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1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: Relatório de Sistematização do Monitoramento realizado no Território Metropolitano 

aos equipamentos socioassistenciais, Rede Privada e Programas Estaduais executados nos 

municípios de Macapá e Santana. 

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

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 gerir, organizar e fazer funcionar os 

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

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

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

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

Núcleo de Monitoramento e Avaliação responsável pela Vigilância Socioassistencial no 

estado do Amapá. 

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

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

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

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

padrões de qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial. 

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

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

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

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

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

permanente reflexão da área de Vigilância Socioassistencial.  

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

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

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

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

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



 

                  

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

Vulnerabilidades; a Vigilância sobre os Padrões dos Serviços.  

Nesse sentido, cabe a Vigilância Socioassistencial transformar em dados as 

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

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

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

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

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

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

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

proximidade geográfica dos municípios. 

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

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

Amapá:  

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

II- Território do 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 das visitas técnicas no 

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

descrevemos a situação socioassistencial do Território Metropolitano. 

3. METODOLOGIA 

 

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

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

do Núcleo de Monitoramento e Avaliação - NMA/CFGPAS/SIMS realizada nos municípios 

por território de abrangência, sendo eles Macapá e Santana no período de agosto a setembro 

de 2019.  

Foram visitados os equipamentos socioassistenciais como Centro de Referência de 

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

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

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

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

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



 

                  

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

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

Metropolitano. 

 

4. PERFIL DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DO 

METROPOLITANO: 

 

4.1 MACAPÁ 

Capital do estado do Amapá, localizado no Sudeste do estado, o município de 

Macapá foi oficialmente criado pela Lei n.º 281 de 06 de setembro de 1856. Possui uma 

população de 512.902 habitantes, segundo estimativa do IBGE 2020. Uma população 4% 

rural e 96% urbana. Em termos econômicos, atualmente, Macapá tem como atividades de 

destaque a administração pública, o comércio, alojamento e alimentação e ainda a construção. 

Macapá ocupa a 940ª posição entre os 5.565 municípios do país segundo o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM. Com IDHM de 0,733 o município se situa 

numa faixa de desenvolvimento humano considerado alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). 

O total da população em extrema pobreza de Macapá corresponde a 35.572 (IBGE, 

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

R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 30,07%, em 2000, e para 18,15%, em 

2010. 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 0,55, em 1991, para 0,60, em 2000, e para 0,59, em 2010, segundo dados 

do Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. 

De acordo com a classificação pelo porte populacional dos municípios (PNAS, 2004), 

Macapá é considerado de Grande Porte. Dados recente do Ministério da Cidadania referente 

ao Cadastro Único para programas sociais de junho de 2020 (Relatório de Informação - RI), 

apontam que o Município possui o total de 71.557 (setenta e um mil quinhentos e cinquenta e 

sete) famílias cadastradas no CadÚnico, destas 31.339 (trinta e um mil trezentos e trinta e 

nove) famílias estão em situação de extrema pobreza, 12.249 (doze mil duzentos e quarenta e 

nove) em situação de pobreza e 14.162 (catorze mil cento e sessenta e dois) 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 Macapá possui 31.002 (trinta e um mil e 



 

                  

dois) famílias recebendo o recurso do médio mensal de R$ 199, 36 (cento e noventa e nove e 

trinta e seis).  

4.2 SANTANA 

Localizado no Sudeste do estado do Amapá, o município de Santana foi oficialmente 

criado pela Lei Federal n.º 7.639, em 17 de dezembro de 1987. Possui uma população de 

123.096 habitantes, segundo estimativa do IBGE 2020. Uma população 2% rural e 98% 

urbana. Em termos econômicos, atualmente Santana tem como atividades de destaque a 

administração pública, serviços e indústria de transformação.  

Santana ocupa a 2134ª posição entre os 5.565 municípios do país segundo o Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM. Com IDHM de 0,692 o município se situa 

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

O total da população em extrema pobreza do Município corresponde a 12.400 (IBGE, 

2010). Os valores da renda per capita mensal registrados, em 2000 e 2010, evidenciam que 

houve crescimento da renda no município entre os anos mencionados. A renda per capita 

mensal no município era de R$ 328,83, em 2000, e de R$ 469,24, em 2010, a preços de 

agosto de 2010. 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 0,63, em 2000, para 0, 55 em 2010, indicando, portanto, 

que houve redução na desigualdade de renda, segundo dados do Atlas do desenvolvimento 

humano no Brasil. 

De acordo com a classificação pelo porte populacional dos municípios (PNAS, 2004), 

Santana é considerado de Grande Porte. Dados recente do Ministério da Cidadania referente 

ao Cadastro Único para programas sociais de julho de 2020 (Relatório de Informação - RI), 

apontam que o Município possui o total de 24.959 (vinte e quatro mil novecentos e cinquenta 

e nove) famílias cadastradas no CadÚnico, destas 16.014 (dezesseis mil e catorze) famílias 

estão em situação de extrema pobreza, 926 (novecentos e vinte e seis) em situação de pobreza 

e 3.246 (três mil duzentos e quarenta e seis) famílias classificadas como famílias de baixa 

renda. 

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

julho de 2020 (RI) apontam que o Município de Santana possui 13.970 (treze mil novecentos 

e setenta) famílias recebendo o recurso do médio mensal de R$ 229, 27 (duzentos e vinte nove 

e vinte e sete).  

 



 

                  

5. PERFIL DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS EXECUTADOS NO 

TERRITÓRIO DO METROPOLITANO DO ESTADO DO AMAPÁ EM 2019. 

Dentre as responsabilidades do Estado conforme artigo 17 da Norma Operacional 

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

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

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

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

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

serviços ofertados à população, 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 primeiro monitoramento realizado nos municípios foi no 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 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: Macapá: 

CRAS Pedrinhas, CRAS Cidade Nova, CRAS Nova Esperança, CRAS Felicidade (Santa 

Inês), CRAS Céu das Artes, CRAS Fazendinha e Santana: CRAS Santana. 

Quanto a localização, os equipamentos em Santana e alguns do município de 

Macapá ficam em área urbano central, sendo eles: CRAS Pedrinhas, CRAS Cidade Nova, 



 

                  

CRAS Felicidade (Santa Inês) e os demais em área urbana periférico: CRAS Nova Esperança, 

CRAS Céu das Artes e CRAS Fazendinha. 

Tendo como capacidade de referenciamento (Gráfico 1), o CRAS Cidade Nova e 

CRAS Felicidade tem capacidade de 2.500 (dois mil e quinhentos) famílias. O CRAS Céu das 

Artes tem capacidade de 3.500 (três mil e quinhentos) famílias referenciadas, e os 

equipamentos que abrangem o maior quantitativo 57% de famílias são CRAS Pedrinhas, 

CRAS Nova Esperança, CRAS Fazendinha e CRAS Santana com o quantitativo de 5.000 

(cinco mil) famílias referenciadas. 

 

Gráfico 1: Capacidade de referenciamento do CRAS 

 
Fonte: NMA/2020 

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 Pedrinhas, possui 05 (cinco) salas, 01 (um) 

auditório, 01 (uma) copa, 03 (três) banheiros masculinos e 03 (três) feminino, 01 (um) 

depósito e 01 (uma) recepção; CRAS Cidade Nova: 03 (três) salas, 01 (uma) recepção, 01 

(uma) sala da coordenação, 01 (uma) sala do Bolsa Família, 01 (uma) cozinha e 01 (um) 



 

                  

banheiro; CRAS Nova Esperança: 01 (uma) sala de recepção, 04 (quatro) salas de 

atendimento, 01 (uma) cozinha, 02 (dois) banheiros, 01 (uma) área de serviço, 01 (uma) 

garagem; CRAS Céu das Artes: 05 (cinco) salas, 01 (um) banheiro e 01 (uma) copa; CRAS 

Fazendinha: 01 (uma) sala da coordenação e administrativo, 01 (uma) sala de atendimento 

psicossocial, 01 (uma) recepção e 01 (uma) copa; CRAS Santana:  06 (seis) salas, 02 (dois) 

banheiros, 01 (um) refeitório e 01 (uma) cozinha. Estão em conformidade com as normativas 

do Caderno de Orientações do CRAS e apenas o CRAS Felicidade (Santa Inês) não condiz 

com as orientações por possui o espaço de apenas 01 (uma) sala para funcionamento do 

equipamento. 

Sobre as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência e pessoas 

idosas: apenas os CRAS Pedrinhas, Fazendinha e Céu das Artes possuem rampa de acesso na 

entrada e banheiros acessíveis para pessoas com deficiência de acordo com as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), porém o CRAS Cidade Nova, CRAS 

Nova Esperança e CRAS Felicidade (Santa Inês) não possuem acessibilidade.  

 

Gráfico 2: O imóvel é de uso compartilhado 

 

 
Fonte: NMA/2020 

 

Em relação a estrutura física, 71%, conforme (Gráfico 2) são equipamentos de 

uso compartilhado: CRAS Pedrinhas, CRAS Cidade Nova, CRAS Felicidade (Santa Inês), 



 

                  

CRAS Céu das Artes e CRAS Fazendinha. Quanto o tipo de unidade com a qual este CRAS 

compartilha seu imóvel são: Bolsa Família: CRAS Pedrinhas e CRAS Felicidade (Santa Inês) 

e Céu das Artes, e Corregedoria da Guarda Municipal: CRAS Cidade Nova. E apenas os 

equipamentos do Nova Esperança e Santana não são de uso compartilhado.  

Todos os equipamentos, seguem o mesmo horário de funcionamento, sendo 05 

(cinco) dias por semana e 08 (oito) horas por dia. 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 3: Equipamentos e Materiais disponíveis no CRAS 

 
  Fonte: NMA/2020 

 

Além dos espaços físicos, o CRAS deve contar com mobiliário (Gráfico 3) adequado 

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

equipamentos são: CRAS Pedrinhas: brinquedoteca, impressora, máquina copiadora e 

veículo de uso compartilhado; CRAS Fazendinha: celular da unidade, impressora, máquina 

copiadora e veículo de uso compartilhado; CRAS Cidade Nova: impressora,   máquina 

copiadora, televisão e veículo de uso compartilhado; CRAS Nova Esperança: impressora, 

máquina copiadora e televisão; CRAS Céu das Artes: materiais pedagógicos/esportivos, 

impressora, máquina copiadora, veículo de uso compartilhado; CRAS Felicidade (Santa 

Inês): impressora, máquina copiadora e veículo de uso compartilhado e CRAS Santana: 



 

                  

brinquedoteca, impressora, materiais pedagógicos/esportivos, máquina copiadora e veículo de 

uso compartilhado. Cabe destacar, que 20% dos equipamentos comuns a todos os CRAS são 

máquina copiadora, impressora e veículo de uso compartilhado. 

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

Pedrinhas, Nova Esperança e Fazendinha possui 03 (três) computadores; o CRAS Felicidade 

e Santana possui 02 (dois) computadores; o CRAS Céu das Artes possui 06 (seis) 

computadores e o CRAS Cidade Nova possui 01 (um) computador e é de uso compartilhado 

com a SEMAD. 

 

             Gráfico 4-  Dimensão: IDCRAS1  Estrutura Física  

 

 
Fonte: NMA/2020 

 

De acordo com o gráfico 4, o município de Macapá em duas unidades (CRAS 2- 

Fazendinha e CRAS 3- União), obteve na dimensão Estrutura física valor 1 (um). Unidades 

nesse nível de avaliação, indicam que correspondem aos critérios de possuir menos de 3 salas 

de atendimento ou não possuir banheiro ou prédio compartilhado com ONG, ou 

compartilhamento de todas as salas de atendimento.  

Verifica-se que 3 unidades do município de Macapá (CRAS 1- Felicidade, CRAS 4- 

                                                             
1  Indicador sintético, uma vez que é construído a partir de diversos indicadores que permitem medir, de forma 

indireta, a qualidade dos serviços prestados nos CRAS. 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. IDCRAS referente ao Censo SUAS 2019. 

