 

famílias em acompanhamento no mês, dividida pela equipe técnica (Assistentes Sociais e 

Psicólogos) não deve ser inferior a 20 nem superior a 100. Visitas domiciliares, forte 



  

 

articulação com os serviços das políticas de educação e saúde, oferta de mais de uma etária 

por serviço de convivência dentre outros critérios de avaliação. 

 Por outro lado, tem-se em seguida os Municípios de Tartarugalzinho e Pracuúba e 

Amapá com valor 1 (um) municípios nesse nível de avaliação podem indicar que não 

realizam alguma (s) das seguintes atividades essenciais do PAIF: acompanhamento de 

famílias; e/ou grupo/oficina com famílias; e/ou visitas domiciliares; e/ou orientação ou 

Articulação frágil ou inexistente com os Serviços de Educação e com os Serviços de Saúde 

OU Não possui profissionais de Serviço Social nem de Psicologia. Sugerindo atenção da 

gestão Estadual e Municipal para identificação de estratégias e de análise por técnico de 

referência, das condições de operacionalização da oferta e cobertura dos serviços e benefícios 

para alcançarem a padrões qualificados mais próximos das condições ideais.  

Os comentários acima realizados são genéricos e repousam nas orientações técnicas e 

normativas que regulam os indicadores CRAS, se aplicando aos demais municípios similares 

em porte e capacidade de referenciamento de famílias nos territórios. 

 

5.1.4. EQUIPE VOLANTE 

 

Apenas o CRAS do município de Calçoene possui equipe técnica adicional (além 

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

atendimento à população em territórios e áreas isoladas. Entretanto o município de 

Pracuúba realiza esse atendimento com equipe do PAIF. A equipe volante do CRAS de 

Calçoene realiza quinzenalmente os atendimentos nas comunidades e Pracuúba uma vez no 

mês. Os territórios atendidos pela equipe volante estão localizados em áreas urbana e 

rurais. Sobre o público atendido comuns entre os municípios são: comunidades Rurais, 

famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e famílias com pessoas com deficiência. 

Atendimentos específicos por município, Calçoene famílias em descumprimento de 

condicionalidades do PBF e Calçoene comunidades ribeirinhas. Outro questionamento foi: 

quantos dias na semana a equipe destina para o atendimento (rurais, quilombolas, 

indígenas, assentamentos, etc), Calçoene um dia na semana e Pracuúba ao recebimento da 

demanda ocorre a visita. 

Quanto as atividades realizadas pela equipe volante nas comunidades, comum entre 

os municípios Cadastramento/Atualização cadastral, visitas domiciliares, encaminhamento 

para o BPC, entretanto Calçoene realiza outras atividades: atendimento individualizado de 

famílias ou indivíduos, atendimento em atividade coletiva de caráter continuado (Oficinas do 



  

 

PAIF, SCFV), Concessão de benefício eventual. Como está composta a equipe volante: de 

ambos os municípios, Assistente Social, Psicólogo e profissional de nível médio. Quais as 

maiores dificuldades encontradas para realização deste serviço: Comunidades localizadas 

em regiões muito distantes da sede do município e além deste Calçoene elencou veículo 

inadequado. 

 

5.1.5. LANCHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A Lancha da Assistência Social é usada no transporte das equipes volantes e dos 

materiais necessários para oferta dos serviços e ações de proteção social básica em locais 

isolados ou de difícil acesso. Essas equipes fazem o atendimento às famílias em situação de 

vulnerabilidade e/ou risco social, especialmente aquelas em situação de extrema pobreza, que 

residam em comunidades ribeirinhas e pantaneiras, cujo acesso se dá exclusivamente por 

meio de embarcações. 

O CRAS dispõe de lancha da Assistência Social complementar da Equipe 

volante, apenas o município de Calçoene informou que sim, e está em perfeito 

funcionamento. Realiza planejamento para utilização conforme Instrução Normativa nº 

01/2014 de 18 de dezembro de 2018, que estabelece regras para o uso e procedimentos de 

monitoramento dos veículos aquaviários, doados aos municípios, pela União, por intermédio 

do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS. 

 

5.1.6. GESTÃO E TERRITÓRIO 

 

A perspectiva adotada pelo SUAS para a organização de serviços e programas tem 

como base o princípio da. territoriallização, a partir da lógica da proximidade do cidadão e 

baseia-se na necessidade de sua oferta capilar nos ‘territórios vulneráveis’ a serem priorizados 

(COUTO et al, 2010, p. 51). Desta forma, para identificar a demanda e oferta de serviços são 

necessários produzir diagnósticos territoriais. 

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

CRAS realizam reuniões de planejamento entre a equipe de referência e a coordenação, 

reuniões para discussão de casos e planejamento de atividades coletivas: Amapá realiza 

semanalmente, Calçoene realiza mensalmente, Tartarugalzinho realiza eventualmente e 

Pracuúba anualmente. Quanto a elaboração de relatórios o CRAS do Amapá realiza 



  

 

mensalmente, o CRAS Tartarugalzinho realiza eventualmente.  E Pracuúba e Calçoene 

realizam anualmente.  

Nos municípios de Amapá, Calçoene e Pracuúba as ações do CRAS são planejadas 

de acordo com as demandas identificadas no território. 

Em relação ao atendimento das demandas que compõem o território de 

abrangência, apenas os CRAS de Amapá, Calçoene e Pracuúba conseguem atender todos os 

bairros. E o CRAS de Tartarugalzinho, não consegue atender em torno de 11 (onze) a 30 

(trinta) famílias em decorrência do grande número de usuários em situação de vulnerabilidade 

e ausência de condição de deslocamento da equipe. 

Cabe destacar, que alguns públicos não são atendidos pelos municípios devido os 

motivos apresentados anteriormente, sendo eles: CRAS Calçoene: população de rua, 

indígenas, dependentes químicos e população de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais; CRAS Pracuúba: dependentes químicos e abusadores sexuais; CRAS 

Tartarugalzinho: mulheres chefes de família e população ribeirinha. 

Quanto as estratégias a equipe do CRAS utilizam para busca ativa dos usuários 

e famílias:  

Amapá: deslocamento da equipe para conhecimento do território; campanhas de 

divulgação, distribuição de panfletos, cartazes, utilização de carro de som, redes sociais; 

utilização dos dados do Cadastro Único das famílias com perfil para 

atendimento/acompanhamento; realização de ação conjunta com CADASTRO ÚNICO e 

CRAS no território e informações e dados provenientes de outros serviços socioassistenciais e 

setoriais; 

Calçoene: deslocamento da equipe para conhecimento do território; campanhas de 

divulgação, distribuição de panfletos, cartazes, utilização de carro de som, redes sociais; 

utilização dos dados do Cadastro Único das famílias com perfil para 

atendimento/acompanhamento; realização de ação conjunta com CADASTRO ÚNICO e 

CRAS no território; 

Pracuúba: deslocamento da equipe para conhecimento do território; realização de 

ação conjunta com CADASTRO ÚNICO e CRAS no território; 

Tartarugalzinho: Contato com atores sociais do território (líderes comunitários, 

associações de bairro, etc); Utilização dos dados do Cadastro Único das famílias com perfil 

para atendimento/acompanhamento. 

 



  

 

Gráfico 09: Há Povos e Comunidades Tradicionais no Território de 

abrangência deste CRAS. 

 

 

Fonte: NMA/2021 

 

No que concerne se há povos e comunidades tradicionais no território de abrangência, 

(Gráfico 09), apenas o CRAS Calçoene, Pracuúba e Tartarugalzinho, responderam que sim. 

Quanto aos povos e comunidades tradicionais existentes no território de 

abrangência: Comunidade ribeirinha (CRAS Calçoene, Pracuúba e Tartarugalzinho) e 

comunidade quilombola (CRAS de Tartarugalzinho). Em 2020 os equipamentos mencionados 

atenderam todos os povos e comunidades tradicionais, identificados no município. 

 

Gráfico 10: Para atendimento a comunidades tradicionais a equipe de referência 

do CRAS possui capacitação especifica. 

 



  

 

 

Fonte: NMA/2021 

 

Para atendimento deste público (Gráfico 10), foi informado que apenas a equipe do 

CRAS Calçoene possui capacitação especifica, estratégias/metodologias especificas de 

atendimento e articulação com entidades ou organizações da sociedade civil de representação 

ou defesa de direitos das comunidades atendidas. Os municípios de Amapá, Pracuúba e 

Tartarugalzinho, responderam que não possuem capacitação. 

Quantos aos itens: diagnóstico específico sobre as vulnerabilidades das comunidades 

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

atendidas; profissionais que sejam membros da comunidade/grupo tradicional, apenas os 

CRAS de Calçoene e Pracuúba possuem. E sobre a articulação com órgãos públicos que 

possuem atuação específica junto às comunidades atendidas, como exemplo Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

apenas o CRAS Pracuúba possui essa articulação.  

