
Governo do Estado do Amapá

Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social

2022

 AMAPÁ JOVEM
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL ESTADUAL

AMAPÁ JOVEM
AMAPÁ JOVEM
AMAPÁ JOVEM



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

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

Antônio Waldez Goés da Silva
Governador do Estado do Amapá

                          
Lena Cristina Gomes Corrêa

Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS

Cleide Maria de Araújo Mendes
Secretário Adjunto de Apoio à Gestão

          
Gracy da Costa de Andrade

Coordenadora da Coordenadoria de Formulação e Gestão
da Política de Assistência Social – CFGPAS/SIMS

                
Maria Ofélia Silva de Oliveira

Gerente do Núcleo de Monitoramento e Avaliação – NMA/CFGPAS/SIMS
 

ELABORAÇÃO 
Ana Maria Barbosa Brito 
Socióloga – NMA/CFGPAS

Ainete Alcantara Rocha Guedes
Analista de Planejamento e Orçamento – Socióloga – NMA/CFGPAS

Cláudia Ferreira Silva Oliveira
Analista de Planejamento e Orçamento – Socióloga – NMA/CFGPAS

Cinthya Paola do Nascimento
Analista Administrativo – Assistente Social – NMA/CFGPAS

EDITORAÇÃO:
Assessoria de Desenvolvimento Institucional - ADI/SIMS

 AMAPÁ JOVEM
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL ESTADUAL



SUMÁRIO
1. IDENTIFICAÇÃO..................................................................................................4
2. INTRODUÇÃO......................................................................................................4
.
3. METODOLOGIA...................................................................................................5
.
4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS................7 
5. PROGRAMA SOCIAL ESTADUAL AMAPÁ JOVEM..................................,,.. 9
5.1. Abrangência do Programa................................................................................. 12
5.2. Quantitativo de beneficiários por Município..................................................... 12
.
5.2.1. Tabela quantitativo de beneficiários por município........................................12
5.3. Identificação da coordenação do programa....................................................... 14
5.4. Perfil da equipe de trabalho............................................................................... 15
5.4.1. Composição da equipe.................................................................................... 16
5.4.2. Equipe específica............................................................................................ 16
5.5. Espaço físico...................................................................................................... 16
5.6. Gestão do Programa........................................................................................... 18
5.6.1. Perfil de profissão/ocupação do público atendido pelo programa ..................18
5.7. Perfil majoritário do público atendido............................................................... 19
5.8. Critérios de prioridade na concessão/expansão do programa............................ 23
5.9. Dados oficiais para concessão/ampliação do serviço.........................................26
5.10. Metodologia/Estratégia para atualização cadastral...........................................26
5.11. Quanto ao acompanhamento e operacionalização do programa...................... 28
5.11.1. Acompanhamento..........................................................................................28
5.11.2. Operacionalização do programa....................................................................30
5.12. Perfil orçamentário do programa......................................................................31
5.13. Pontos relevantes dos programas estaduais......................................................32
5.13.1. Atividades desenvolvidas..............................................................................32
5.12.2. Cadastro Único..............................................................................................34
5.13. Aparelhos sociais existentes nos municípios....................................................35
5.14. Principal fonte de renda do município............................................................. 35
5.15. Curso/capacitação ofertados pela SIMS.......................................................... 37
5.16. Monitoramento e avaliação do programa........................................................ 38
5.17. Parcerias com órgãos do município................................................................. 39
5.18. Metodologias utilizadas no programa.............................................................. 39
5.19. Sobre as dificuldades encontradas na execução do programa .........................39
5.20. Avanços alcançados pelo programa..................................................................41
Considerações finais..................................................................................................44
REFERÊNCIAS........................................................................................................46
SITES CONSULTADOS .........................................................................................48
 
ANEXO — Monitoramento Programas Sociais 
                    do estado com os gerentes operacionais/SIMS......................................49

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

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



 
Governo do Estado do Amapá 

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

Núcleo de Monitoramento e Avaliação – NMA 

4 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

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

Estado do Amapá. 

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

do Núcleo de Monitoramento Avaliação.  

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

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

de 2022. 

2. INTRODUÇÃO 

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

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

projetos socioassistenciais, realizou o monitoramento dos programas sociais executados no 

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

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

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

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

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

consonância com suas metas e objetivos.  

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

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

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

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

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

utilizado no Brasil. 

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

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

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

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

parte das equipes e gestores. 

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

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

Viver Melhor, Luz Para Viver Melhor, Amapá Jovem e Passe Escolar, nos 16 municípios 

do estado os quais são: Oiapoque, Amapá, Pracuúba, Calçoene, Tartarugalzinho, Laranjal do 
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Jarí, Mazagão, Vitória do Jarí, Ferreira Gomes, Pedra Branca, Porto Grande, Serra do Navio, 

Cutias, Itaubal, Macapá e Santana com o objetivo de fazer o diagnóstico dos programas na 

atualidade. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aqueles destinados a realizar uma transferência monetária, sem necessariamente uma 

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

renda per capta dos membros que constituem a família. 