 



 

                  

Céu das Artes, e CRAS 5-Esperança) e o Município de Santana foram avaliados com o valor 

2 (dois), logo, indica que correspondem aos critérios de possuírem, no mínimo, 3 salas de 

atendimento e possuir, pelo menos, 1 banheiro. Voltando para o município de Macapá, a 

unidade (CRAS 6 - Pedrinhas), foi avaliada com valor 4 (quatro) indicando que corresponde 

aos critérios de 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. 

 

5.1.2. SERVIÇOS OFERTADOS 

Conforme preconiza a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, através 

da Resolução nº 109 de novembro de 2009, o CRAS Casa da Família oferta o Serviço de 

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

março de 2019, foram CRAS Pedrinhas: 4.407 (quatro mil, quatrocentos e sete); CRAS 

Felicidade (Santa Inês) 200 (duzentos); CRAS Céu das Artes: 2.132 (dois mil e cento e trinta 

e dois) e CRAS Santana 210 (duzentos e dez) famílias em acompanhamento pelo PAIF, 

entretanto os CRAS Cidade Nova, Nova Esperança, Fazendinha não realizaram registro. 

Quanto ao número de novas famílias inseridas em acompanhamento no PAIF foram: CRAS 

Pedrinhas: 256 (duzentos e cinquenta e seis); CRAS Felicidade 45 (quarenta e cinco); CRAS 

Santana 45 (quarenta e cinco), os demais equipamentos não obtiveram registro. 

São desenvolvidas pelas equipes técnicas do CRAS Cidade Nova, Pedrinhas, Céu 

das Artes, Nova Esperança, Felicidade e Santana as seguintes ações:  Acolhida em Grupo 

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

de nível superior; Atendimento particularizado de famílias ou indivíduos; Registro do 

acompanhamento familiar em prontuário; Visitas Domiciliares; Apoio para obtenção de 

Documentação pessoal; Encaminhamento de famílias ou indivíduos para a rede de serviço 

socioassistencial; Encaminhamento de famílias ou indivíduos para outras políticas públicas 

(educação, habitação, trabalho etc.); Encaminhamento para obtenção de Benefícios Eventuais; 

Encaminhamento para inserção/atualização de famílias no Cadastro Único; Acompanhamento 

dos encaminhamentos realizados. No que concerne, as atividades de Acompanhamento de 

famílias, Grupo/oficina com famílias e palestras apenas o CRAS Pedrinhas, Céu das Artes 

e Santana realizam; Elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar: são realizadas 

pelo CRAS Pedrinhas, Cidade Nova, Céu das Artes e Santana e Campanhas ou eventos 

comunitários são realizados pelo CRAS Felicidade (Santa Inês), Céu das Artes e Santana. 



 

                  

Entretanto o CRAS Fazendinha, informou que não estão sendo desenvolvidas nenhuma 

atividade por falta de estrutura do prédio, aguardando mudança. 

Gráfico 5: O CRAS executa diretamente o SCFV 

 
    Fonte: NMA/2020 
 

No que se refere se o CRAS executa diretamente o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (Gráfico 5), os equipamentos Pedrinhas, Céu das Artes e 

Santana, informaram que realizam, entretanto, os CRAS Cidade Nova, Nova Esperança, 

Felicidade (Santa Inês) e Fazendinha não realizam. 

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

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o CRAS Pedrinhas, Nova Esperança, Céu das 

Artes é realizado por outra unidade pública; o CRAS Nova Esperança e Santana são 

realizados por entidade conveniada. E o CRAS Cidade Nova, Felicidade (Santa Inês) e 

Fazendinha não possuem. 

 

 

 

 



 

                  

Gráfico 6: Público atendido pela Rede referenciada a este CRAS 

 
Fonte: NMA/2020 

 

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

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

Esperança, Céu das Artes e Santana; crianças e adolescente de 7 a 14 anos: CRAS Pedrinhas, 

Nova Esperança, Céu das Artes e Santana; adolescentes e jovens de 15 a 17 anos de idade: 

CRAS Pedrinhas, Nova Esperança, Céu das Artes e Santana; jovens de 18 a 29 anos: CRAS 

Nova Esperança e Céu das Artes; adultos (as) de 30 a 59 anos: CRAS Pedrinhas, Nova 

Esperança e Céu das Artes; e idosos de 60 anos ou mais: CRAS Pedrinhas, Nova Esperança, 

Céu das Artes e Santana. 

A cobertura maior de atendimento é para o público de 7 a 14 anos, adolescentes e 

jovens de 15 a 17 anos e idosas (os) de 60 anos ou mais, e atendimento insuficiente para 

jovens de 18 a 29 anos dentre os equipamentos. 

 

 

 

 



 

                  

Gráfico 7: Concessão de Benefícios Eventuais neste CRAS 

 
Fonte: NMA/2020 
 

O CRAS Felicidade (Santa Inês), Céu das Artes, Santana informaram que fazem a 

concessão de benefícios eventuais (Gráfico 7), entretanto não destacaram quais auxílios são 

ofertados a população.  

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

atividades como: 

CRAS ATIVIDADE 

Pedrinhas  Identificação de possíveis beneficiárias (os) do BPC; 

Inserção das (os) beneficiárias (os) nos serviços 

socioassistenciais (PAIF, SCFV, entre outros; 

Orientação/acompanhamento para inserção no BPC/ 

Encaminhamento ao INSS. 

Cidade Nova Identificação de possíveis beneficiárias (os) do BPC; 

Inserção das (os) beneficiárias (os) nos serviços 

socioassistenciais (PAIF, SCFV, entre outros); 

Orientação/acompanhamento para inserção no BPC/ 

Encaminhamento ao INSS. 

Nova Esperança Identificação de possíveis beneficiárias (os) do BPC; 

Inserção das (os) beneficiárias (os) nos serviços 

socioassistenciais (PAIF, SCFV, entre outros);  

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). 

Céu das Artes Inserção das (os) beneficiárias (os) nos serviços 

socioassistenciais (PAIF, SCFV, entre outros);  

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); Atendimento e acompanhamento das pessoas com 

deficiência do BPC em idade produtiva para o mundo do 

trabalho (incluindo BPC trabalho). 

Felicidade  Identificação de possíveis beneficiárias (os) do BPC; 

Inserção das (os) beneficiárias (os) nos serviços 

socioassistenciais (PAIF, SCFV, entre outros);  

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 em 

idade produtiva para o mundo do trabalho (incluindo BPC 

trabalho). 

Fazendinha Identificação de possíveis beneficiárias (os) do BPC:   

Santana Identificação de possíveis beneficiárias (os) do BPC; 

Inserção das (os) beneficiárias (os) nos serviços 

socioassistenciais (PAIF, SCFV, entre outros);  

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); 

Fonte: NMA/2020 
  

Todos os CRAS do Território Metropolitano realizam cadastramento ou fazem 

atualização do CadÚnico: CRAS Pedrinhas e Fazendinha realiza com equipe exclusiva para 

esta finalidade. O CRAS Cidade Nova, Nova Esperança, Felicidade (Santa Inês), Céu das 

Artes e Santana, realizam com a equipe responsável pelo PAIF. 

Gráfico 8 -  Dimensão: IDCRAS Serviços e Benefícios 

 



 

                  

 
Fonte: NMA/2020 
 

De acordo com o gráfico 8, o município de Macapá em 5 unidades (CRAS 1- 

Felicidade, CRAS 2- Fazendinha, CRAS 3- União, CRAS 4- Céu das Artes e CRAS 5- 

Esperança), obteve na dimensão Serviços e Benefícios valor 1 (um). Unidades nesse nível de 

avaliação, indicam que não realizam alguma (s) das atividades essenciais do PAIF como: 

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 possuem profissionais de Serviço Social nem de Psicologia.  

Ainda sobre o município de Macapá 1 unidade (CRAS 6- Pedrinhas), foi avaliada 

com o valor 2 (dois), logo indica os critérios de executar 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, CREAS. 

O município de Santana, obteve o valor 3 (três) indicando que municípios nesse 

nível de avaliação e de acordo com os critérios,  executam 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. 

 

 



 

                  

5.1.3. EQUIPE VOLANTE 

Apenas o CRAS do município de Santana 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. A equipe volante do CRAS de Santana realiza 

quinzenalmente os atendimentos nas comunidades. Os territórios atendidos pela equipe 

volante estão localizados em áreas rurais. Sobre o público atendido são: Comunidades Rurais, 

Comunidade quilombola, Comunidade ribeirinha e Povos de matriz africana e de terreiro.  

Quanto as atividades realizadas pela equipe volante nas comunidades: atendimento 

em atividade coletiva de caráter continuado (Oficinas do PAIF, SCFV), atendimento em 

atividade coletiva de caráter não-continuado (Palestras), cadastramento/Atualização cadastral, 

encaminhamento para o Benefício de Prestação continuada, encaminhamentos para rede 

setorial e intersetorial e visitas domiciliares. 

5.1.4. GESTÃO E TERRITÓRIO 

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, o 

CRAS Pedrinhas e Santana realizam mensalmente e os CRAS Cidade Nova, Nova Esperança, 

Felicidade (Santa Inês), Céu das Artes e Fazendinha, realizam semanalmente. 

Gráfico 9: A equipe de referência realiza reunião para discussão de casos no 

CRAS 

 
Fonte: NMA/2020 

 



 

                  

A equipe de referência dos CRAS realiza reuniões para discussão de casos (Gráfico 

9), o CRAS Nova Esperança, Céu das Artes, Fazendinha e Santana realiza semanalmente. O 

CRAS Pedrinhas e Felicidade, realizam diariamente e o CRAS Cidade Nova realiza 

quinzenalmente. 

Quanto a elaboração de relatórios o CRAS Felicidade e Fazendinha realizam 

mensalmente, o CRAS Pedrinhas e Cidade Nova realizam diariamente. E o CRAS Nova 

Esperança, Céu das Artes e Santana realizam semanalmente.   

No que se refere a planejamento de atividades coletivas, o CRAS Fazendinha e 

Santana realizam mensalmente, CRAS Cidade Nova quinzenalmente, o CRAS Nova 

Esperança e Céu das Artes realizam semanalmente, e o CRAS Pedrinhas e Felicidade 

realizam diariamente. 

Gráfico 10: Há Povos e Comunidades Tradicionais no Território de 

abrangência deste CRAS. 

 
Fonte: NMA/2020 
 

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

(Gráfico 10), apenas o CRAS Felicidade, Céu das Artes, Fazendinha e Santana, responderam 

que sim. 

Gráfico 11: Povos e Comunidades Tradicionais existentes no Território de 

Abrangência 



 

                  

 

 
Fonte: NMA/2020 

 

Quanto aos povos e comunidades tradicionais existentes no território de 

abrangência (Gráfico 11): CRAS Céu das Artes (povos indígenas, comunidade ribeirinha e 

extrativistas), CRAS Felicidade (povos de matriz africana e de terreiro, comunidade 

quilombola, ribeirinha, outras comunidades como Carapanatuba e Bailique), CRAS 

Pedrinhas (comunidade quilombola e ribeirinha, Povos de Matriz Africana e de terreiro, 

Extrativistas ), CRAS Cidade Nova (comunidade quilombola e ribeirinha, Extrativistas), 

CRAS Fazendinha (comunidade quilombola e ribeirinha, Extrativistas) CRAS Santana 

(comunidade quilombola e ribeirinha, Povos de Matriz Africana e de terreiro). A maior 

proporção nos municípios são os extrativistas e comunidade ribeirinha, devido aos municípios, 

terem várias famílias que vivem nas proximidades dos rios e têm a pesca artesanal e cultivo 

de plantações como principal atividade de sobrevivência. 

Em 2019 este CRAS atendeu povos e comunidades tradicionais, apenas o CRAS 

Pedrinhas, Céu das Artes, Fazendinha e Santana realizaram o atendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  

Gráfico 12: Para atendimento a comunidades tradicionais a equipe de referência 

do CRAS possui capacitação especifica. 