 

Gráfico 11: Caso atenda demandas que não competem ao CRAS, assinale qual 

órgão/instituição é o demandante. 

 



  

 

 

Fonte: NMA/2021 

 

Caso atenda demandas que não competem ao CRAS, assinale qual órgão/instituição 

é o demandante (Gráfico 11): Poder Judiciário: Pracuúba, Amapá e Tartarugalzinho; 

Conselho Tutelar: Amapá; Ministério Público: Amapá e Tartarugalzinho; Gabinete da 

Prefeitura: Pracuúba; atividades de outras políticas públicas (habitação, segurança alimentar, 

obra e infraestrutura, meio ambiente): Calçoene e Amapá. Desta forma, podemos observar 

que o poder judiciário é o maior demandante de atividades que não competem ao 

equipamento. 

 

5.1.7. GESTÃO DE PESSOAS: 

 

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

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

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

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

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

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

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

psicólogo. 

 

Gráfico 12: Equipe de referência do CRAS 

 



  

 

 

Fonte: NMA/2021 

 

Quanto aos recursos humanos, todos os equipamentos apresentaram equipe técnica 

de referência, conforme as normativas (gráfico 12), sendo elas: CRAS Amapá: assistente 

social 02 (dois); psicólogo 01 (um); orientador/educador social 01; CRAS Calçoene: 

assistente social 02 (dois); pedagogo 01 (um); orientador/educador social 03 (três); CRAS 

Pracuúba: assistente social 01 (um); psicólogo 01 (um); recepcionista 01 (um), serviços 

gerais 01 (um) e copeira 01 (uma); CRAS Tartarugalzinho assistente social 01 (um); 

psicólogo 01 (um); orientador/educador social 01 (um).  

 Em relação ao coordenador, o CRAS Calçoene e Pracuúba exerce exclusivamente 

a função de coordenador (a). Entretanto o CRAS do Amapá e Tartarugalzinho acumula as 

funções de coordenador (a) e de técnica (o) neste CRAS. Sobre a área de formação do 

coordenador (a): CRAS Amapá é serviço social; o CRAS de Calçoene e Tartarugalzinho é 

Pedagogia, e o CRAS de Pracuúba é profissional de nível médio. 

Quanto ao curso CAPACITA SUAS ofertados pela SIMS, nos últimos 12 (doze) 

meses, apenas os municípios de Amapá e Calçoene, informaram participação. Todos os 

CRAS do Território dos Lagos, informaram que a gestão municipal não proporcionou ou 

facilitou a participação das (os) suas/seus profissionais em capacitação.  

 

      Gráfico 13-Dimensão: IDCRAS Recursos Humanos  



  

 

 

 

Conforme o gráfico 13, infere-se que o Município de Tartarugalzinho, obteve na 

dimensão Recursos Humanos valor 5 (cinco). Municípios nesse nível de avaliação, indicam 

que correspondem com os critérios de possuir, no mínimo 5 (9, se EV) profissionais, sendo, 

pelo menos 3 (5, se EV) com nível superior; possuir, no mínimo, 1 Assistente Social (2, se 

EV) e 1 Psicólogo; possuir, no mínimo, 1 profissional de nível superior com vínculo 

estatutário ou empregado público celetista; possuir Coordenador com nível superior apresenta 

nesta dimensão o nível ideal de acordo com o porte e sua capacidade de atendimento às 

famílias referenciadas.  

Neste sentido, tem-se em seguida o Município de Calçoene com valor 3 (três). 

Municípios nesse nível de avaliação, indicam que atendem os critérios de possuir, no mínimo 

4 (6, se EV) profissionais, sendo, pelo menos 2 (4, se EV) com nível superior, possuir, no 

mínimo, 1 Assistente Social (2, se EV) considerando porte e capacidade de referenciamento 

de famílias, por fim Amapá e Pracuúba ambos com valor 2(dois). Municípios nesse nível de 

avaliação, indicam que correspondem aos critérios de possuir, no mínimo 3 profissionais, 

sendo, pelo menos 2 com nível superior; possuir, pelo menos, 1 Assistente Social ou 1 

Psicólogo, considerados o porte e capacidade de referenciamento de famílias. Geralmente 

municípios de pequeno porte I tem capacidade para 2.500 famílias referenciadas. 

 

5.1.8. REDE SUAS E ASSESSORAMENTO TÉCNICO: 

 

O Sistema Nacional de Informação do Sistema Único de Assistência Social (Rede 

SUAS) tem a função de suprir as necessidades de comunicação no âmbito do SUAS e de 

acesso a dados sobre a implementação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). 



  

 

A Rede SUAS é composta por ferramentas que realizam registro e divulgação de 

dados sobre recursos repassados; acompanhamento e processamento de informações sobre 

programas, serviços e benefícios socioassistenciais; gerenciamento de convênios; suporte à 

gestão orçamentária; entre outras ações relacionadas à gestão da informação do SUAS. 

 

Gráfico 14: Os atendimentos desta Unidade são informados em algum sistema da 

Rede SUAS? 

 

 

Fonte: NMA/2021 

 

Os atendimentos desta Unidade são informados em algum sistema da Rede 

SUAS (gráfico 14): Amapá, Calçoene e Tartarugalzinho, informaram que realizam a inserção 

de informações no sistema, entretanto Pracuúba não realiza. Nesta unidade quem tem acesso 

as senhas da Rede SUAS: Amapá e Tartarugalzinho o coordenador (a), secretário (a) e 

técnico (a) de referência; Pracuúba: secretário. Calçoene não informou.  

 

5.1.8.1. PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO SUAS 

 

Prontuário Eletrônico do Suas é uma ferramenta que auxilia o trabalho dos 

profissionais dos CRAS, CREAS e Unidades de Acolhimento para crianças e adolescentes no 

registro dos atendimentos realizados às famílias e indivíduos, e que permite qualificar o 

atendimento social e analisar de forma sistematizada as informações sobre território e a 



  

 

população atendida. Sobre a questão se a Unidade realiza o preenchimento do Prontuário 

Eletrônico do SUAS: Calçoene e Amapá realizam o preenchimento e Pracuúba e 

Tartarugalzinho não realiza.  

 

5.1.8.2 REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTOS (RMA) 

 

O Registro Mensal de Atendimentos (RMA) é um sistema onde são registradas 

mensalmente as informações relativas aos serviços ofertados e o volume de atendimentos nos 

Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados 

de Assistência Social (CREAS) e Centro de Referência Especializado para População em 

Situação de Rua (Centros POP). Seu principal objetivo é uniformizar essas informações e, 

dessa forma, proporcionar dados qualificados que contribuam para o desenvolvimento do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), conforme as determinações das Resoluções da 

Comissão Intergestores Tripartite (CIT) n° 4/2011 e n° 20/2013. 

Quanto ao preenchimento do Registro Mensal de Atividades (RMA):  Amapá, 

Calçoene e Tartarugalzinho, realiza mensalmente, porém Pracuúba nunca realizou.  

 

5.1.8.3 SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos - SISC é uma ferramenta de gestão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV), por meio da qual são realizados o acompanhamento e o monitoramento do 

serviço executado pelos municípios, assim como a apuração dos atendimentos realizados, para 

fins de cálculo do cofinanciamento federal. Conforme a Portaria nº 134, de 2013/MDS, o 

preenchimento do SISC é de responsabilidade do gestor local de assistência social. 

Com qual frequência é realizado o preenchimento do Sistema de Informações do 

Serviço de Convivência: Amapá, Calçoene e Tartarugalzinho realiza trimestralmente e 

Pracuúba não realiza. 

No exercício de 2020 todos os municípios informaram que receberam apoio 

técnico da SIMS. E elencaram os setores: Amapá: Núcleo de Proteção Social Básica; 

Calçoene: Núcleo de Proteção Social Básica; Pracuúba: Núcleo de Proteção Social Básica; 

Gestão do SUAS, Gestão do SUAS; Tartarugalzinho: Núcleo de Proteção Social Especial; 

Núcleo de Proteção Social Básica; Rede SUAS, Gestão do SUAS e Gestão do SUAS; 

 



  

 

5.1.8.4 ASSESSORAMENTO TÉCNICO 

O município recebeu Assessoramento do Núcleo de Proteção Social 

Básica/SIMS: Amapá, Calçoene e Pracuúba informaram que sim, serviços e programas 

abaixo discriminado e Tartarugalzinho não recebeu assessoramento.  

Amapá: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); Serviços e Programas; 

Calçoene: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); Serviços e Programas Benefício de 

Prestação Continuada (BPC);  

Pracuúba: Serviços e Programas; 

 

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, e 

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

reconstruindo os vínculos familiares e comunitários.  

 

5.2.1. ESTRUTURA FÍSICA 

 

Sobre a identificação os equipamentos que compõem o Território dos Lagos são 

CREAS Tartarugalzinho criado em 27/11/2015. E CREAS do município de Calçoene, o qual 

não será descrito neste relatório em decorrência da troca de gestão e ausência de informações. 