 
Fonte: NMA/2020 

 

Para atendimento deste público (Gráfico 12), foi informado que apenas a equipe do 

CRAS Céu das Artes possui capacitação especifica, o que corresponde 17%. O CRAS Cidade 

Nova, Nova Esperança, Felicidade (Santa Inês), Fazendinha e Santana responderam que não 

possui capacitação e o CRAS Pedrinhas não respondeu. Apenas o CRAS Cidade Nova e Céu 

das Artes possuem Estratégias e Metodologias especificas de atendimento. 

O CRAS Cidade Nova, Nova Esperança, Céu das Artes, Fazendinha e Santana 

possuem diagnóstico específico sobre as vulnerabilidades das comunidades atendidas. 

Entretanto, apenas o CRAS Céu das Artes possui profissionais com vivência e/ou 

experiências específicas junto às comunidades atendidas. E o CRAS Santana possui 

profissionais que sejam membros da comunidade/grupo tradicional. 

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 Santana possui essa 

articulação.  

Dentre os municípios do território Metropolitano, apenas o CRAS Céu das Artes e 

Santana informou que possui articulação com entidades ou organizações da sociedade civil de 

representação ou defesa de direitos das comunidades atendidas. 



 

                  

5.1.5. 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. 

Quanto aos recursos humanos, apenas o CRAS Pedrinhas e Céu das Artes 

apresentaram equipe técnica de referência do equipamento, conforme as normativas que são: 

CRAS Pedrinhas: coordenador, 02 Assistentes Sociais, 01 psicólogo e 01 administrativo. E 

CRAS Céu das Artes: coordenador, 02 psicólogos, 02 assistentes sociais, 01 educador social e 

02 serviços gerais. 

Em relação ao coordenador, o CRAS Pedrinhas, Fazendinha e Santana exerce 

exclusivamente a função de coordenador (a). Entretanto o CRAS Cidade Nova, Felicidade 

(Santa Inês) e Céu das Artes acumula as funções de coordenador (a) com outra atividade da 

Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Quanto a participação do curso CAPACITA SUAS ofertados pela SIMS, nos últimos 

12 (doze) meses, os municípios informaram que não houve participação dos técnicos. 

Todos os CRAS do Território Metropolitano, proporcionaram aos seus profissionais, 

capacitações nos seguintes temas: 

CRAS TEMA 

Cidade Nova  Deficiência, População LGBT, orientação sexual e identidade de 

gênero, Violências e violações de direitos,  

Nova 

Esperança 

Deficiência, População em situação de rua, Diversidade étnico-racial 

(questão racial, comunidades indígenas, povos e comunidades 

tradicionais etc.), Diversidade étnico-racial (questão racial, 

comunidades indígenas, povos e comunidades tradicionais etc.), 

Violências e violações de direitos, Trabalho Infantil, Criança e 

adolescente, Envelhecimento: 

Felicidade 

(Santa Inês), 

 Deficiência, População em situação de rua, Álcool e outras drogas, 

Álcool e outras drogas, Violências e violações de direito Criança e 

adolescente 



 

                  

Céu das Artes Deficiência, Gênero, População em situação de rua, Álcool e outras 

drogas, Diversidade étnico-racial (questão racial, comunidades 

indígenas, povos e comunidades tradicionais etc.), Álcool e outras 

drogas, Diversidade étnico-racial (questão racial, comunidades 

indígenas, povos e comunidades tradicionais etc.), Violências e 

violações de direitos, Trabalho Infantil, Criança e adolescente, 

Juventude, Sistema Socioeducativo/ Medida Socioeducativa/ 

SINASE 

Fazendinha Violências e violações de direitos e capacitação especifica para os 

novos funcionários sobre os serviços do CRAS 

 

Pedrinhas Trabalho Infantil, Criança e adolescente, Envelhecimento e 

capacitação especifica para os novos funcionários sobre os serviços 

do CRAS 

Santana  Deficiência, População em situação de rua, Diversidade étnico-

racial (questão racial, comunidades indígenas, povos e comunidades 

tradicionais etc.), Violências e violações de direitos, Trabalho 

Infantil, Criança e adolescente, Envelhecimento. 
Fonte: NMA/2020 

Gráfico 13-  Dimensão: IDCRAS Recursos Humanos 

 
 Fonte: NMA/2020 
 

De acordo com o gráfico 13, o município de Macapá em duas unidades (CRAS 1- 

Felicidade e CRAS 2 - Fazendinha), obteve na dimensão Recursos Humanos valor 1 (um). 

Municípios nesse nível de avaliação, indicam que correspondem aos critérios de   possuir 

menos de 3 profissionais, ou não possuir Assistente Social e nem psicólogo considerando o 

porte e capacidade de referenciamento de famílias. Ainda sobre o município de Macapá 4 

unidades (CRAS 3- União, CRAS 4- Céu das Artes, CRAS 5- Esperança e CRAS 6- 



 

                  

Pedrinhas), obtiveram o valor 2 (dois), logo indicam que correspondem aos critérios de 

possuir, pelo menos, 1 Assistente Social ou 1 Psicólogo, possuir no mínimo 6 profissionais 

– sendo pelo menos 3 com nível superior. 

O município de Santana, obteve o valor 4 (quatro) nesta dimensão, inferindo que 

municípios nesse nível de avaliação, indicam que correspondem aos critérios de 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. 

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 são CREAS Liberdade e CREAS Zona Sul 

do município de Macapá e CREAS Santana. Em relação as condições físicas do equipamento, 

todos são prédios alugados e possuem modelo residencial, com estrutura exclusiva para ações 

do CREAS, não compartilhando espaços com outras instituições. Possui placa de 

identificação, na disposição vertical, com as especificações de logomarcas recomendadas pelo 

Ministério da Cidadania. 

  CREAS Zona Norte: o equipamento possui o seguinte espaços físicos: 01 

(uma) sala ampla para recepção; 01 (uma) sala de uso da coordenação, mas que também é de 

uso compartilhado para atendimento da equipe técnica quando há necessidade; 03 (três) Salas 

de atendimento individual, familiar e em grupo; 01 (uma) garagem que dá acesso a usuários 

cadeirantes; 01 (uma) copa/ cozinha; 01 (um) banheiro coletivo, limpeza adequada e 

Segurança para os profissionais, realizada em parceria com a Guarda Municipal. 

  CREAS Zona Sul: prédio com recepção, garagem ampla, sala específica para 

coordenação, 05 (cinco) salas de atendimento individual e familiar; 03 (três) banheiros sem 

adaptação para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, limpeza adequada.  

  CREAS Santana: o equipamento possui a seguinte estrutura: 01 (uma) sala 



 

                  

para recepção; 01 (uma) sala de uso da coordenação/direção; 02 (duas) Salas de atendimento 

individual, familiar e em grupo; 01 (uma) garagem que dá acesso a usuários cadeirantes e que 

também serve para atividades de grupos; 01 (uma) copa/ cozinha; 02 (dois) banheiros 

coletivos, limpeza adequada e segurança para os profissionais.  

Quanto as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência e pessoas 

idosas que este CREAS possui: CREAS Zona Sul: a unidade não possui condições de 

acessibilidade em sua estrutura de forma geral; CREAS Zona Norte: com adaptação para 

pessoas com mobilidade reduzida e/ou pessoas idosas. CREAS Santana: possui rampa de 

acesso somente na entrada principal para pessoas idosas e/ou mobilidade reduzida e banheiros 

coletivos, sem adaptação. 

As fontes financiadoras são os três entes federados: Governo federal, estadual e 

municipal. 

 

Gráfico 14-  Dimensão: IDCREAS2 Estrutura Física 

2

4

3

TERRITÓRIO METROPOLITANO
IDCREAS- DIMENSÃO ESTRUTURA FISICA

GRANDE PORTE - VARIÁVEL 1 A 5

CREAS MCP I

CREAS MCP II

SANTANA

 
Fonte: NMA/2020 
 

De acordo com o gráfico 14 do referido território, que corresponde aos municípios de 

Macapá e Santana, ambos de grande porte. Verifica-se que o município de Macapá possui 2 

(dois) equipamentos do CREAS. Conforme avaliação, o CREAS 1- Zona Sul, obteve o valor 

2 (dois), e o CREAS 2- Liberdade, valor 4 (quatro) nesta dimensão. Sobre o valor 2, 

                                                             
2  Indicador de Desenvolvimento das unidades CREAS, permite medir, de forma indireta, a qualidade dos 

serviços prestados nos CREAS. Cada dimensão do IDCREAS (estrutura física, recursos humanos e serviços) 

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. 

IDCREAS, segundo o Censo SUAS 2017. 

 



 

                  

municípios nesse nível de avaliação indicam que correspondem aos critérios de possuir no 

mínimo 3 salas de atendimento e/ou administrativa, e, no mínimo 1 banheiro.  

Quanto ao valor 4, municípios nesse nível de avaliação indicam que apresentam um 

nível de ESTRUTURA mais próximo da ideal prevista, considerando porte para atender com 

qualidade, significa que atenderam os critérios de possuir 5 salas ou mais para atendimento, 

recepção, mínimo 2 banheiros, possuir 1 ou mais computadores com internet, possuir veículo 

próprio ou compartilhado, acessibilidade, pelo menos parcial. 

O município de Santana obteve valor 3 (três), o que indica que corresponde aos 

critérios de possuir no mínimo 3 salas (atendimento e/ou administrativa), recepção, mínimo 1 

banheiro, acessibilidade ao menos parcial. 

5.2.2. GESTÃO DE PESSOAS  

A equipe técnica é composta por: CREAS Liberdade: 02 (dois) psicólogos, 01 (um) 

terapeuta, 02 (dois) assistentes sociais, 01 (um) profissional de serviços gerais e 01 (um) 

guarda municipal; CREAS Zona Sul: 02 (duas) psicólogas, 03 (três) assistentes sociais. 01 

(uma) educadora social, 01 (um) assistente administrativo, 02 (dois) auxiliar administrativo e 

01 (um) profissional de serviços gerais; CREAS Santana: 03 (três) psicólogos, 02 (dois) 

assistentes sociais, 02 (dois) pedagogos 02 (dois) técnicos. 

 

Gráfico 15 -  Dimensão: IDCREAS Recursos Humanos 

 
 Fonte: NMA/2020 

 

Conforme o gráfico 15, infere-se que o Município de Macapá, nas 2 unidades do 

CREAS (CREAS 1- Zona Sul e CREAS 2- Liberdade), obteve o valor 1(um) nesta dimensão. 

Municípios nesse nível de avaliação, indicam que correspondem com os critérios de possuir 



 

                  

menos de 6 trabalhadores, possuir menos de 4 profissionais das áreas de serviço social e 

psicologia e inexistência de Assistente Social ou de Psicólogo.  

O município de Santana obteve o valor 2 (dois), que corresponde aos critérios de 

total de trabalhadores (nível superior e médio) deve ser maior ou igual a 6 (seis), o total de 

Assistente Sociais mais psicólogos deve ser maior ou igual a 4, sendo obrigatória a presença 

de profissionais destas duas áreas. 

 

5.2.3. SERVIÇOS OFERTADOS 

 

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

 

5.2.4. Volume de Famílias em acompanhamento pelo PAEFI: 

 

Conforme preconiza a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o 

CREAS Liberdade, Zona Sul e Santana ofertam 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.  

  

Gráfico 16: Volume de Famílias em acompanhamento pelo PAEFI 

 
Fonte: NMA/2020 
 



 

                  

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

(janeiro, fevereiro e março de 2019), o volume de famílias e indivíduos acompanhados pelo 

PAEFI (Gráfico 16), no CREAS Liberdade foram 187 (cento e oitenta e sete), CREAS Zona 

Sul foram 52 (cinquenta e dois) e CREAS Santana 116 (cento e dezesseis). Quanto ao 

número de novas famílias e indivíduos inseridos no acompanhamento o CREAS Liberdade: 

36 (trinta e seis), CREAS Zona Sul: 38 (trinta e oito) e CREAS Santana: 12 (doze). 

 

Gráfico 17: Perfil dos novos casos inseridos no acompanhamento do PAEFI 

 
Fonte: NMA/2020 

 

Dos novos casos atendidos (Gráfico 17), nos meses de referência 

(janeiro/fevereiro/março), foram registrados nos arquivos do CREAS Liberdade: 02 (duas), 

CREAS Zona Sul: 07 (sete) e CREAS Santana: 04 (quatro) famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família; CREAS Zona Sul: 02 (dois) e CREAS Santana: 1 (um) de 

Famílias com membros beneficiários do Benefício Prestação Continuada; CREAS 

Liberdade: 11 (onze) e CREAS Zona Sul: 03 (três) Famílias com crianças ou adolescentes 

em Serviços de Acolhimento; o CREAS Liberdade: 04 (quatro) e CREAS Santana: 4 (quatro) 

Famílias cuja situação de violência/ violação esteja associada ao uso abusivo de 

substâncias psicoativas; CREAS Santana:4 (quatro) e CREAS Liberdade: 01 (um) Famílias 

com adolescente em cumprimento de Medidas Socioeducativas em meio aberto. 

 



 

                  

5.2.5. 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 2019, foram registrados 60 (sessenta) 

casos de pessoas vítimas de violência ou violação de direitos que ingressaram no PAEFI, 

sendo que no CREAS Liberdade foram 35 (trinta e cinco), CREAS Zona Sul 05 (cinco) e 

CREAS Santana 20 (vinte) usuários atendidos. 

 

Gráfico 18: Crianças ou adolescentes em situações de violência ou violações que 

ingressaram no PAEFI. 

 
Fonte: NMA/2020 

 

5.2.5. Crianças ou adolescentes em situação de violência ou violações, de acordo com o 

sexo: 

Dos casos atendidos nos meses de referência foram registrados nos arquivos do 

CREAS (Gráfico 18):  

 

5.2.6. Crianças ou adolescentes vítimas de violência infrafamiliar (física ou psicológica):  

 Com idade entre 0 a 6 anos: CREAS Liberdade 03 (três) do sexo feminino; 

 Com idade entre 7 a 12 anos:  CREAS Liberdade 02 (dois) um do sexo masculino e 

outro do sexo feminino;  



 

                  

 Com idade entre 13 a 17 anos: CREAS Liberdade 07 (sete), sendo cinco do sexo 

masculino e dois do sexo feminino; CREAS Zona Sul 01 (um) do sexo masculino; 

CREAS Santana: 05 (cinco), sendo um do sexo masculino e cinco do sexo feminino.  

 

5.2.7. Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual: 

 Com idade entre 0 a 06 anos: CREAS Liberdade 04 (quatro) e CREAS Santana 02 

(duas) ambas do sexo feminino; 

 Com idade entre 7 e 12 anos: CREAS Liberdade 05 (cinco), sendo 04 (quatro) do 

sexo feminino e 01 (um) do sexo masculino; CREAS Zona Sul 02 (duas) e CREAS 

Santana 02 (duas), ambas do sexo feminino; 

 Com idade entre 13 a 17 anos: CREAS Liberdade 06 (seis), sendo 02 (dois) do sexo 

masculino e 04 (quatro) do sexo feminino; CREAS Zona Sul 01 (um) do sexo 

feminino; e CREAS Santana 05 (cinco), sendo 01 (um) do sexo masculino e 04 

(quatro) do sexo feminino. 

 

5.2.8. Criança ou adolescente vítima de exploração sexual: 

 Com idade entre 13 a 17 anos: CREAS Liberdade 01 (um), do sexo masculino; 

 

5.2.9. Criança ou adolescente vítimas de negligência ou abandono:  

 Com idade entre 7 a 12 anos: CREAS Liberdade 01 (um) do sexo feminino; 

 

5.2.10. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos): 

 Com idade de 0 12 anos: CREAS Santana 02 (duas) do sexo feminino; 

 Com idade de 13 a 17 anos: CREAS Santana 06 (seis), sendo 02 (dois) do sexo 

masculino e 04 (quatro) do sexo feminino. 

 

5.2.11. Idosos com 60 anos ou mais em situação de violência ou violações: 

Em ambos municípios não foram registrados casos de idosos, vítimas de violência 

intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) ou vítimas de negligência ou abandono. 

 

5.2.12. Pessoas com deficiência, em situação de violência ou violações: 



 

                  

Nenhum dos municípios foram registrados casos de pessoas com deficiência vítimas 

de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) ou vítimas de negligência ou 

abandono. 

 

5.2.13. Mulheres adultas vítimas de violência intrafamiliar: 

Foram registrados CREAS Zona Sul 01 (um) e CREAS Liberdade 04 (quatro) casos 

de mulheres adultas (18 a 59 anos) vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou 

sexual). 

 

5.2.14. Pessoas vítimas de tráfico de seres humanos: 

Não foram registrados casos de pessoas vítimas de tráfico de seres humanos. 

 

5.2.15. Pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual: 

Foram registrados no CREAS Liberdade 02 casos de pessoas vítimas de 

discriminação por orientação sexual. 

 

5.2.16. Pessoas em situação de rua: 

Não foram registrados casos de pessoas em situação de rua. 

 

Gráfico 19: Atendimentos realizado no CREAS nos meses (janeiro a março) de 

referência. 

 
Fonte: NMA/2020 



 

                  

 

Nos meses de janeiro a março de 2019, foram registrados no CREAS (Gráfico 19):  

Atendimentos individualizados: CREAS Liberdade 300 (trezentos); CREAS Zona 

Sul: 70 (setenta) e CREAS Santana 172 (cento e setenta e dois); 

Atendimentos em grupo: CREAS Liberdade 25 (vinte e cinco), CREAS Zona Sul: 

07 (sete) e CREAS Santana 05 (cinco); 

Famílias encaminhadas para o CRAS: CREAS Liberdade 08 (oito), CREAS Zona 

Sul: 09 (nove) e CREAS Santana 03 (três); 

Visitas domiciliares realizadas: CREAS Liberdade 31 (trinta e um), CREAS Zona 

Sul: 06 (seis) e CREAS Santana 38 (trinta e oito). 

 

Gráfico 20: Serviço de Proteção a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa (LA/PSC) 

 
Fonte: NMA/2020 

 

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.  

Nos meses de janeiro a março de 2019 nos CREAS do Território Metropolitano 

foram registrados (Gráfico 20), 988 (novecentos e oitenta e oito) adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas. Sendo no CREAS Liberdade 208 (duzentos e oito), 



 

                  

CREAS Zona Sul 95 (noventa e cinco) e CREAS Santana 49 (quarenta e nove) adolescentes 

em cumprimento de liberdade assistida (LA).  

Cabe destacar que a maior porcentagem dos adolescentes acompanhados pelo 

CREAS em cumprimento de medida socioeducativa são o de prestação de serviços à 

comunidade (PSC), o que corresponde 64% sendo CREAS Liberdade 333 (trezentos e trinta e 

três), CREAS Zona Sul 116 (cento e dezesseis) e CREAS Santana 187 (cento e oitenta e sete) 

adolescentes. 

 

Gráfico 21: Quantidade e perfil dos novos adolescentes inseridos no Serviço 

 

 
Fonte: NMA/2020 

 

Dos novos adolescentes atendidos nos meses de referência (janeiro/fevereiro/março) 

foram registrados nos arquivos dos CREAS (Gráfico 21), a maior porcentagem 92% de 

adolescentes do sexo masculino que são acompanhados no cumprimento de medidas 

socioeducativas. 

 

5.2.17. Adolescentes inseridos em cumprimento de Liberdade Assistida (LA):  

 

 Sexo Masculino: total 37 (trinta e sete) adolescentes, sendo CREAS Liberdade 15 

(quinze) e CREAS Zona Sul 22 (vinte e dois) adolescentes; 



 

                  

 Sexo feminino: total 04 adolescentes, sendo CREAS Liberdade 02 (dois) e CREAS 

Zona Sul 02 (dois); 

Adolescentes inseridos em cumprimento de Prestação de Serviço á Comunidade 

(PSC):  

 Sexo Masculino: total 81 (oitenta e um) adolescentes, sendo CREAS Liberdade 42 

(quarenta e dois), CREAS Zona Sul 11 (onze) e CREAS Santana 28 (vinte e oito); 

 Sexo Feminino: total 06 (seis) adolescentes, sendo CREAS Liberdade 05 (cinco) e 

CREAS Santana 1 (um). 

 

5.2.18. Serviço Especializado em Abordagem Social: 

Os CREAS Liberdade e Zona Sul informaram que realizam a oferta do Serviço de 

abordagem nos meses de referência.  

 

Gráfico 22: Volume de abordagens realizadas no CREAS 

 
Fonte: NMA/2020 

 

Quanto ao volume de abordagem realizada (gráfico 22), compreendida como o 

número de pessoas abordadas, multiplicado pelo número de vezes em que foram abordadas 

durante o mês, no CREAS Liberdade foram 132 (cento e trinta e dois) e no CREAS Zona Sul 

foram 411 (quatrocentos e onze). O CREAS Santana não realiza este serviço. 

Cabe destacar que entre as situações identificadas pelo serviço de abordagem social 

realizado pelo CREAS Liberdade, foram registrados 02 (dois) adolescentes, sendo uma do 



 

                  

sexo feminino e outro do sexo masculino com idade entre 13 a 17 anos, entre elas um 

adolescente em situação de exploração sexual.  

 

Gráfico 23 -  Dimensão: IDCREAS Serviços 

2

3

2

TERRITÓRIO METROPOLITANO
IDCREAS DIMENSÃO SERVIÇOS 

GRANDE PORTE - VARIÁVEL 1 A 5

CREAS MCP I

CREAS MACP II

SANTANA

 
Fonte: NMA/2020 

 

Conforme o gráfico 23, o Território Metropolitano foi avaliado na dimensão serviços 

com o valor 3 (três) para o município de Santana, 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, 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 Macapá nas 2 Unidades CREAS desta dimensão (CREAS 1- Zona 

Sul e CREAS 2- Liberdade), obtiveram o mesmo valor 2 (dois), logo, neste nível de 

avaliação, indicam que a Unidade deve 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.  

5.3. UNIDADE DE ACOLHIMENTO 

Em 2009 os serviços da Assistência Social, ou serviços socioassistenciais, foram 

tipificados por meio da Resolução nº 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) – Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, o que possibilitou a 



 

                  

organização dos serviços por níveis de proteção social – básica e especial, de média e alta 

complexidade, estabelecendo seus objetivos, equipes de profissionais de referência, espaços 

físicos, estrutura e resultados esperados, em todo o território nacional. 

No SUAS, no âmbito da Proteção Social Especial de alta complexidade, a proteção 

integral de famílias e indivíduos com vínculos familiares fragilizados ou rompidos é garantida 

por meio de serviços de acolhimento em distintos equipamentos e estratégias.  

O objetivo do monitoramento da política de assistência social, de um modo geral, 

está em verificar as condições do seu funcionamento, dos serviços ofertados na Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade (Unidades de Acolhimentos), a fim de contribuir com o 

alcance de seus objetivos, a melhoria da oferta dos serviços e as metas pactuados entre as 

esferas, especialmente em relação à gestão do SUAS. O intuito é conhecer para planejar, 

redirecionar e intensificar as melhorias necessárias ao seu aprimoramento. 

5.3.1 CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

O acolhimento institucional é uma das medidas de proteção prevista no Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8-69/1990), aplicáveis a crianças e adolescentes sempre 

que os direitos reconhecidos naquela lei forem ameaçados ou violado. 

O serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes pode ser ofertado 

na modalidade de abrigo e casa lar. Ambas as modalidades visam reproduzir o ambiente 

familiar, promover autonomia e convívio com a comunidade. Ambas possuem equipe técnica 

composta por psicólogos e assistente social. Entretanto a equipe de um abrigo possui em torno 

de 8 a 10 educadores que se revezam em turnos. Já a equipe da Casa Lar é composta por um 

educador residente que permanece dia e noite com as crianças e adolescentes. 