O CREAS Tartarugalzinho, localizado em área urbano central, possui capacidade de 

atendimento de 50 casos (famílias/ indivíduos) por mês. O CREAS consegue atender todas 

as demandas dos bairros que compõem o território de abrangência 

Em relação as condições físicas do equipamento, o prédio é cedido e compartilhado 

com a Secretaria Municipal de Assistência Social. O equipamento possui os seguintes 

espaços físicos: recepção, entrada/porta de acesso, sala de atendimento individualizado, sala 

de atendimento coletivo, banheiros, cozinha/copa e área externa. Quanto as condições de 

acessibilidade para pessoas com deficiência e pessoas idosas este CREAS não possui 

acessibilidade. Os equipamentos e materiais disponíveis, em perfeito funcionamento, 

para o desenvolvimento dos serviços são: equipamento de som, impressora, 02 (dois) 

computadores, Datashow e veiculo de uso compartilhado. 



  

 

 

           Gráfico 15-Dimensão: IDCREAS Estrutura Física 

 

 

Tendo em vista o gráfico 15 do referido território, que corresponde aos municípios de 

Calçoene e Tartarugalzinho. O Município de Calçoene, obteve na dimensão Estrutura Física 

valor 1 (um), municípios nesse nível de avaliação indicam que correspondem aos critérios de 

possuir menos de 3 salas de atendimento e/ou não possuir banheiro, e/ou o compartilhamento 

dos espaços de atendimento. E o município de Tartarugalzinho com valor 2 (dois), municípios 

nesse nível de avaliação indicam que correspondem aos critérios de possuir, no mínimo 3 

(três) salas de atendimento e/ou administrativa e ter no mínimo 1(um) banheiro. Assim, 

nesses casos, sugerem estudo atento para adequações necessárias para garantir aproximarem-

se das condições ideais nessa dimensão. 

 

5.2.2. GESTÃO DE PESSOAS  

 

A equipe técnica é composta por: 01 (um) assistente social, 01 (um) psicólogo e 01 

(um) auxiliar administrativo. O coordenador desta unidade, possui formação em Serviço 

Social, não exerce exclusivamente a função de coordenador. 

Nos últimos 12 meses nenhum profissional participou de curso promovido pelo 

CAPACITA SIMS. Cabe destacar também que a Unidade não proporcionou ou facilitou a 

participação das (os) suas/seus profissionais em capacitação.   

 

            Gráfico 16-Dimensão: IDCREAS Recursos Humanos 



  

 

 

 

Conforme o gráfico 16, infere-se que os dois Municípios de Calçoene e 

Tartarugalzinho, obtiveram na dimensão recursos humanos valor 2 (dois). Municípios nesse 

nível de avaliação, indicam que correspondem com os critérios de possuir, conforme o Porte 

(neste caso pequeno porte l), no mínimo, para um total de trabalhadores – tanto superior como 

médio -seja maior que 3 (três), ter, no mínimo, 1 (um) Assistente Social e, no mínimo, 1(um) 

psicólogo. 

 
 

5.2.3. SERVIÇOS OFERTADOS 

 

Este CREAS não realiza cadastramento da população em situação de rua no 

CadÚnico. Recebe e atende demandas das seguintes instâncias: Judiciário, Ministério 

Público, Conselho Tutelar, Delegacia, Saúde e Educação. 

 

5.2.3.1 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A 

FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI  

 

Conforme preconiza a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o 

CREAS Tartarugalzinho 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. 

São realizadas as seguintes atividades pela equipe técnica: acolhida 

particularizada realizada por profissional de nível superior; acompanhamento 

individual/familiar; acompanhamento dos encaminhamentos realizados; registro do 

acompanhamento individual/familiar em prontuário; elaboração do Plano de 



  

 

Acompanhamento Familiar e/ou individual; elaboração de relatórios técnicos sobre casos em 

acompanhamento; Elaboração de relatórios técnicos para o sistema de justiça; visitas 

domiciliares; palestras; ações de mobilização e sensibilização para o enfrentamento das 

situações de violação de direitos; apoio para obtenção de documentação pessoal; 

orientação/acompanhamento para inserção no BPC; encaminhamento para o CRAS; 

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

encaminhamento para serviços da rede de saúde; Encaminhamento para o Conselho Tutelar; 

encaminhamento para órgãos de defesa e responsabilização (Defensoria Pública, Promotoria, 

Ministério Público; encaminhamento para obtenção de Benefícios Eventuais e 

encaminhamento para inserção/atualização de famílias no Cadastro Único. 

O tempo médio de acompanhamento dos usuários do PAEFI são 06 (seis) meses. 

No exercício de 2020 não foram realizadas atividades coletivas. 

 

5.2.3.2. VOLUME DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO PAEFI 

 

De acordo com a Coordenação do CREAS, nos meses considerados de referência 

(janeiro, fevereiro e março de 2020), o volume de famílias e indivíduos acompanhados pelo 

PAEFI foram 120 (cento e vinte) pessoas.  

 

5.2.3.2.1. Quantidade e perfil das pessoas vítimas de violência ou violações de direitos 

que ingressaram no PAEFI. 

Durante o mês de referência janeiro a março de 2020, foram registrados 55 

(cinquenta e cinco) casos de pessoas vítimas de violência ou violação de direitos que 

ingressaram no PAEFI. 

 

5.2.3.2.2. Crianças ou adolescentes vítimas de violência infrafamiliar (física ou 

psicológica): 12 crianças e adolescentes. Com idade entre 0 a 6 anos:  01 (um) do sexo 

masculino e 03 (três) do sexo feminino; com idade entre 7 a 12 anos:  05 (cinco) do sexo 

feminino; com idade entre 13 a 17 anos: 03 (três) do sexo feminino.  

As agressões foram cometidas pelo (a): Padrasto 03 (três), vizinho 02 (dois), 

desconhecido 02 (dois) e outros membros da família 05 (cinco). 

 



  

 

5.2.3.2.3. Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual: Com idade entre 0 a 06 

anos: 01 (um) do sexo masculino e 03 (três) do sexo feminino; com idade entre 7 e 12 anos: 

05 (cinco) do sexo feminino; com idade entre 13 a 17 anos: 03 (seis) do sexo feminino. 

As agressões foram cometidas pelo (a): Padrasto 03 (três), vizinho 02 (dois), 

desconhecido 02 (dois) e outros membros da família 05 (cinco). 

 

5.2.3.2.4. Criança ou adolescente vítimas de negligência ou abandono: Com idade entre 0 

a 06 anos: 03 (três) do sexo masculino e 04 (quatro) do sexo feminino; com idade entre 7 e 

12 anos: 02 (dois) masculino e 01 (um) do sexo feminino. 

As agressões foram cometidas pelo (a): mãe 06 (seis), madrasta 02 (dois), e outros 

membros da família 02 (dois). 

 

5.2.3.2.5. Idosos com 60 anos ou mais vítimas de violência intrafamiliar (física ou 

psicológica): 02 (dois) do sexo masculino e 05 (cinco) do sexo feminino. 

Quantidade de agressões cometidas pelo (a): filhos (as) 05 (cinco) e netos (as) 02 

(dois). 

5.2.3.2.6. Idosos com 60 anos ou mais vítimas de negligência: 02 (dois) do sexo masculino 

e 05 (cinco) do sexo feminino. 

As agressões foram cometidas pelo (a): filhos (as) 05 (cinco) e netos (as) 02 (dois). 

 

5.2.3.2.7. Pessoas com deficiência, em situação de violência ou violações: com idade de 18 

a 59 anos: 02 (dois) do sexo feminino. As agressões foram cometidas pelo (a): por outros 

membros da família. 

 

5.2.3.2.8. Pessoas com deficiência, vítimas de negligência: com idade de 18 a 59 anos: 02 

(dois) do sexo feminino. As agressões foram cometidas pelo (a): por outros membros da 

família. 

 

5.2.3.2.9. Mulheres adultas vítimas de violência física, psicológica ou sexual:  

Foram registrados 03 (três) casos de mulheres adultas (18 a 59 anos) vítimas de 

violência cometida pelo agressor o marido. 

 

5.2.3.2.10. Pessoas vítimas de tráfico de seres humanos, pessoas vítimas de discriminação 

por orientação sexual e pessoas em situação de rua: 



  

 

Não houve registro de casos. 

 

5.2.3.3.  AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR 

Das famílias acompanhadas pelo PAEFI, quantas iniciaram o processo de 

superação das situações de risco social e violação de direitos: Tartarugalzinho de 11 (onze) 

a 30 (trinta) famílias. 

Das famílias acompanhadas que iniciaram o processo de superação das 

situações vivenciadas de violação de direitos, quantifique quais foram os aspectos que 

obtiveram impactos durante o desenvolvimento dos trabalhos sociais realizados com as 

famílias/indivíduos: 

 Quantos melhoraram a qualidade de vida: de 11 (onze) a 30 (trinta) 

famílias; 

 Quantos fortaleceram a sua função protetiva: de 01 (uma) a 10 (dez) 

famílias; 

 Quantos acessaram serviços socioassistenciais e políticas públicas 

Intersetoriais: de 01 (uma) a 10 (dez) famílias; 

 Quantos iniciaram a reparação de danos: de 01 (uma) a 10 (dez) famílias; 

  Quantos iniciaram o rompimento dos padrões violadores de direitos no 

interior da família: de 01 (uma) a 10 (dez) famílias; 

 Quantos tiveram reduzidas às violações de direitos seus agravamentos e 

reincidência: de 11 (onze) a 30 (trinta) famílias; 

 Das famílias acompanhadas, quantas foram DESLIGADAS do 

acompanhamento por motivo de superação das situações vivenciadas por 

violação de direitos: de 11 (onze) a 30 (trinta) famílias; 

 

5.2.3.4 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 17: Serviço de Proteção a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa (LA/PSC) 

 

 

Fonte: NMA/2021 

 

Nos meses de janeiro a março de 2020 no CREAS de Tartarugalzinho foram 

registrados (Gráfico 17), 38 (trinta e oito) casos de adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas. Sendo que adolescentes em prestação de serviço à comunidade foram 16 

(dezesseis) adolescentes e 22 (vinte e dois) adolescentes em cumprimento de liberdade 

assistida (LA).  

Gráfico 18: Quantidade de adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas por sexo. 

 



  

 

 

         Fonte: NMA/2021 

 

5.2.3.4.1. NÚMERO DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS. 

 

Quanto ao número de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas 

(gráfico 18) por sexo foram: adolescentes inseridos em cumprimento de Liberdade 

Assistida (LA): sexo masculino: 19 (dezenove) adolescentes; sexo feminino: 03 (três) 

adolescentes; Prestação de Serviço à Comunidade (PSC): sexo masculino: 14 (quatorze) 

adolescentes e sexo feminino: 02 (dois) adolescentes. 

Em relação a execução do serviço no município, não existe equipe de referência 

específica para o atendimento e acompanhamento das medidas socioeducativas. Entretanto a 

equipe técnica do CREAS realiza durante o acompanhamento individual do adolescente: 

atendimentos individuais, visitas domiciliares, visitas às instituições que compõem a rede de 

atendimento socioeducativo e relatórios.  

 

5.2.3.4.2. PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO  

 

Quanto ao plano individual de atendimento (PIA), instrumento que norteia as 

ações a serem realizadas para viabilizar a proteção integral, a reinserção familiar e 

comunitária e a autonomia de crianças, adolescentes afastados dos cuidados parentais e sob 

proteção de serviços de acolhimento, a equipe técnica elabora o documento. 



  

 

No que se refere ao período proposto pelo Serviço para atendimento dos 

adolescentes é quinzenalmente. Sobre os encaminhamentos para o Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos (SCFV): foram encaminhados 30 (trinta) adolescentes. Quanto 

as famílias de adolescentes que cumprem MSE, foram acompanhadas pelo Serviço do 

PAEFI este ano: de 11 (onze) a 30 (trinta) adolescentes. Não realizaram atendimento em 

grupo com os adolescentes atendidos pelo serviço no ano de referência. 

O CREAS Tartarugalzinho realiza articulação e orientação com os locais onde os 

adolescentes prestam o serviço à comunidade. Não possui cadastro dos locais que recebem os 

adolescentes em prestação de serviço à comunidade e não realiza reuniões entre a equipe do 

CREAS e do local de prestação dos serviços.  

Quanto ao perfil dos adolescentes em relação a medida socioeducativa:  

1. Dos adolescentes em cumprimento de PSC ou LA, quantos foram egressos do 

meio fechado: nenhum caso.  

2. Dos adolescentes em cumprimento de PSC ou LA, quantos são reincidentes: 

de 01 (um) a 10 (dez) casos.  

3. Do atendimento total de PSC e LA, quantos cumpriram as MSE até o final do 

período determinado judicialmente: de 11 (onze) a 30 (trinta) adolescentes.  

4. Do atendimento total de PSC e LA, qual o número de óbitos ocorrido: 01 (um) 

a 10 (dez) adolescentes; 

5. Média de renda familiar dos adolescentes atendidos em Medidas 

Socioeducativas pelo CREAS este ano: até um salário mínimo;  

6. Quantos adolescentes foram inseridos na educação formal: de 01 (um) a 10 

(dez) adolescentes; 

7. Quantidade de adolescentes acompanhados pelo serviço de MSE de acordo 

com o perfil de escolaridade Ensino Fundamental: de 01 (um) a 10 (dez) adolescentes; 

Ensino Médio: de 01 (um) a 10 (dez) adolescentes; Educação de jovens e adultos: de 01 

(um) a 10 (dez) adolescentes; 

8. Quantos adolescentes em MSE relataram fazer uso de alguma substância 

psicoativa: Álcool: de 11 (onze) a 30 (trinta) adolescentes. Maconha e outras drogas: 01 (um) 

a 10 (dez); 

9. Dos adolescentes atendidos, quantos cometeram os atos infracionais abaixo 

elencados: Furto, roubo, agressão/briga, homicídio, tentativa de homicídio, dano ao 

patrimônio, porte/uso de drogas, lesão corporal: 01 (um) a 10 (dez); 

 



  

 

5.2.3.4.3. SISTEMA NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS  

 

SIPIA SINASE é um Sistema Nacional de Acompanhamento de Medidas 

Socioeducativas, versão Web Nacional, que propõe a criação de um Sistema de Informação 

em rede para registro e tratamento de dados referentes a adolescentes em conflito com a lei 

em cumprimento de medidas socioeducativas.  

Tem abrangência nacional, sendo um banco de dados único. Cumpre o papel de ser 

ferramenta de integração entre as instituições executoras de medidas socioeducativas, 

Ministério público, varas da infância e juventude, CREAS e demais órgãos das esferas 

municipal, estadual e federal. O SIPIA Sinase fundamenta-se no Estatuto da Criança e do (a) 

adolescente, no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo SINASE e tem como 

princípios primordiais: 

- Operacionalizar, na base, a política do Estatuto da Criança e do (a) adolescente e do 

SINASE, desde o primeiro atendimento, internação provisória, execução e acompanhamento 

das medidas socioeducativas em meio aberto, semiliberdade, até a internação para 

adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de medida; 

- Subsidiar com informações as instâncias das Instituições que executam medidas, Varas da 

Infância e Juventude, Ministério Público e órgãos competentes nas três esferas de governo 

para a formulação e gestão de políticas do SINASE. 

O município de Tartarugalzinho não utiliza o Sistema de Informações para criança 

e adolescentes – SIPIA/SINASE Web. As dificuldades encontradas não conhecem o sistema. 

As maiores dificuldades da equipe do CREAS no 

atendimento/acompanhamento das Medidas Socioeducativas: Inexistência de Instituições 

para realizar parcerias para cumprimento de PSC; Dificuldade para realizar a parceria para o 

cumprimento de PSC; Falta de informações sobre os autos do processo dos adolescentes e não 

participação da família dos adolescentes. 

 

5.2.3.4.4. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL: 

 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009), o 

Serviço especializado em Abordagem Social é ofertado de forma continuada e programada 



  

 

com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos 

territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como: 

trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de 

crack e outras drogas, dentre outras. O serviço configura-se como um importante canal de 

identificação de situação de risco pessoal e social que podem, em determinadas situações, 

associar-se ao uso abusivo ou dependência de drogas. Ofertado no âmbito da Proteção Social 

especial de média Complexidade, o Serviço de Abordagem Social deve garantir atenção às 

necessidades mais imediatas das famílias e dos indivíduos atendidos, buscando promover o 

acesso à rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da 

garantia de direitos. O serviço deve atuar com a perspectiva de elaboração de novos projetos 

de vida. Para tanto, a equipe deve buscar a construção gradativa de vínculos de confiança que 

favoreça o desenvolvimento do trabalho social continuado com as pessoas atendidas. 

O CREAS Tartarugalzinho informou que executa o serviço especializado em 

abordagem social, entretanto não tem equipe específica para realizar o serviço. Quanto ao 

volume de abordagem realizada, foram 05 (cinco) pessoas abordadas, durante o mês, sendo 

eles: crianças de 0 a 12 anos: 02 (duas) do sexo masculino, adolescentes de 13 a 17 anos: 01 

(um) do sexo masculino e de 18 a 59 anos: 01 (um) do sexo masculino e 01 (um) do sexo 

feminino. Perfil dos usuários atendidos: crianças ou adolescentes em situação de trabalho 

infantil e pessoas em situação de rua.  

Atividades realizadas pela equipe: informação, comunicação e defesa de direitos, 

escuta, Orientação e encaminhamento sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade, 

elaboração de relatórios, articulação da rede de serviços socioassistenciais e Articulação 

interinstitucional com órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Os atendimentos são 

realizados quinzenalmente.  