Na modalidade de abrigo institucional o acolhimento provisório tem capacidade 

máxima para 20 crianças e adolescentes por unidade. O serviço deve ter aspecto semelhante 

ao de uma residência e estar inserido na comunidade, em áreas residenciais, oferecendo 

ambiente acolhedor e condições institucionais para o atendimento com padrões de dignidade.  

5.3.2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE 

No território Metropolitano temos 02 (dois) serviços de acolhimento na modalidade 

abrigo institucional, sendo eles:  



 

                  

 Associação Casa da Hospitalidade: atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos; 

localizada no município de Santana na Avenida José Anchieta nº 360, bairro 

Hospitalidade. Implantada em 2011; Natureza da Unidade: não governamental. 

 Casa de Acolhimento Marluza Araújo: localizada no município de Macapá na Rua 

Exército da Redenção, s/n bairro Pedrinhas. Implantada em 02/10/1992. Natureza da 

Unidade: governamental. Vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Na modalidade Casa Lar, o serviço de acolhimento provisório é oferecido em unidades 

residenciais, nas quais pelo menos uma pessoa ou casal trabalha como 

educador/cuidador residente em uma casa que não é a sua. Deve localizar-se em áreas 

residenciais da cidade e seguir o padrão socioeconômico da comunidade onde 

estiverem inseridas. A Casa Lar é particularmente adequada ao atendimento a grupos 

de irmãos e a crianças e adolescentes com perspectiva de acolhimento de média ou 

longa duração. Tendo como público alvo Geral: Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos 

sob medida protetiva de abrigo e com número máximo de acolhidos: 10 crianças e 

adolescentes. 

 

O território Metropolitano, dispõem de 02 (dois) equipamentos com serviço na 

modalidade Casa Lar, sendo eles:  

 Instituto Marcelo Cândia – Lar Betânia: atende adolescentes de 13 a 17 anos do 

sexo feminino. Localizada no município de Santana na Rua C1 nº 550, bairro Vila 

Amazonas. Implantação da Unidade: abril de 2007. Natureza da Unidade: não 

governamental. 

 Escola Agrícola Padre João Piamarta, atende crianças e adolescentes de 07 a 18 

anos do sexo masculino. Localizada no município de Macapá na Rodovia Duca Serra 

– Distrito do Coração nº1753. Não informou a data de implantação. Natureza da 

Unidade: não governamental 

Conforme preconiza as orientações técnicas: Serviço de acolhimento para crianças e 

adolescentes, 2012, no item infraestrutura e espaços mínimos sugeridos, a casa de 

acolhimento deve ter quartos, sala de estar ou similar, sala de jantar ou copa, ambiente de 

estudo, banheiro, cozinha, área de serviço, área externa (varanda, quintal. Jardim, etc), sala 



 

                  

para equipe técnica, sala de coordenação/atividades administrativas e sala/espaço para 

reuniões. 

Gráfico 24: Espaço físico da Unidade de Acolhimento para crianças e 

adolescentes 

 
Fonte: NMA/2020 
 

Todas as Casas de Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes possuem 

prédio próprio. E dispõem da seguinte estrutura física: Escola Agrícola Piamarta: 03 (três) 

casas, 04 (quatro) quartos em cada casa, 08 (oito) banheiros, 03 (três) salas, 03 (três) cozinhas 

e 03 (três) lavanderias; Casa da Hospitalidade: 27 (vinte e sete) quartos, 01 (uma) cozinha, 

13 (treze) salas, 01 (um) salão multiuso, 56 (cinquenta e seis) banheiros, 05 (cinco) refeitórios 

e 03 (três) copa, 02 (duas) salas de administração, 07 (sete) salas para atendimento técnico 

especializado (psicólogo, assistente social, entre outros), 04 (quatro) salas de estar, de 

convivência ou de outras atividades em grupo; Lar Betânia: 03 (três) casas lares, 01 (uma) 

casa das irmãs, 01 (um) Instituto para cursos, 01 (uma) quadra, 15 (quinze) banheiros, 03 (três) 

cozinhas, 03 (três) áreas de serviço e 03 (três) sala de estar; Marluza Araújo: 01 (um) 

recepção, 01 (um) coordenação, 01 (uma) sala para atendimento psicológico, 01 (uma) sala 

para atendimento do serviço social, 01 (uma) sala de convivência/multiuso, 02 (duas) salas de 

descanso para cuidadores, 01 (um) refeitório, 04 (quatro) alojamentos (feminino e masculino), 

01 (um) biblioteca, 03 (três) banheiros. A área de recreação externa dispõe de: 01 (uma) 

piscina não utilizada; 01 (uma) quadra poliesportivo, 01 (um) parque. Entretanto apenas as 



 

                  

unidades Marluza Aráujo e Casa da Hospitalidade informaram a disponibilidade de sala para 

equipe técnica (elaboração de relatórios, atendimentos, reuniões, etc) e coordenação para o 

desenvolvimento das atividades administrativas. 

Cabe destacar, quanto ao item acessibilidade para pessoas com mobilidade 

reduzida, apenas a Escola Agrícola Piamarta não possui, e os demais tem acessibilidade, 

neste sentido, o Lar Betânia e Marluza Araújo estão de acordo com as orientações e normas 

do Ministério da Cidadania, porém a Casa da Hospitalidade, não está de acordo com as 

normas do Ministério da Cidadania.  

Sobre o número máximo de pessoas dormindo no mesmo dormitório, a Casa da 

Hospitalidade informou que são 02 (dois); Lar Betânia são 03 (três); e Escola Agrícola 

Piamarta e Marluza Araújo não informaram. 

Quanto aos equipamentos e materiais disponíveis, em perfeito funcionamento, 

para o desenvolvimento dos serviços desta Unidade: Marluza Araújo, possui: geladeira, 

telefone, celular da Unidade, impressora, máquina copiadora, televisão, fogão, equipamento 

de som, DVD, veículo de uso exclusivo, forno/microondas, acervo bibliográfico, materiais 

pedagógicos/esportivos, geladeira, freezer, jogos educativos, jogos de passatempo, mesa de 

jantar, armário de uso coletivo das (os) usuários (os) e camas;  Casa da hospitalidade, possui: 

telefone, equipamento de som, celular da unidade, DVD, impressora, data show, máquina 

copiadora, camas, berços, geladeira, televisão, freezer, fogão, forno/micro-ondas, máquina de 

lavar, jogos educativos, jogos de passatempo, mesa de jantar e veículo de uso exclusivo;  

Escola Agrícola Piamarta: equipamento de som, DVD, impressora, data show, materiais 

pedagógicos/esportivos, máquina copiadora, camas, berços, geladeira, televisão, freezer, 

fogão, forno/micro-ondas, máquina de lavar, jogos educativos, jogos de passatempo, mesa de 

jantar, mobiliário específico para atender crianças, armário para guarda individualizada de 

pertences e veículo de uso exclusivo; Lar Betânia: equipamento de som, celular, acervo 

bibliográfico, DVD, impressora, data show, materiais pedagógicos/esportivos, máquina 

copiadora, geladeira, televisão, freezer, fogão, forno/micro-ondas, máquina de lavar, jogos 

educativos, jogos de passatempo, mesa de jantar, Armário para guarda individualizada de 

pertences veículo de uso exclusivo.      

                                                          

5.3.3. CARACTERÍSTICAS DOS USUÁRIOS 

 

A instituição tem capacidade para atender: Lar Betânia são 24 (vinte e quatro) 

meninas; Casa da hospitalidade 100 (cem), Marluza Araújo 20 (vinte) crianças e adolescentes, 

a Escola Agrícola Piamarta não informou, a capacidade de atendimento. 



 

                  

Com faixa etária: Marluza Araújo, atende crianças e adolescentes de 12 a 18 anos; 

Escola Agrícola Piamarta: crianças de 07 a 18 anos do sexo masculino, Casa da 

Hospitalidade:  0 a 18 anos e Lar Betânia 13 a 17 anos do sexo feminino. 

Quanto ao número de acolhidos no momento da visita: Marluza Araújo a Casa 

estava com 07 (sete) adolescentes, 03 (três) meninos e 04 (quatro) meninas. E dessas 

demandas atendeu 03 (três) adolescentes com deficiência física, 01 (um) adolescente com 

doença mental, 01 (um) adolescente de trajetória de rua, 02 (dois) adolescentes com 

dependência de álcool ou outras drogas; Escola Agrícola Piamarta: 30 (trinta) acolhidos do 

sexo masculino, sendo 10 (dez) em cada casa; Lar Betânia, são 13 (treze) adolescentes do 

sexo feminino; e Casa da Hospitalidade 119 (cento e dezenove), sem descrição de sexo. 

Sobre as especificidades das pessoas acolhidas, sugerimos: Deficiência (física/ 

sensorial/ intelectual); Doença Mental (Transtorno Mental); Refugiado(a) / Imigrante (pessoas 

de outro país); Crianças  e  Adolescente  em  cumprimento  de  Medidas Socioeducativas; 

Trajetória de rua; Indígenas; Outros  Povos  e  comunidades  tradicionais  (quilombolas, 

ciganos, ribeirinhos, extrativistas, etc); Egressos do sistema prisional; Dependência de álcool 

ou outras drogas e Pessoas vítimas de tráfico de seres humanos.  Apenas as unidades: Casa da 

Hospitalidade, Escola Agrícola Piamarta e Marluza Araújo, atende as especificidades 

descritas abaixo.  

Quadro de Especificidades das Pessoas Acolhidas 

Unidade Especificidade 

Casa da Hospitalidade Deficiência (física/ sensorial/ intelectual); 

Doença Mental (Transtorno Mental); 

Indígenas;  

Escola Agrícola Piamarta Trajetória de rua; 

Marluza Araújo Deficiência (física/ sensorial/ intelectual); 

Doença Mental (Transtorno Mental); 

Trajetória de rua; dependência de álcool ou 

outras drogas. 

Fonte: NMA/2020 

 



 

                  

Das pessoas atualmente acolhidas nesta Unidade, quantas delas vieram 

encaminhadas de outro município, a Escola Agrícola Piamarta recebeu 06 (seis) 

adolescentes do sexo masculino do município de Santana; Casa da Hospitalidade 04 (quatro), 

sendo 02 (dois) do sexo feminino e 02 (dois) do sexo masculino e Lar Betânia 03 (três) 

crianças e adolescentes, porém não foi informado a origem dos encaminhamentos. 

O Tempo de acolhimento das crianças e adolescentes no Marluza Araújo é de no 

máximo 01 (um) ano, no Lar Betânia e Piamarta os adolescentes só podem ficar na instituição 

até os 18 anos completos. A Casa da Hospitalidade não tem prazo de acolhimento. Marluza 

Araújo, até 03 meses 02 (dois) adolescentes; de 04 a 06 meses foram 04 (quatro) 

adolescentes; de 07 meses a 01 ano foi 01 (um) adolescente; Lar Betânia, de 01 a 03 meses, 

foram 05 (cinco), de 04 a 06 meses 04 (quatro), de 07 a 12 meses 05 (cinco), de 13 a 24 meses 

07 (sete), de 25 a 48 meses 03 (três) crianças e adolescentes; Casa da Hospitalidade, menos 

de 01 mês 10 (dez), de 01 a 03 meses  20 (vinte), de 04 a 06 meses são 15 (quinze), de 07 a 12 

meses são 12 (doze), de 13 a 24 meses são 14 (quatorze), de 25 a 48 meses são 20 (vinte), de 

49 a 72 meses são 10 (dez) e mais de 06 anos são 18 (dezoito) acolhidos. 

Nos últimos 12 meses, quantas crianças/adolescentes desta unidade retornaram 

às suas famílias de origem: Marluza Araújo, 24 (vinte e quatro) adolescentes retornaram às 

suas famílias de origem. Escola Agrícola Piamarta:  05 (cinco) meninos, sendo 03 (três) com 

idade de 18 anos e 02 (dois) voltarão para família. Casa da Hospitalidade 06 (seis) pessoas; e 

Lar Betânia 02 (duas) meninas. 

As crianças e adolescentes acolhidas nas instituições estão inseridos na rede regular 

de ensino. 