Realiza serviço de proteção social especial para pessoa com deficiência, idosos e 

suas famílias. Não possui equipe técnica especifica para o serviço. 

 

      Gráfico 19-Dimensão: IDCREAS Serviços 



  

 

 

 

Conforme o gráfico 19, o Território dos Lagos foi avaliado na dimensão serviços com 

o valor 3 (três) para o município de Calçoene. Neste sentido, municípios com esse nível de 

avaliação e porte, indicam nos critérios que é necessário ofertar o PAEFI assegurando a 

realização, pelo menos, das atividades como Entrevistas de acolhida para avaliação inicial dos 

casos; Atendimento psicossocial individual/familiar; Construção de Plano Individual e/ou 

Familiar de atendimento; Visitas domiciliares; Elaboração de relatórios técnicos sobre casos 

em acompanhamento. Ofertar o Serviço de MSE (caso o município receber cofinanciamento). 

Possuir forte articulação com: CRAS e Conselho Tutelar, ofertar atendimento para variadas 

situações de violência ou violação de direitos e para os diferentes ciclos de vida.  

O município de Tartarugalzinho foi avaliado com valor 1(um), logo, neste nível de 

avaliação, indicam que a Unidade não realiza alguma (s) das seguintes atividades essenciais 

do PAEFI: Entrevistas de acolhida para avaliação inicial dos casos; Atendimento psicossocial 

individual/familiar; Visitas domiciliares; Elaboração de relatórios técnicos sobre casos em 

acompanhamento ou articulação frágil ou inexistente com o CRAS ou não possuir Assistente 

Social nem Psicólogo. 

5.2.4. REDE SUAS E ASSESSORAMENTO TÉCNICO: 

5.2.4.1. Informações sobre o gerenciamento do Sistema da Rede SUAS e apoio técnico da 

SIMS: 

Esta Unidade não tem acesso ao Cadsuas. Os atendimentos são informados no 

sistema da rede Suas, através do Registro mensal de atividades (RMA). Apenas o coordenador 

tem acesso as senhas da Rede SUAS. 



  

 

O município recebeu apoio técnico da SIMS do Núcleo de Proteção Social Especial. 

Encaminha relatório trimestral de atividades para o referido núcleo. 

 

6. REDE PRIVADA SOCIOASSISTENCIAL: 

 

“As entidades prestadoras de assistência social são 

vistas como parceiras estratégicas e corresponsáveis na 

luta pela garantia de direitos sociais” (PNAS, 2004). 

 

Conforme artigo 3º, da Lei nº 8.742/1993 – LOAS consideram-se entidades e 

organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou 

cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por 

esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. 

As entidades ou organizações de assistência social possuem fundamental importância 

para o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) por atuarem em parceria com a 

Administração Pública no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de 

vulnerabilidade social. 

As entidades de assistência social devem: executar ações de caráter continuado, 

permanente e planejado; assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos 

usuários; garantir a gratuidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais – inexistência de cobrança pelos serviços; garantir a existência de processos 

participativos dos usuários na busca do cumprimento da missão da entidade ou organização. 

 

6.1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 

 De acordo com os planos municipais de assistência social, as entidades que compõem 

o território dos Lagos são: 

Ord Nome da Entidade Presidente Município Situação 

01 Associação de Moradores do 

Bairro Bom Jardim 

Delmira 

Tavares da 

Matta 

Amapá Ativa 

02 Associação Pró-Idosos Oscar de 

Moura Cambraia  

Estelita 

Ferreira dos 

Santos 

Amapá Ativa 

03 Pastoral da Criança Lucimar Amapá Ativa 



  

 

Xavier de 

Morais 

04 Sindicato Rural de Calçoene - Calçoene Não respondeu 

05 Associação de Idosos de Calçoene 

- AIC 

Nancy 

Terezinha de 

O. Ferreira 

Calçoene  Ativa 

06 Associação Cultural Remanescente 

Quilombola do Cunani 

Lourdinedi 

dos Santos 

Gurjão 

Calçoene Ativa 

07 Kasa di Sardinha - Calçoene Não aceitou o 

monitoramento 

08 Associação Remanescente 

Quilombola do Cunani 

- Calçoene Não foi 

encontrada 

09 Associação de Mulheres Ativas - Calçoene Não aceitou o 

monitoramento 

10 Sindicato dos Trabalhadores e 

trabalhadoras Rurais do município 

de Pracuúba (antiga Associação 

dos trabalhadores e trabalhadoras 

rurais da comunidade Flexal) 

Ricardo 

Amoras 

Castro 

Pracuúba Ativa 

11 Associação dos Agricultores de 

Desenvolvimento Rural de 

Cujubim 

Nilton Cesar 

Lopes 

Pracuúba Ativa 

12 Associação das Parteiras 

Tradicionais do município de 

Pracuúba 

Alderiza 

Barreto dos 

Santos 

Pracuúba Ativa 

13 Liga Desportiva de 

Tartarugalzinho- LDT 

Josemir 

Santos 

Castelo 

Tartarugalzinho Ativa  

14 Associação dos Agricultores de 

Tartarugalzinho - AGRICOL 

- Tartarugalzinho Inativa 

15 Associação dos Moveleiros de 

Tartarugalzinho - AMOVAT 

- Tartarugalzinho Inativa 



  

 

16 Cooperativa Mista Agropecuária e 

Indústria do Cedro COOPAC 

Raimundo 

Alves 

Tartarugalzinho Ativa 

17 Associação de Moradores da 

Colônia do Cedro –ASMOC 

nomenclatura correta Associação de 

Moradores de Agricultores familiar da 

Colônia do Cedro 

Antônio 

Augusto 

Souza de 

Oliveira 

Tartarugalzinho Ativa 

18 Associação de Moradores, 

Produtores e Trabalhadores Rurais 

do Distrito de Itaubal – AMDIT 

Rubens 

Teixeira 

Tartarugalzinho Ativa 

19 Associação de Parteiras Mãe 

Domingas 

- Tartarugalzinho Não foi 

encontrada 

 

No que se refere ao número de entidades que compõem o Território dos Lagos, este 

possui 19 (dezenove) entidades da rede socioassistencial, sendo que apenas 12 (doze) 

entidades foram monitoradas.  Cabe destacar, que não realizamos o monitoramento de 07 

entidades, pelos seguintes motivos: Associação dos Agricultores de Tartarugalzinho - 

AGRICOL e Associação dos Moveleiros de Tartarugalzinho – AMOVAT estão inativadas. 

Associação de Parteiras Mãe Domingas, a presidente veio a óbito, não encontramos nenhum 

membro da diretoria. Sindicato Rural de Calçoene, Kasa di Sardinha e Associação de 

Mulheres Ativas não aceitaram o monitoramento. E a Associação Remanescente Quilombola 

do Cunani, não foi encontrada. 

O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica é um número único que identifica uma 

pessoa jurídica e outros tipos de arranjo jurídico sem personalidade jurídica junto à Receita 

Federal brasileira. No que concerne se a entidade está regularizada, todas informaram que 

sim, entretanto uma entidade do município do Amapá, está em processo de atualização na 

Receita Estadual, desta forma não pode informar o número atual.  

A Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014 revoga a Resolução nº 16, de 05 de 

maio de 2010 e estabelece os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades e 

organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social (Art. 1º). A inscrição nos conselhos é a 

condição primeira para o funcionamento da entidade e organização de assistência social (Art. 

5º).  



  

 

O que as entidades ou organizações de assistência social devem demonstrar no ato da 

inscrição: (art. 3º) I. Ser pessoa jurídica de direito privado; II. Aplicar suas rendas, seus 

recursos e eventual resultado integralmente no território nacional e na manutenção e 

desenvolvimento de seus objetivos institucionais; III. Apresentar Plano de Ação anual; 

identificar cada serviço, programa, projeto e benefícios socioassistenciais (informando: 

público alvo; capacidade de atendimento; recursos financeiros; recursos humanos; 

abrangência territorial; como fomenta, qualifica e incentiva a participação dos usuários e 

estratégias adotadas para isso). IV. Ter expresso em seu relatório de atividades: finalidade 

estatutária; objetivos; origem dos recursos; infraestrutura; identificação de cada serviço 

executado ((informando: público alvo; capacidade de atendimento; recursos financeiros; 

recursos humanos; abrangência territorial; como fomenta, qualifica e incentiva a participação 

dos usuários e estratégias adotadas para isso).   

O Art. 6º - Resolução CNAS nº 14/2014, define os critérios para a inscrição das 

entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais. São eles cumulativamente: I. executar ações de caráter 

continuado, permanente e planejado; II. Assegurar que os serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de 

direitos dos usuários; III. Garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais; IV. Garantir a existência de processos 

participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 

 

Gráfico 20: Possui inscrição em Conselhos de Assistência Social ou de Direitos: 

 



  

 

 

Fonte: NMA/2021 

 

No que se refere ao item inscrição em conselhos (gráfico 20): 06 (seis) entidades 

possuem inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social e 03 (três) entidades possui 

registros no Conselho Municipal de Saúde.  

Em relação ao Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS) é 

uma ferramenta de gestão, que armazena informações sobre as organizações e ofertas 

socioassistenciais com atuação no território nacional. De responsabilidade da administração 

pública, permite a aproximação entre o Estado e a sociedade civil, possibilitando o 

acompanhamento do atendimento aos usuários da política e reconhecendo a importância das 

organizações no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, nenhuma entidade possui 

registro no CNEAS. 

 

6.2. ESTRUTURA FISICA  

 

Quanto a infraestrutura o prédio/sede onde os serviços de Assistência Social são 

prestados pela entidade são: 02 (dois) é imóvel próprio, 04 (quatro) cedido, 04 (quatro) 

compartilhado com outros órgãos /serviços e outros: 02 (dois) residência do presidente. No 

que concerne acessibilidade 05 (cinco) entidades são acessíveis para pessoas com deficiência 

(PCD) e idosos; 06 (seis) entidades são parcialmente acessível e 01 (uma) entidade sem 

acessibilidade. O prédio é adequado para as atividades: 07 (sete) entidades, consideram o 

espaço adequado ao serviço proposto, 03 (três) consideram inadequado ao serviço proposto, 



  

 

12 (doze) entidades estão localizadas em área de fácil acesso, entretanto uma entidade elencou 

a informação que apesar de fácil acesso essa área também é de vulnerabilidade social.  

 

Gráfico 21: Locais utilizados para realizar as atividades promovidas pelas 

entidades: 

 

Fonte: NMA/2021 

 

Locais utilizados para realizar as atividades promovidas pelas entidades (Gráfico 21): 

04 (quatro) na própria sede, 03 (três) espaço privado cedido, 03 órgãos públicos (centro 

Comunitário, Campo Municipal, quadra da escola), e outros 01 (um) na residência do 

presidente e 01 (um) não realiza atividades. 

 No que se refere a espaço físico, as entidades possuem: 04 (quatro) entidades 

possui sala administrativa; 03 (três) salas de atendimento individual; 02 (duas) Salas  com 

capacidade para 15 pessoas; 02 (duas) salas  com capacidade para 30 pessoas ou mais; 03 

(três) banheiros  para funcionários; 08 (oito) banheiros para usuários; 05 (cinco) Cozinha; 03 

(três) dormitórios; 02 (dois) almoxarifado; 03 (três) auditório; 05 (cinco) com espaço para 

lazer e esportes; 03 (três) refeitório; e Outros, especificar: 03 (três) espaço aberto. 

Em relação aos equipamentos existentes na unidade: 01 (um) veículo exclusivo, 01 

(um) computador com internet, 02 (duas) impressoras, 02 (dois) notebooks, 03 (três) 

televisão, 01 (um) aparelho de DVD, e outros, especificar: 01 (uma) caixa amplificada, 01 

(um) telefone celular, 01 (um) aparelho de som, 01 (um) freezer, material esportivo como bola 

e rede. Cabe destacar que 04 (quatro) entidades informaram que não possui equipamentos. 



  

 

A estrutura física e os equipamentos são adequados ao serviço: 03 (três) responderam 

que sim e 09 (nove) responderam que não, porquê: espaço pequeno para atender a demanda, 

são usados equipamentos de terceiros. Em relação ao acesso à internet:  09 (nove) 

responderam que sim   e 03 (três) responderam que não. 

 

6.3. SERVIÇOS/PROGRAMAS/PROJETOS OU BENEFICIOS EXECUTADOS 

 

Conforme Resolução nº 14, de 15 de maio de 2014 do Conselho Nacional de 

Assistência: que define os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades ou 

organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social. E em seu Art. 2º As entidades ou 

organizações de Assistência Social podem ser isolada ou cumulativamente: I - de 

atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, 

executam programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social básica ou especial, 

dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidades ou risco social e pessoal, 

nos termos das normas vigentes. II - de assessoramento: aquelas que, de forma continuada, 

permanente e planejada, 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, nos termos das normas vigentes. III - de defesa e garantia de direitos: aquelas que, 

de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou 

projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, 

construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades 

sociais e articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da 

política de assistência social, nos termos das normas vigentes. 

Sobre o Eixo de Atuação da Entidade, conforme conta no Estatuto social, pode 

conter até duas finalidades de acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social: 01 (uma) são 

de atendimento, 01 (uma) Entidade de assessoramento, 06 (seis) são de defesa e garantia de 

direitos, 01 (uma) de outros programas/projetos de Assistência Social e 03 (três) entidades de 

produção agrícola, 01 (uma) de orientação de saúde e 01 (uma) de práticas esportivas. 

Quantos aos serviços prestados pela instituição enquadram-se em: 05 (cinco) 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, 01 (um) Serviço de Proteção Social 

Especial para pessoa com deficiência (PCD), idosos e suas famílias, 02 (dois) Acolhimento 

Institucional, 01 (um) Capacitação Profissional e Inclusão ao Mundo do Trabalho, 03 (três) 



  

 

Organização de redes de defesa e promoção de direitos de usuários e  09 (nove) Outros, citar: 

Encaminhamentos para o INSS para inserção em benefícios ou auxílios; orientação de saúde 

(orientação sobre pré-natal, parto, vacinação e amamentação), práticas esportivas ( torneio 

esportivo; parceria com a polícia militar atende 280 crianças como escolinha de futebol, para 

inclusão a criança ou adolescente deve estar devidamente matriculada e com frequência 

escolar ativa – Projeto Carcará); agricultura familiar (realizam arado em parceria com a 

prefeitura, limpeza de ramais, comercialização de produtos agrícolas; exposição de produtos 

agrícolas para comercialização, fornece alimentos para CONAB, cesta básica para 

comunidade, natal solidário com doações de brinquedos para as crianças; extrativismo manejo 

de açaí, desporto e lazer (futebol, treinamento funcional e lutas. 

Do público atendido aproximadamente na entidade durante o exercício anterior (de 

janeiro a dezembro de 2020), se enquadram nos seguintes grupos prioritários: 

 

Grupo prioritário Número de famílias ou pessoas 

1 a 10 11 a 30 31 a 50 mais de 50   

Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 04 01 01 01 

Idosos beneficiários do BPC 02 01 - 01 

Crianças e adolescentes em situação de abandono e 

negligência 

02 - - - 

Crianças em situação de trabalho infantil 03   01 

Crianças e adolescentes que estão em serviços de 

acolhimento 

02    

Idosos em situação de abandono e negligência 02    

Famílias inseridas no Cadastro Único 01 03  01 

Crianças e adolescentes em situação de rua 02    

Adultos em situação de rua 01    

Adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas 

02 01   

Indivíduos que utilizam álcool e/ou drogas 01   01 

Mulheres vítimas de violência 01 01   

Adultos com deficiência 03    

Crianças e adolescentes com deficiência 04    



  

 

Pessoas vítimas de violência física, psicológica ou 

sexual. 

 02   

                                                                 

Gráfico 22: Quantos usuários são atendidos? 

 

 

       Fonte: NMA/2021 

 

Em relação ao número de usuários atendidos (gráfico 22): são 02 (duas) entidades 

de 1 a 25 usuários; são 05 (cinco) entidades de 25 a 50 usuários e de 50 a 100 usuários são 04 

(quatro), entidades, o que corresponde 700 (setecentos) usuários ou famílias atendidas, a 

maior porcentagem de atendimento varia entre 25 a 50 usuários, o que corresponde 46%. 

Levando em consideração a meta de atendimento das Entidades: 02 (duas) 

entidades são de 1 a 25 usuários; são 04 (quatro) entidades de 25 a 50 usuários e 05 (cinco) 

entidades de 50 a 100 usuários, o que corresponde 750 famílias atendidas. Desta forma, com 

exceção de uma entidade, a maior parte delas conseguem abranger a demanda existente no 

território.  

Outro item destacado são quantos usuários estão cadastrados no Cadúnico: 03 

entidades responderam que de 1 a 25 usuários, 02 entidades responderam de 25 a 50 usuários, 

03 entidades de 50 a 100 usuários.  

Quais atividades são realizadas pela equipe técnica: 07 (sete) entidades 

responderam visitas domiciliares, 06 (seis) entidades responderam, reuniões de equipe para 

planejamento, estudo e avaliação, 02 (duas) entidades responderam atendimentos 

individualizados, 05 (cinco) entidades responderam reuniões com familiares, 06 (seis) 



  

 

entidades responderam palestras, 03 (três) entidades responderam busca ativa, 03 (três) 

entidades responderam encaminhamentos para CRAS.  

Em relação ao número aproximado de pessoas ou famílias atendidas de que 

forma, estes usuários chegaram a entidade: através de demanda espontânea foram 325 

(trezentos e vinte e cinco) pessoas e busca ativa da entidade foram 175 (cento e cinquenta e 

cinco) usuários. 