Quanto ao item indique se entre os usuários (as) acolhidos nesta unidade existem 

pessoas beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF, apenas o Marluza Araújo 

informou que entre os adolescentes presentes na Unidade existem pessoas beneficiárias do 

Programa Bolsa Família. 

Sobre os encaminhamentos necessários para o acolhimento institucional, as 

crianças e adolescentes são atendidas pelo Conselho Tutelar, posteriormente são atendidas 

pelo Ministério Público, Vara da Infância e da Juventude e encaminhadas para as unidades de 

acolhimento.  

Quanto ao Projeto Político-Pedagógico (PPP), a Escola Agrícola Piamarta, Casa 

da Hospitalidade e Marluza Araújo, possui e são registrados no Conselho de Assistência 

Social. E apenas o Lar Betânia não possui. 



 

                  

Sobre as principais dificuldades enfrentadas, apenas duas unidades informaram: Casa 

da Hospitalidade, falta de profissionais para atendimento de toda demanda existente como: 

fonoaudiólogo, psicólogos, assistentes sociais; e o Lar Betânia com dificuldades financeiras. 

5.3.4. GESTÃO DE PESSOAS 

As Unidades Casa da Hospitalidade, Marluza Araújo e Lar Betânia a coordenadora 

exerce exclusivamente a função de coordenadora, entretanto a Escola Agrícola Piamarta além 

de coordenador, este exerce a função de padre. 

Em relação a equipe técnica, a Escola Agrícola Piamarta possui 03 (três) mães 

sociais, 01 (uma) psicóloga, 01 (um) Assistente Social e 01 (uma) enfermeira; a Casa da 

Hospitalidade: são 74 (setenta e quatro) técnicos incluindo 02 (dois) fisioterapeutas, 01 (um) 

psicólogo, 01 (um) assistente social, 08 (oito) educadores, 01 (uma) pedagoga, 01 (uma) 

enfermeira, 05 (cinco) técnicos de enfermagem, 04 (quatro) cozinheiras. O Lar Betânia e 

Marluza Araújo não informaram sobre os recursos humanos da unidade. 

 

5.4. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Conforme previsto na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 

(Resolução nº 109/09 do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS), é o Serviço de 

Acolhimento previsto para jovens e adultos com deficiência, que não dispõe de condições de 

autosustentabilidade, de retaguarda familiar temporária ou permanente ou que estejam em 

processo de desligamento de instituições de longa permanência. 

No território Metropolitano, temos a Associação Casa da Hospitalidade, no 

município de Santana, situada na Avenida José de Anchieta nº 360, bairro Hospitalidade, este 

equipamento tem como modalidade abrigo institucional, apresenta características residenciais 

respeitando o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Estatuto do Idoso 

e a Política Nacional para Pessoa com Deficiência.  Destinado a adultos com deficiência, 

cujos vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados. 

 

5.5. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA IDOSA 

É de fundamental importância a Lei n° 10.741, de 1° de Outubro de 2013 onde é 

instituído o Estatuto do idoso, destinado a regular os direitos assegurados as pessoas com 

idade igual ou superior a 60 anos, no Art. 2° diz que o idoso deve gozar de todos os direitos 

fundamentais inerente a pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, 

assegurando todas as oportunidades e facilidades, para preservação da sua saúde física e 



 

                  

mental, e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condição de liberdade 

e dignidade.  

A Lei n° 8.842 de 04 de janeiro de 1994, no Art. 1° diz que a política nacional do 

idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para 

promover a sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. 

Seguindo os preceitos da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, a 

instituição acolhe idosos com diferentes necessidades e graus de dependência. 

Foram realizadas visitas na unidade de acolhimento institucional Abrigo São José, 

financiado por recursos da Gestão Estadual, implantado 18 de março de 1965 e implementado 

desde 2012 já com está nova configuração da Instituição de Longa Permanência para Idosos –

ILPI, realiza atendimento com característica domiciliar que acolhe pessoas idosas com 

diferentes necessidades e graus de dependência. Deve garantir a convivência com familiares e 

amigos de forma contínua, bem como o acesso às atividades culturais, educativas, lúdicas e de 

lazer na comunidade.  

 

5.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE  

 

O Abrigo São José, fica localizado na rua Padre Júlio Maria Lombardi no município 

de Macapá, em casa cedida, a infraestrutura do equipamento é composta pelos seguintes  

cômodos:  02 (duas) salas administrativas, sendo 01 (uma) direção e outra para protocolo, 07 

(sete) salas para atendimentos técnicos especializados, sendo 01 (uma) para os técnicos de 

serviço social, 01 (uma) para atendimento psicológico, 01 (uma) sala para realização de 

fisioterapia e fonoaudiologia, 03 (três) salas de atendimento de enfermagem e 01 (uma) para 

atendimento médico, 03 (três) espaços para convivência e outra para atividades em grupo, 

sendo recepção, salão de eventos e praça, 16 (dezesseis) dormitórios, 16 (dezesseis) banheiros 

exclusivos para os usuários acolhidos, 09 (nove) banheiros exclusivos para funcionários, 01 

(um) refeitório, 01 (uma) cozinha para o preparo de alimentos, 01 (uma) dispensa e 02 (duas) 

lavanderias, a unidade possui acessibilidade, porém não está de acordo com as normas do 

Ministério da Cidadania. 

A unidade possuí a existência de equipamentos comuns, de uso contínuo em suas 

dependências, tais como: data show, 02 (dois) computadores com internet, 04 (quatro) 

impressora, máquina copiadora, 05 (cinco) televisão, 02 (dois) fogão, 01 (um) equipamento 

de som, 01 (um) DVD, 02 (duas) geladeira, 03 (três) Freezer, 03 (três) máquina de lavar, 60 



 

                  

(sessenta) camas, mesa de jantar, armário para guarda individualizada de pertences, jogos 

educativos e veículo de uso compartilhado. 

Quanto ao número de acolhidos dormindo no mesmo dormitório são de 04 

(quatro) a 08 (oito) pessoas. A unidade não possui Projeto Político-Pedagógico (PPP). 

 

5.5.2. CARACTERIZAÇÃO DOS USUÁRIOS    

O Instituto de Longa Permanência para Idosos Abrigo São José acolhe idosos a 

partir de 60 anos ou mais, de ambos os sexos independentes ou com diversos graus de 

dependências previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecerem com a 

família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua ou 

abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 

 

Gráfico 25: Número de acolhidos por sexo 

 
Fonte: NMA/2020 

  

Atualmente são 62 (sessenta e dois) acolhidos na unidade, (Gráfico 25) dentre eles 46 

(quarenta e seis) são do sexo masculino e 16 (dezesseis) do sexo feminino, sendo a maior 

porcentagem 74% do sexo masculino. 

 

Gráfico 26: Especificidade das Pessoas Acolhidas 



 

                  

 
         Fonte: NMA/2020    
 

Dentre os idosos acolhidos, são 28 (vinte e oito) idosos com deficiência (física/ 

sensorial/ intelectual), 12 (doze) idosos com doença mental (Transtorno Mental), 05 (cinco) 

trajetória de rua, 01 (um) indígena, 02 (dois) egressos do sistema prisional, 20 (vinte) 

dependência de álcool ou outras drogas, além das especificidades mencionadas a unidade 

atende ainda pessoas vítimas de tráfico de seres humanos, refugiado(a) / imigrante (pessoas de 

outro país), outros  povos  e  comunidades  tradicionais  (quilombolas, ciganos, ribeirinhos, 

extrativistas, etc). Cabe destacar que a maior proporção de idosos acolhidos (Gráfico 26) são 

idosos com deficiência (física/ sensorial/ intelectual).  

Na Unidade existem idosos, que recebem pensão/aposentadoria e beneficiários do 

Benefício de Prestação Continuada – BPC. 

Sobre o tempo de acolhimento: menos de 01 mês: são 02 (dois) idosos; de 1 a 3 

meses 01 idoso; de 4 a 6 meses são 04 idosos; de 7 a 12 meses são 05 (cinco); de 13 a 24 

meses são 10 (dez) idosos; de 25 a 48 meses são 15 (quinze); de 49 a 72 meses são 05 

(cinco); e mais de 6 anos são 19 (dezenove) idosos. Não há limite de tempo para 

permanência no serviço de acolhimento. 

5.5.3. GESTÃO DE PESSOAS 

Em relação a equipe técnica, o abrigo São José possui 02 (dois) fonoaudiólogos, 

03 (três) psicólogos, 03 (três) Assistentes Sociais, 04 (quatro) enfermeiras, 02 (duas) 

nutricionistas, 01 (um) fisioterapeuta, 02 (dois) assistentes administrativos (contratos), 04 



 

                  

(quatro) assistentes administrativos (efetivos), 01 (uma) coordenadora e 01 (um) médico. O 

Coordenador do abrigo exerce exclusivamente a função de coordenadora. 

 

5.6. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM 

SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA – CASA ABRIGO FÁTIMA DINIZ    

 

O Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Violência tem 

por finalidade, conforme a Tipificação, acolher mulheres acompanhadas ou não de seus filhos, 

em situação de risco de morte, ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, 

sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral. 

O serviço deve ser desenvolvido em local sigiloso, preservando-se a identidade das 

usuárias e com funcionamento de regime de cogestão. A unidade tem articulação com redes de 

serviços socioassistenciais das demais políticas públicas e do Sistema de Justiça, garantindo-

se os atendimentos jurídicos e psicológicos para as usuárias e seus filhos e o dependente 

quando estiver sob sua responsabilidade.    

Os critérios para abrigamento são violência doméstica com risco de morte, não ter 

outro local que lhe ofereça segurança, ser mulher e maior de 18 anos, ter registrado ocorrência 

na DCCM – Macapá ou Santana. É um espaço de acolhida provisória (de 15 a 180 dias), em 

caráter sigiloso, destinado ao atendimento de mulheres e filhos (de 0 a 12 anos) que se 

encontrem em situação de violência doméstica e familiar, com risco de morte. Presta serviço 

psicopedagógico possibilitando o resgate da autoestima, o fortalecimento emocional, a 

autonomia, através de atividade como oficinas terapêuticas, artesanais e temáticas, que 

auxiliam o rompimento do ciclo de violência e garantia de direitos. 

5.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA USUÁRIA 

O serviço de acolhimento atende mulheres em situação de violência doméstica ou 

familiar, em situação de medida protetiva, com idade a partir de 18 anos, com as seguintes 

especificidades: deficiência (física/ sensorial/ intelectual) e doença Mental (Transtorno 

Mental). 

Algumas usuárias acolhidas estão inseridas em rede regular de ensino, são 

beneficiárias do programa Bolsa Família.  

No período do monitoramento estava em situação de acolhimento apenas uma 

usuária, encaminhada do município de Santana. Quanto ao limite de permanência no serviço 

de acolhimento são no máximo 90 dias de acolhimento.  



 

                  

5.6.2. SITUAÇÃO DA UNIDADE 

A Casa de Acolhimento Institucional para mulheres vítima de violência doméstica, 

funciona desde 16 de março de 2011 em prédio alugado no município de Macapá, não possui 

limites de vagas para as acolhidas. 

A Unidade dispõe de 01 (uma) recepção, 01 (uma) sala, 01 (uma) cozinha, 01 (uma) 

sala administrativa, 02 (dois) dormitórios e 01 (uma) sala de atendimento, o prédio não possui 

acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. O número máximo de pessoas 

dormindo no mesmo dormitório são 04 (quatro) pessoas. 

A casa possui os seguintes equipamentos e materiais disponíveis, em perfeito 

funcionamento, para o desenvolvimento dos serviços: brinquedoteca, DVD, impressora, 

materiais pedagógicos/esportivos, máquina copiadora, geladeira, televisão, freezer, fogão, 

forno/micro-ondas, máquina de lavar, jogos educativos e mesa de jantar. 

Outro importante aspecto diz respeito ao projeto Político Pedagógico (PPP) que a 

Unidade possui e foi aprovado no Conselho de Assistência Social. 

5.6.3. GESTÃO DE PESSOAS 

Quanto a equipe técnica, a unidade possui 01 (um) coordenador, 02 (dois) pedagogos, 

01 (um) assistente social, 01 (um) psicólogo, 04 (quatro) educadores sociais, 04 (quatro) 

vigilantes e 01 (um) administrativo. A coordenadora da unidade de acolhimento exerce 

exclusivamente a função de coordenadora. 

  

5.7. SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA     

 O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro 

POP), previsto no Decreto nº 7.053/2009 e na Tipificação nacional de Serviços 

Socioassistenciais, constitui-se em unidade de referência da PSE de Média Complexidade, de 

natureza pública e estatal. O Centro POP representa espaço de referência para o convívio 

grupal, social e para o desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e respeito. 

Na atenção ofertada no Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua deve-se 

proporcionar vivências para o alcance da autonomia, estimulando, além disso, a organização, 

a mobilização e a participação social. 

5.7.1. SITUAÇÃO DA UNIDADE 

O Centro POP Amizade, é uma entidade governamental, vinculada à Secretaria 

Municipal de Assistência Social e do Trabalho (SEMAST). O serviço funciona 05 (cinco) 



 

                  

dias por semana e 06 (seis) horas por dia, localizado na Rua Candido Mendes nº430 – Centro 

no município de Macapá, implantado em 25.04.2014.   

A instituição funciona em prédio alugado, dotado de acessibilidade para pessoas com 

mobilidade reduzida, conforme preconiza as orientações do Ministério da Cidadania, com 

espaço físico composto pelos seguintes cômodos:  01 (uma) sala coordenação, 01 (uma) sala 

do psicólogo, 01 (uma) sala do Assistente Social, 01 (uma) biblioteca, copa, 01 (uma) sala de 

recepção, 01 (uma) sala de acolhimento e área de lazer/atividades.  

Equipamentos e materiais disponíveis, em perfeito funcionamento, para o 

desenvolvimento dos serviços deste Centro POP: telefone, equipamento de som, 

brinquedoteca, acervo bibliográfico, impressora, materiais pedagógicos/esportivos, máquina 

copiadora, televisão, 02 computadores e veículo de uso compartilhado. Dentre estes os 

equipamentos permitido o acesso às (aos) usuárias (os), são: telefone, brinquedoteca, 

acervo bibliográfico, televisão e materiais pedagógicos/esportivos. 

Este Centro oferece alimentação aos usuários como lanche/café da manhã e almoço 

no próprio espaço deste Centro POP. 

5.7.2. CARACTERIZAÇÃO DOS USUÁRIOS  

Gráfico 27: Quantidade de Pessoas em situação de rua atendidas no serviço  

 
Fonte: NMA/2020 

 



 

                  

Nos meses de referência de janeiro a março de 2019, a instituição atendeu 106 (cento 

e seis) pessoas em situação de rua atendidas no serviço, (Gráfico 27) dentre elas 26 (vinte e 

seis) são do sexo feminino e 80 (oitenta) do sexo masculino. Com idade entre: 18 a 39 anos, 

sendo 06 (seis) feminino e 37 (trinta e sete) masculino; de 40 a 59 anos, sendo 17 do sexo 

feminino e 39 do sexo masculino; de 60 anos ou mais, são 03 do sexo feminino e 04 do sexo 

masculino. 

5.7.3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

As ações desenvolvidas pela equipe técnica são: acolhida em grupo realizada por 

profissional de nível superior; acompanhamento particularizado de famílias ou indivíduos; 

orientação sócio-jurídica; apoio para obtenção de documentação pessoal; orientação e 

encaminhamento para acesso ao BPC; orientação e encaminhamento para acesso a benefícios 

eventuais; elaboração de Plano de Acompanhamento individual e/ou familiar; ações de 

mobilização e participação social; mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais 

de apoio; encaminhamento para rede de serviço socioassistencial público; encaminhamento 

para rede de serviço socioassistencial privada; encaminhamento de usuárias(os)/dependentes 

de substâncias psicoativas para serv. da rede de saúde; encaminhamento para outros serviços 

da rede de saúde; encaminhamentos para órgãos de defesa de direitos (Defensoria Pública, 

Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, etc); encaminhamento de famílias ou 

indivíduos para demais políticas (trabalho, habitação, etc); registro dos 

atendimentos/acompanhamento em prontuário; elaboração de relatórios técnicos sobre casos 

em atendimento; estudo de caso/discussão de casos em equipe e palestras. 

Quanto as atividades em grupo com temas transversais no âmbito do Serviço 

Especializado para pessoas em situação de rua, a unidade realiza com periodicidade 

programada. 

5.7.4. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 

O Centro POP realiza serviço especializado em abordagem social, sem equipe 

exclusiva para abordagem. 

 

5.7.5. BENEFÍCIOS, CADASTRO ÚNICO E PARTICIPAÇÃO DE USUÁRIAS (OS) 

Os benefícios eventuais concedidos no Centro POP, são benefício eventual em 

situação de morte e em situação de natalidade. 



 

                  

Não realiza cadastramento ou atualização do CadÚnico, quando necessário 

encaminha o usuário para atendimento no Casa do Bolsa Família. 

De maneira formal e regular há participação das (os) usuários (as) nas atividades de 

planejamento desta unidade. 

 

5.7.6. GESTÃO DE PESSOAS 

Em relação a equipe técnica, o centro dispõe de 01 (uma) coordenadora, 01 (um) 

assistente social, 01 (um) psicólogo, 01 (um) sociólogo, 01 (um) técnico de serviços gerais, 01 

(um) técnico de apoio, 02 (dois) administrativo e 01 (um) guarda. O coordenador desta 

Unidade exerce com exclusividade a função de coordenador. 

Quanto a participação de algum curso do CAPACITASUAS, dois profissionais 

participaram. 

 

6. REDE PRIVADA 

A rede socioassistencial privada é formada por entidades que desempenham as 

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

Sistema Único de Assistência Social como prestadoras complementares de serviços 

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

social.  

Elas prestam serviços, executam programas ou projetos de atendimento, 

assessoramento e defesa e garantia de direitos, conforme a Resolução  nº 14 de 2014 do 

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

de assistência social,  podem ser:   de atendimento, aquelas que prestam serviços, executam 

programas ou projetos de atendimento e concedem benefícios de prestação social básica ou 

especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e 

pessoal;  de assessoramento, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados 

prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de 

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

social;  de defesa e garantia de direitos prestam serviços e executam programas e projetos 

voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção 

de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, 

articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, de forma direcionada ao público da 

política de assistência social. 



 

                  

No território Metropolitano, são 15 (quinze) organizações sociais listadas nos planos 

municipais de assistência social, mas nem todas são de assistência social, aparecem entidades 

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

número de municípios que cadastram as entidades no sistema. 

 

6.1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 

1. Associação dos Capuchinhos; 

2. Associação para Amar e Servir – APAES; 

3. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Macapá; 

4. Associação de Mulheres Soro Positivos; 

5. Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE; 

6. Obras Sociais da Diocese de Macapá (Creche); 

7. Cia CONGAPÉ; 

8. Instituto Joel Magalhães - IJOMA 

9. Instituto INOVA; Macapá 

10. Associação Nossa Família; 

11. Associação Núcleo Ursinhos Carinhosos; 

12. Associação Comunitária da Área Portuária; 

13. Associação Nova Esperança – ANESP; 

14. Associação das Donas de Casa do Bairro Provedor I; 

15. Instituto Shelter de Proteção a Vida; 

 

6.2. LISTAR OS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS OU BENEFÍCIOS 

PRESTADOS: 

 

Gráfico 28: Serviços, programas, projetos ou benefícios executados 

 



 

                  

 
Fonte: NMA 

 Os serviços prestados pelas entidades (Gráfico 28) são: Assistência à saúde 

(consultas, exames, medicamentos vacinas, palestras sobre prevenção de doenças, prevenção 

de diagnóstico, tratamento de pessoas com câncer, atendimento de pessoas soro positivas, 

atendimento médico especializado para crianças e adolescentes com deficiência intelectual e 

síndrome de down), acompanhamento nutricional (projeto casa do pão, distribuição de 

cestas básicas e alimentos) e assistência educacional (aula de reforço escolar, cursos diversos, 

aulas de teatro, letramento, atendimento especial aos alunos com múltipla deficiência 

intelectual, síndrome de down, aulas de música, escolinha de futebol e programa de estágio e 

aprendizagem). 

Gráfico 29: Público Alvo 



 

                  

 
Fonte: NMA/2020 
 

 O público alvo das instituições (Gráfico 29), são: jovens e adultos, mulheres, idosos, 

pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade social e de baixa renda, 

sendo que a maior proporção 39% são de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos.  

 

Gráfico 30: Meta de Atendimento das Entidades 

 
Fonte: NMA/2020 

 



 

                  

 A meta de atendimento das entidades (Gráfico 30), variam entre 80 a 1600 pessoas, 

sendo que os atendimentos são: de 80 a 100 pessoas são 03 (três) entidades, de 501 a 1000 

pessoas são 03 (três) entidades, acima de 1000, apenas uma entidade e de 101 a 500 pessoas 

tem a maior porcentagem (46%), o que corresponde 06 (seis) entidades, na perspectiva de 

assistência. Cabe destacar que duas entidades não informaram a meta de atendimento.  

 

Gráfico 31: Quantos usuários são atendidos? 

 
Fonte: NMA/2020 

 

Quanto ao número de usuários atendidos, são de 80 a 100 pessoas, 03 entidades; de 

501 a 1000 pessoas, são 04 (quatro) entidades, acima de 1000, uma entidade. Conforme 

podemos observar no gráfico 31, a maior porcentagem é de 43% o que corresponde 06 (seis) 

entidades com atendimento entre 101 a 500 usuários. Desta forma, a previsão de meta condiz 

com a estimativa de atendimento previstos. 

A metodologia utilizada pelas entidades são acolhimento em rodas de conversas, 

reunião com a comunidade, distribuição de materiais, análise da situação financeira da família, 

inclusão dos jovens no mercado de trabalho para adquirir experiência profissional, são 

entregues senhas para atendimento de assistência social e encaminhamento, mediação do 

conteúdo trabalhado para que os jovens sejam capacitados, aulas, oficinas, danças, pinturas, 

horta, videoteca, informática, visitas domiciliares, consultas médicas, segue o estatuto da 

entidade e acompanhamento feito pela pedagoga e outros profissionais. 



 

                  

Gráfico 32: Locais utilizados para realizar as atividades promovidas pelas 

entidades: 

 
Fonte: NMA/2020 
 

As atividades são desenvolvidas (Gráfico 32) em espaços públicos, 02 (duas) 

entidades como: escola e Ginásio Poliesportivo, espaço público livres, 02 (duas) entidades 

como ruas e praças, e ainda prédio próprio, 11 (onze) entidades. Podemos visualizar pela 

descrição do gráfico, que 73% dos locais mais utilizados pelas entidades são espaços próprios. 

Quanto a equipe técnica, 02 (duas) entidades informaram que  não possui equipe 

técnica e 13 (treze) entidades informaram que a composição técnica era composta por: 

assistente social, médicos voluntários, profissional de serviços gerais, psicólogos, pediatras, 

gastroendocrinologista, pedagogos, professor de música, professor de física, aprendiz, 

estagiários, assistente administrativo, instrutor, analista comercial,  supervisor, cozinheiro, 

professores, recepcionista, biomédico, motorista, técnico em saúde bucal, obstetra, jardineiro, 

nutricionista,  oficineiro de teatro, oficineiro de circo,  professor de judô, mediador de leitura, 

monitores, diretora financeira, diretora social, diretora de projetos, e funções como conselho 

fiscal, presidente, vice-presidente, presidente do conselho fiscal, diretor, tesoureira.  

Gráfico 33: Realiza Monitoramento e Avaliação das atividades: 



 

                  

  
Fonte: NMA/2020 

 

 Sobre o item avaliação e monitoramento das atividades (Gráfico 33), 80% 

responderam que realizam através de apresentação de relatórios, registo dos atendimentos em 

ficha, inspeções periódicas, visitas domiciliares, reuniões mensais, revisão do planejamento 

quinzenalmente e avaliação semanal, mensal e semestral para controle de desempenho dos 

jovens. 