Quanto ao item a equipe técnica e de apoio é suficiente para a execução dos 

serviços: 05 (cinco) entidades responderam que sim, pois são garantidas as condições técnicas 

e administrativas necessárias ao trabalho e 07 (sete) entidades responderam que não, há 

vontade administrativa e política, porém não há qualificação técnica disponível, e uma 

entidade elencou que  não são garantidas as condições necessárias ao trabalho e outra entidade 

informou que há qualificação técnica porém não há vontade política administrativa. 

A entidade apresenta dificuldades ou dúvidas na execução dos serviços de 

acordo com a Tipificação Nacional: 02 entidades responderam que não e 10 (dez) entidades 

responderam que sim, apontando 08 (oito) entidades desconhecimento profundo da 

normativa, 01 (uma) entidade desconhecimento básico da normativa e 01 (uma) conhecimento 

insuficiente para qualificar as práticas profissionais. 

Composição da equipe técnica, todas as entidades informaram apenas o quadro da 

diretoria, como presidente, vice-presidente, secretário (a), tesoureiro e conselho fiscal. Os 

profissionais e/ou diretoria da entidade participaram das capacitações ofertadas pela SIMS: 06 

responderam que sim e 06 responderam que não. 

 

Gráfico 23: Realiza Monitoramento e Avaliação das atividades: 

 



  

 

  

Fonte: NMA/2021 

 

Esta unidade realiza avaliação dos serviços com seus usuários (gráfico 23): 09 (nove) 

responderam que sim e 03 (três) entidades não realizam. Quanto a metodologia utilizada para 

avaliação são: 08 (oito) reuniões, 03 (três) dinâmicas, 01 (uma) caixa de sugestões e outras, 

citar: 01 (uma) entidade atendimento individual. 

 

Gráfico 24: A Entidade possui convênio com a Rede Pública 

 

     Fonte: NMA/2021 

 



  

 

A entidade possui convênio com a rede pública (gráfico 24): 92% responderam 

que não, o que corresponde 11 (onze) entidades e 01 (uma) entidade respondeu que sim, com 

a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), entretanto não soube informar o valor do 

recurso recebido, pontuou que a CONAB compra 30% dos produtos dos agricultores.  O valor 

arrecadado para entidade é utilizado nas despesas água, energia elétrica, comunicação e 

material de consumo. 

Cabe destacar que apenas 04 (quatro) entidades informaram que possui recurso 

próprio, sendo valores que variam entre R$ 370,00 e R$ 1.000,00, e todos utilizam o recurso 

para custear despesas de água, energia elétrica, telefone e material de consumo. 

Quanto aos avanços foram destacados pelos responsáveis de cada entidade: 

  Implantação do projeto das doulas no município;  

  Qualidade de vida para comunidade através da prática esportiva;  

  Aquisição de equipamentos para terra mecanizada, parceria com o RURAP, 

obtendo assistência técnica;  

  Organização dos clubes participantes que são legalizados nos cartórios, 

movimentação da economia local tanto do vendedor de produtos esportivos quanto 

do ambulante com vendas de lanche; 

  Projeto em parceria com a prefeitura para construção de uma indústria, foi 

concedido um prédio pelo governo do estado, o espaço está em processo de reforma;  

  Produção e oferta de produtos agrícolas.  

Sobre as dificuldades apresentadas:  ausência de capacitação, logística, locomoção, 

falta de infraestrutura e equipamentos disponíveis para realizas as atividades da entidade, 

cursos para setor primário e acesso de crédito para financiamento do setor agrícola. 

 

7. PROGRAMAS ESTADUAIS EXECUTADOS NOS MUNCIPÍOS 

7.1. 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: 

 

7.1.1. Gestão do Programa 

Em todos os municípios que compõem o Território dos Lagos o Programa Amapá 

jovem tem como público alvo, jovens com idade entre 15 e 29 anos, estando em consonância 

com a faixa etária estimada pelo programa. 

Em relação aos locais que o município realiza o cadastramento e a atualização 

do Programa: Amapá: Escola e Outras Unidades: Secretaria SIMS no município de Amapá; 

Calçoene: Super Fácil. Pracuúba: Escola e residência particular, e Tartarugalzinho: Escola e 

Super Fácil. 

Quanto a identificação da coordenação do programa no município: Amapá: 

Marilú Tavares da Matta; Calçoene: Flávia Vieira dos Santos; Pracuúba: Igor Amoras Ramos; 

Tartarugalzinho: Evaldo Pantoja dos Santos. 

 

Gráfico 25: Área de abrangência de Beneficiários do Programa Amapá Jovem 

 

Fonte: NMA/2021 

 



  

 

Quanto ao número de beneficiários do programa Amapá Jovem: Amapá atende 

258 (duzentos e cinquenta e oito), Calçoene 105 (cento e cinco), Pracuúba 133 (cento e trinta 

e três) usuários e Tartarugalzinho 394 (trezentos e noventa e quatro) usuários. Desta forma, 

podemos perceber que a maior área de abrangência de beneficiários do programa Amapá 

Jovem (gráfico 25), é o município de Tartarugalzinho no território dos Lagos. 

 A meta de atendimento do programa são: Calçoene de 300 (trezentos) a 600 

(seiscentos) usuários, Amapá e Pracuúba de 100 (cem) a 300 (trezentos) usuários e 

Tartarugalzinho de 300 (trezentos) a 600 (seiscentos) usuários. Desta forma, nenhum 

município ultrapassou a meta estimada.  

Todos usuários atendidos possuem Cadastro Único: Calçoene e Amapá 

informaram que não, entretanto Pracuúba e Tartarugalzinho responderam que todos os 

beneficiários possuem cadastro único. 

Sobre o público atendidos pelo programa: Amapá: Comunidades Rurais, 

Comunidade ribeirinha, famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, Famílias com 

pessoas com deficiência, Assentamentos, Comunidades de extrativismo vegetal; Calçoene: 

comunidades rurais, Comunidade e extrativismo mineral, famílias beneficiárias do Programa 

Bolsa Família, famílias com pessoas com deficiência, famílias indígenas e famílias 

beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada, Pracuúba: Comunidades Rurais, 

Comunidade ribeirinha, famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, Assentamentos, 

Comunidades de extrativismo vegetal e Tartarugalzinho comunidades rurais, comunidade 

ribeirinha, famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e Assentamentos. 

As atividades desenvolvidas com os beneficiários: Amapá: Monitoria, 

Qualificação, Esporte, Cultura e Lazer, Estágio profissional e formativo do jovem, 

Empreendedorismo, Iniciação Científica e Comunicação; Calçoene: monitoria; Pracuúba: 

monitoria, qualificação, cultura e lazer e estágio profissional e formativo do jovem; 

Tartarugalzinho: monitoria, esporte, cultura e lazer, Estágio profissional e formativo do 

jovem, e palestras sobre gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis e 

desenvolvimento humano. 

No que se refere ao monitoramento e avaliação das atividades a coordenação 

local realiza: todos os municípios realizam. 

Quanto a metodologia utilizada, o município de Amapá realiza palestras, oficina, 

atividades recreativas e campanhas educativas: Calçoene: palestras e campanhas educativas; 

Pracuúba: palestras, campanhas educativas, oficinas e atividades recreativas; Tartarugalzinho: 

palestras e atividades recreativas. 



  

 

A coordenação do programa possui parceria com algum órgão do município: 

Calçoene, Pracuúba e Tartarugalzinho sim. 

 

7.1.2. Equipe Técnica: 

 

A equipe técnica do programa é composta por monitores e coordenador (a). Quanto a 

escolaridade do coordenador (a): todos possuem nível superior. Em relação ao vinculo 

funcional: todos são contrato/comissionado.  

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

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

município de Amapá possui 06 (seis), Calçoene 05 (cinco) monitores; Pracuúba e 

Tartarugalzinho 04 (quatro) monitores.  

A equipe técnica participou de algum curso/capacitação ofertado pela SIMS: 

Amapá, Calçoene, Pracuúba e Tartarugalzinho responderam que sim. 

 

7.1.3. Avanços e dificuldades na execução do Programa: 

 

Em relação aos avanços para comunidade na execução do Programa no 

município: Amapá, Calçoene e Pracuúba: fortalecimento do convívio familiar e comunitário, 

geração de renda, qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho, 

diminuição do índice de violência no município e redução da evasão escolar entre os 

beneficiários do programa; Tartarugalzinho: geração de renda, qualificação profissional e 

preparação para o mercado de trabalho e diminuição do índice de violência no município.  

Sobre as dificuldades na execução do Programa no Município: Amapá: expressou 

que não houve dificuldades; Calçoene: falta de estrutura física, veiculo, material, ausência de 

material orientativo e ausência de planejamento de estratégia no território; Pracuúba: falta de 

recursos humanos e ausência de material orientativo. Tartarugalzinho: falta de Recursos 

humanos, estrutura física, veiculo, material, ausência de material orientativo e ausência de 

planejamento de estratégia no território. 