 

Gráfico 34: A Entidade possui convênio com a Rede Pública 

 
Fonte: NMA/2020 



 

                  

A entidade possui convênio com a Rede pública (Gráfico 34), 53% responderam 

que não, entretanto 07 (sete) entidades que correspondem 47% possuem, Secretaria de Estado 

da Saúde (SESA), Secretaria de Estado da Educação (SEED), Assembleia Legislativa, 

Ministério Público, Prefeitura Municipal de Santana, Procuradoria da Fazenda, Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

e Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). 

Todas as entidades que compõem o Território Metropolitano estão regularizadas com 

as documentações pertinentes para desenvolver suas atividades. 

Quanto aos avanços foram destacados pelos responsáveis de cada entidade: 

ampliação da área educativa; parcerias com o Ministério da Justiça e urbanização e Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); convênio com a prefeitura; alcance de 

atendimento de 300 (trezentos) jovens por dia; regularização das entidades junto ao Conselho 

de Assistência Social; e crescimento profissional dos jovens. 

Sobre as dificuldades apresentadas:  falta de parceria com estado e município; 

ausência de equipe técnica; falta de recursos do poder público; encaminhamento para 

atendimento fora de domicilio; e recursos financeiros para pagamento dos professores, 

energia, água, medicamentos e transporte. 

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: 



 

                  

O Programa Amapá jovem tem como público alvo, jovens com idade entre 15 e 29 

anos, e ambos os municípios, possuem beneficiários dentro dessa faixa etária estimada pelo 

programa. 

No que concerne o polo de atendimento no município de Santana é realizado no 

Centro de Mobilização Vitória Régia e em Macapá é realizado pelo site do governo.  

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 Santana dispõe de 03 (três) monitores, Macapá não informou o quantitativo.   

 

 Gráfico 35: Número de Beneficiários do Programa 

 
Fonte: NMA/2020 

 

Quanto ao número de beneficiários do programa Amapá Jovem, (Gráfico 35), 

Macapá atende 16.345 (dezesseis mil, trezentos e quarenta e cinco) e Santana 330 (trezentos e 

trinta) jovens. A meta de atendimento de beneficiários do programa no município de Macapá 

é de 15.000 (quinze mil) e em Santana 400 (quatrocentos). Desta forma, apenas o município 

de Macapá cumpriu e ultrapassou a meta estimada. 

Sobre o local de atualização cadastral e cadastramento os municípios realizam 

pela internet no site www.juventude.ap.gov.br.  

Quanto a metodologia utilizada, o município de Santana realiza rodas de conversas 

e aplicações de atividade diversificada com os jovens. E Macapá utiliza os meios de 



 

                  

comunicação do estado para divulgação do programa. Em relação as atividades 

desenvolvidas são: palestras, atividades educacionais, cultural e esportivas.  

No que se refere ao monitoramento e avaliação os municípios realizam a 

elaboração de relatórios mensais e aplicação de questionários. 

Em relação aos avanços: o programa promoveu a retirada de vários jovens da 

situação de vulnerabilidade social e promoveu em parceria com Super Fácil a contratação de 

70 (setenta) bolsistas para experiência profissional. 

Sobre as dificuldades falta de transporte para realização das ações e número reduzido 

de bolsistas. 

 

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. 

O território Metropolitano tem como público alvo famílias em situação de 

vulnerabilidade, de pobreza e extrema pobreza. Em relação a meta de atendimento de famílias 

no programa PRPVM, apenas o município de Santana informou sendo 450 (quatrocentos e 

cinquenta) famílias. 

 

Gráfico 36: Porcentagem de beneficiários do PRPVM nos municípios:  



 

                  

 
Fonte: NMA/2020 

 

Sobre a quantidade de famílias cadastradas (Gráfico 36), o município de Macapá 

possui 2.812 (dois mil, oitocentos e doze) e Santana 450 (quatrocentos e cinquenta). 

Sendo que o número de famílias beneficiárias apenas Macapá informou o 

quantitativo de famílias beneficiárias sendo 2.812 (dois mil, oitocentos e doze). 

Quanto ao pré-cadastro e a atualização do programa estes são realizados em postos 

de atendimento e no Super Fácil, o cadastramento é realizado na Secretaria de Estado de 

Inclusão e Mobilização Social (SIMS) através do Núcleo de Renda e Cidadania (NRC).  

No que concerne a metodologia utilizada são realizadas palestras, estudo social, 

análise dos documentos comprobatórios, visita domiciliar, análise do sistema de outros 

benefícios e portal da transparência para cálculo de renda e parecer social para inclusão de 

famílias. 

Em relação ao monitoramento e avaliação das atividades são realizadas através do 

Sistema de Gerenciamento de Beneficio (SGB), ficha de registro de participação dos cursos e 

palestras ofertadas as famílias beneficiárias. 

Sobre os avanços e dificuldades em relação ao acompanhamento do programa, foi 

pontuado pela coordenação como avanço a oferta de seminários, palestras e cursos de 

capacitação através do Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do Amapá (SEBRAE) 

em 04 (quatro) polos. E ainda orientação e acompanhamento da frequência escolar das 

crianças beneficiárias. E quanto as dificuldades o município de Santana informou a falta de 



 

                  

apoio, de carro para fazer visita aos beneficiários e Macapá, a desatualização do cadastro do 

usuário. 

7.3.  PROGRAMA PASSE SOCIAL 

O Programa Passe Livre Estudantil foi criado pela Lei nº 2.256 de 01 de dezembro de 

2017, regulamentado através do Decreto nº 0824/2018, financiado por meio do Fundo 

Estadual do Programa Passe Livre Estudantil, tem como objetivo viabilizar aos estudantes da 

rede pública municipal, estadual, federal e rede privada, regularmente matriculados, a 

gratuidade no sistema de transporte coletivo urbano e interurbano de passageiros, entre a 

residência e a instituição de ensino. Desta forma, ampliar as condições de permanência dos 

estudantes nas instituições escolares da rede de ensino do Estado do Amapá, contribuindo na 

formação do educando e no desenvolvimento da educação.  

Critérios para concessão do benefício: estudantes dos ensinos fundamental e médio 

regularmente matriculado nas instituições de ensino públicas, com baixa renda; bolsista do 

Programa Universidade para Todos – PROUNI; financiado pelo Fundo de Financiamento 

Estudantil – FIES; famílias inseridas no Programa Renda para Viver Melhor e no Programa 

Bolsa Família; estudantes de extrema vulnerabilidade social que não seja participante de 

nenhum programa de erradicação da pobreza; estudantes inseridos no Programa Amapá 

Jovem. 

O Programa abrange 3 (três) municípios com total de 6.662 estudantes (seis mil, 

seiscentos e sessenta e dois), com custo total de R$ 662.599,40, conforme dados da 

Coordenação Estadual no mês de referência, maio de 2019. Entretanto, neste documento, 

iremos abordar apenas os municípios de Macapá e Santana. Tendo como público alvo do 

programa estudantes da rede pública e privada que comprovem baixa renda. Em relação a 

meta de atendimento no programa Passe Social, no município de Macapá são 10.000 (dez mil) e 

Santana são (trinta e dois) estudantes. 

 

 Gráfico 37: Porcentagem de usuários cadastrados no Programa Passe Social 

nos municípios:  

 



 

                  

 
Fonte: NMA/2020 

 

Em relação a quantidade de famílias cadastradas (Gráfico 37), o município de 

Macapá possui 6.206 (seis mil, duzentos e seis) e Santana 45 (quarenta e cinco). Quanto ao 

número de usuários beneficiários apenas Macapá informou o quantitativo sendo 6.175 (seis 

mil, cento e setenta e cinco) estudantes. 

No que concerne no local realizado o cadastramento e a atualização do 

Programa são realizados no município de Santana no Centro de Mobilização Vitória Régia e 

em Macapá nas escolas Gabriel de Almeida Café e Colégio Amapaense. 

Sobre as atividades são realizadas atividades como palestras para os jovens e o 

programa possibilita a locomoção do estudante para desenvolver suas atividades na escola. Quanto as 

metodologias utilizadas são realizadas palestras e utilização dos meios de comunicação, 

rádio, televisão e uso de panfletos para divulgação das ações do programa.  

Em relação ao monitoramento e avaliação das atividades, apenas o município de 

Santana realizou através do acompanhamento da frequência escolar, e Macapá não realizou no 

ano de 2019 por falta de transporte e de recursos humanos. 

Sobre os avanços e dificuldades na execução do programa no município, foi 

pontuado pela coordenação como avanço o aumento do número de beneficiários e também a 

divulgação do programa nos meios de comunicação. E quanto as dificuldades os municípios 

informaram que Santana tem que dispor de recursos financeiros para realizar as atividades e 

Macapá ausência de transporte para realizar a realização de atividades como monitoramento e 

avaliação do programa. 



 

                  

8. RECOMENDAÇÕES: 

8.1 Centro de Referência de Assistência Social (CRAS): 

1. 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. 

2. Nomear Coordenador exclusivo para o CRAS; 

3. 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; 

4. Garantir espaço físico com acessibilidade para o desenvolvimento das atividades do 

SCFV nos equipamentos. 

 

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;  

 Organizar Arquivamento de documentos e relatórios dos usuários atendidos; 

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

execução do serviço, conforme prever o caderno de orientações técnicas; 

 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 Especial para 

Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias; Ações Estratégicas de erradicação do 

Trabalho Infantil entre outros. 

 

8.3. Acolhimento Institucional 

 Elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição, incluindo informações, 

como: os cuidados com o ambiente; atitude receptiva e acolhedora no momento da chegada e 

durante a permanência das crianças/adolescentes; não-desmembramento de grupos de 

crianças/adolescentes com vínculos de parentesco; relação afetiva e individualizada com 

cuidadores; definição do papel e valorização dos cuidadores/educadores; organização de 



 

                  

registros sobre a história de vida e desenvolvimento de cada criança /adolescente; preservação 

e Fortalecimento da Convivência Comunitária e desligamento gradativo;  

 Garantir espaços privados aos adolescentes; 

 Participação dos gestores nas tratativas das metas 19 do Pacto de Aprimoramento do 

SUAS, que trata da relação do SUAS com o Sistema de Justiça. 

 

8.4. Rede Privada 

 Promover capacitação para as entidades na perspectiva do Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil (MROSC); 

 Apoio técnico para subsidiar regularização das entidades; 

 Divulgar os recursos disponíveis através de emendas parlamentares para as instituições 

da Sociedade Civil. 

 

8.5. Programas Estaduais (recomendações para SIMS) 

 Garantir transporte 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 de forma antecipada para os gerentes 

e técnicos dos municípios. 

 Garantir espaço próprio para desenvolvimento das atividades. 
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ANEXO 

 

Foto 1: Equipe Técnica do CRAS Nova Esperança 

 
Créditos: Tatiana Rezende. Data 03/07/2019 

 

Foto 2: CRAS Pedrinhas 

 
Créditos: Tatiana Rezende. Data 03/07/2019 



 

                  

 

Foto 3: Centro de Referência Especializado de Assistência Social Liberdade 

 
Créditos: Tatiana Rezende. Data 04/07/2019 

 

Foto 4: Abrigo Marluza Araújo 

 

Créditos: Tatiana Rezende. Data 05/07/2019 



 

                  

 

Foto 5: Sala da Coordenação do abrigo São José 

 
Créditos: Tatiana Rezende. Data 05/07/2019 

 

Foto 6: Associação de Amigas e Mulheres Amapaenses Positivas 

 
Créditos: Tatiana Rezende. Data 11/07/2019 

 



 

                  

 
 

Foto 7: CREAS do município de Santana 

 
Créditos: Tatiana Rezende. Data 03/09/2019 

 

Foto 8: Associação Donas de Casa do bairro Provedor I 

 

Créditos: Tatiana Rezende. Data 03/09/2019 

 
 

 