 

7.2.  PROGRAMA RENDA PARA VIVER MELHOR 

 



  

 

O Programa Renda pra 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. 

Quanto a identificação da coordenação do programa no município: Amapá: 

Marilú Tavares da Matta; Calçoene: Joana D’arc Gonçalves Gomes; Pracuúba: Igor Amoras 

Ramos; Tartarugalzinho: Evaldo Pantoja dos Santos. 

 

7.2.1. Gestão do Programa 

 

Gráfico 26: Área de abrangência de Beneficiários do Programa Renda pra Viver Melhor 

 

     Fonte: NMA/2021 

 



  

 

Em todos os municípios que compõem o Território dos Lagos o programa tem como 

público alvo famílias em situação de vulnerabilidade, de pobreza e extrema pobreza.  

Quanto ao número de beneficiários do programa Renda pra Viver Melhor: 

Amapá atende 467 (quatrocentos e sessenta e sete), Calçoene 84 (oitenta e quatro), Pracuúba 

não informou e Tartarugalzinho 45 (quarenta e cinco) usuários. Destarte, conforme gráfico 26 

a maior área de abrangência do programa RPVM é no município de Amapá. 

A meta de atendimento do programa são: Calçoene de 100 (cem) a 300 (trezentos) 

usuários, Amapá e Pracuúba: de 500 (quinhentos) a 1000 (mil) usuários e Tartarugalzinho de 

50 (cinquenta) a 100 (cem) usuários. Desta forma, nenhum município ultrapassou a meta 

estimada.  

Todos usuários atendidos possuem Cadastro Único: Amapá, informou que não, 

entretanto Calçoene, Pracuúba e Tartarugalzinho responderam que sim. 

Sobre o público atendidos pelo programa: Amapá: famílias chefiadas por 

mulheres, famílias de comunidades rurais, famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, 

Comunidade ribeirinha famílias com pessoas com deficiência; Calçoene: famílias chefiadas 

por mulheres, famílias de Comunidades Rurais, assentamentos, famílias com pessoas com 

deficiência e outros: famílias chefiadas por homens. Pracuúba: famílias chefiadas por 

mulheres, famílias de Comunidades Rurais, comunidade ribeirinha, assentamentos, famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família e parteiras; e Tartarugalzinho: famílias chefiadas por 

mulheres, famílias de Comunidades Rurais, comunidade ribeirinha e Assentamentos. 

 

As atividades desenvolvidas com os beneficiários: Amapá e Calçoene: Curso de 

Empreendedorismo; Pracuúba: em razão da pandemia não ocorreu atividades; 

Tartarugalzinho: algumas famílias participaram do curso de empreendedorismo em parceria 

com a prefeitura e SEBRAE.  

No que se refere ao monitoramento e avaliação das atividades a coordenação 

local realiza: Calçoene, Pracuúba e Tartarugalzinho não realizam. Desta forma, os 

municípios não souberam responder, quantos beneficiários deixaram o programa nos últimos 

dois anos. Entretanto o município de Amapá realiza monitoramento, tendo como estimativa o 

quantitativo de 41 (quarenta e um) a 50 (cinquenta) beneficiários que deixaram o programa 

nos últimos dois anos. 

Quanto a metodologia utilizada, o município de Amapá: palestras e campanhas 

educativas; Calçoene: palestra; Pracuúba: visitas orientativas sobre prevenção da COVID-19; 

Tartarugalzinho: não realiza. 



  

 

A coordenação do programa possui parceria com algum órgão do município: 

todos os municípios responderam que sim. Se sim, com quais órgãos: Amapá: Escola, 

Secretaria de Assistência Social e outras unidades: Prefeitura; Calçoene: Escola, Unidade 

Básica de Saúde, Super Fácil e Outras Unidades: Executiva Municipal do SINSEPEAP; 

Pracuúba e Tartarugalzinho: Secretaria de Assistência Social.   

 

Em relação aos locais que o município realiza o cadastramento e a atualização 

do Programa: Amapá: escola, Calçoene: Super Fácil e Outras Unidades: Executiva 

Municipal de Calçoene- SINSEPEAP) Pracuúba: Escola e Secretaria de Assistência Social, e 

Tartarugalzinho: Super Fácil. 

 

7.2.2. Equipe Técnica: 

 

A equipe técnica do programa é composta por: Amapá, Calçoene, Pracuúba e 

Tartarugalzinho: coordenador (a) e Calçoene tem outros: dois técnicos de apoio. Quanto a 

escolaridade do coordenador (a): todos possuem nível superior. Em relação ao vinculo 

funcional: todos são contrato/comissionado.  

A equipe técnica participou de algum curso/capacitação ofertado pela SIMS: 

Calçoene e Pracuúba, responderam que não, Amapá e Tartarugalzinho responderam que sim. 

 

7.2.3. Avanços e dificuldades na execução do Programa: 

Em relação aos avanços para comunidade na execução do Programa no 

município: Amapá: fortalecimento do Convívio familiar e comunitário; Geração de renda; 

qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho e diminuição do índice de 

violência no município; Calçoene e Pracuúba: fortalecimento do Convívio familiar e 

comunitário e geração de renda; Tartarugalzinho: não houve avanços significativos. 

Sobre as dificuldades na execução do Programa no Município: Amapá: falta de 

Recursos para a equipe (local, veiculo, estrutura física, material); Calçoene: falta de 

capacitação, de Recursos como local, veiculo, estrutura física e material, ausência de material 

orientativo e de planejamento de estratégia no território; Pracuúba: falta de Recursos 

Humanos, falta de capacitação, falta de Recursos para a equipe (local, veiculo, estrutura 

física, material), ausência de material orientativo e ausência de planejamento de estratégia no 



  

 

território; Tartarugalzinho: falta de capacitação  e de Recursos como local, veiculo, estrutura 

física e material. 

 

8. Conclusão: 

A equipe relatora identificou a disponibilidade da gestão municipal e seus técnicos em 

fornecer as informações citadas neste relatório. Foi denotado que muitas ações próprias da 

Política de Assistência Social são realizadas de forma satisfatória. Observou-se o crescimento 

da Assistência Social no Munícipio e especialmente, a facilidade em articular com outras 

secretarias, políticas públicas que visem a garantia de direitos da população local, embora o 

exercício de 2020 tenha sido um ano de desafios em decorrência da pandemia ocasionada pelo 

corona vírus.  

            Na perspectiva de consolidação dos sistemas municipais de assistência social, há 

muitos desafios a serem vencidos na gestão e no provimento dos serviços, desta forma a 

equipe técnica elencou algumas recomendações para o território dos Lagos:    

  

8.1. Centro de Referência de Assistência Social (CRAS): 

 Aprimorar o conhecimento dos trabalhadores envolvidos na operacionalização dos 

programas e projetos sociais desenvolvidos nos CRAS, oferecendo capacitações em relação a 

execução dos serviços executados pelo CRAS. 

 Nomear Coordenador exclusivo para o CRAS; 

 Avaliar a contratação de equipe técnica adicional (equipe volante), considerando as 

atividades específicas que demandam deslocamento visando o atendimento à população em 

territórios e áreas isoladas; 

 Dispor espaço com estrutura física de acordo com o que estabelece a resolução 

nº05/2010 CIT; contendo placa de identificação padronizada, possuir recepção, salas 

administrativas, dispor de 02 (duas) salas (uma delas com capacidade superior para atender 15 

pessoas), cozinha ou copa, banheiro e computadores com acesso a internet. As instalações 

devem ser acessíveis às pessoas com deficiências e idosos; 

 Garantir espaço físico com acessibilidade para o desenvolvimento das atividades do 

SCFV nos equipamentos; 

 Realizar oficinas com grupo de convivência; 

 

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

 



  

 

 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;  

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

execução do serviço, conforme prever o caderno de orientações técnicas; 

 

8.3. Rede Privada 

 

 Subsidiar capacitação para as entidades na perspectiva do Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil (MROSC); 

 Apoio técnico para subsidiar regularização das entidades; 

 

8.4. Recomendações para SIMS: 

 

8.4.1. Programas Estaduais: 

 Garantir transporte, espaço e recursos materiais e de expediente para o 

desenvolvimento das atividades previstas pelos programas; 

 Promover Capacitação para os monitores e gerentes operacionais sobre os programas 

estaduais; 

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

gerentes e técnicos dos municípios. 

 

8.4.2. Equipamentos socioassistenciais e Rede Privada: 

 

 Promover capacitação aos trabalhadores do SUAS através do NUEP/SIMS, abordando 

temas relevantes no intuito de aprimorar a qualidade da oferta dos serviços socioassistenciais, 

como: Serviço Especializado de Abordagem Social; Serviço de Proteção Social Básica, 

Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias; Ações 

Estratégicas de erradicação do Trabalho Infantil entre outros. 

 Promover capacitação para as entidades na perspectiva do Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil (MROSC); 



  

 

 Divulgar os recursos disponíveis através de emendas parlamentares para as instituições 

da Sociedade Civil. 
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