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

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

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

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

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

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

continuamente para que a oferta de serviço seja qualificada. 

3. METODOLOGIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gerentes operacionais em cada município. 

Ressalta-se que em cada município havia 01 (um) gerente operacional que prestou as 

informações, entretanto, no município de Macapá foi observada a existência de três gerentes 

operacionais diferentes, conforme dito pela coordenação, esses gerentes a mais respondem por 

distritos diferentes, em função da sua localização. Como se verificou, um gerente responsável 

por responder pelo programa no distrito de Bailique, outro do distrito de Santo Antônio e ainda 

outro do São Joaquim do Pacuí, mas sobre as questões pertinentes as informações sobre a capital 

Macapá, não houve informações prestadas por nenhum dele. 

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

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

identificação e seleção de informação possibilitando novas projeções organizadas por 

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

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

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

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

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

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

foi referente ao exercício de 2021. 

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

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

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

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

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

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

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

Por fim, o documento está organizado por programa social em 4 (quatro) volumes, na seguinte 

ordem: no primeiro volume o programa RENDA PARA VIVER MELHOR, no segundo, o 

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

LUZ PARA VIVER MELHOR. As análises e discussões foram feitas tomando como base as 

legislações, artigos científicos e normativas pertinentes a Política de Assistência Social local e 

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

execução nos municípios do estado. 
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4- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS 

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

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

demandas sociais se modificam com o passar do tempo, surgindo outras necessidades.  

Principalmente em um momento desafiador como ocorreu nos anos de 2020 e 2021 com a 

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

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

vulnerabilidade.  

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

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

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

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

sociais de famílias e indivíduos.  

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

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

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

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

amapaense. 

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

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

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

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

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

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

assistenciais. ”  

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

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

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

Assim a Política Nacional de Assistência Social:  

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

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

provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos 

direitos sociais. Sob essa perspectiva, objetiva: 

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

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

p. 33) 

https://www.gesuas.com.br/blog/loas/
https://www.gesuas.com.br/blog/loas/
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Destaca-se também a Norma Operacional Básica do SUAS (NOB-SUAS/2012), em seu art. 3º, 

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

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

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

qualquer espécie ou comprovação vexatória da sua condição; [...]. 

E em seu art. 5º, I, II, e III traz as diretrizes estruturantes da gestão do SUAS e aponta como 

união, estados e municípios devem dialogar: 

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

Social; 

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

esfera de governo; 

III – financiamento partilhado entre União, Estados, O Distrito Federal e os 

Municípios; [...] (NOB-SUAS/2012). 

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

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

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

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

apenas a entrega de recurso financeiro por si só.  

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

superação da situação de vulnerabilidade e pobreza com  o programa Bolsa Família1 instituído 

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

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

Da mesma forma com a criação desse programa de transferência de renda federal, vai se 

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

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

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

6º da LOAS/1993 como um registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, 

sistematizar e disseminar informações georreferenciadas para a identificação e a caracterização 

socioeconômica das famílias de baixa renda.   

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

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

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

                                                 

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

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

PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL bem como o programa ALIMENTA BRASIL.  
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(regulamentada pelo decreto n. 1.752 de 18 de maio de 2016). O programa prevê 

condicionalidades aos beneficiários como forma de permanência.  

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

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

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

coronavírus. Em seguida, em 02 de abril de 2022, foi sancionada a lei n. 2.648 que ampliou os 

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

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

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

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

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

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

relação com o programa federal “LUZ PARA TODOS”. 

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

Passe Livre Estudantil. Ambos buscam atender a população mais jovem, assim como, objetivam 

minimizar a situação de vulnerabilidade, seja com repasse de transferência de renda direta, por 

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

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

sistematização dos programas sociais. 

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

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

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

a transferência direta ou indireta de recursos. 

E essas questões devem ser discutidas nos Conselhos de Assistência Social, assim como, nas 

Conferências de Assistência Social, tal como estabelece a LOAS (1993). Deve-se abrir o debate 

e discutir as questões que se colocam em contradição ao que dispõem as prerrogativas legais da 

assistência social. Uma vez que esses serviços precisam atender a população não apenas por 

uma face compensatória e imediata, somente com a transferência de renda, mas também e 

principalmente, para garantir a aquisição de uma política social universal, e emancipatória que 

vai muito além deste documento. 

5. PROGRAMA SOCIAL ESTADUAL AMAPÁ JOVEM 

O contexto de criação do “programa Amapá Jovem” remete a inserção do jovem como sujeito 

de direito, tal como preconiza o “Estatuto da Juventude” (Brasil, 2013) que instituiu a Política 

Nacional para Juventude, um documento que dispõe acerca dos direitos dos jovens, princípios 

e diretrizes da política pública de juventude e a criação do Sistema Nacional de Juventude.  
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Dessa forma, a lei n. 2. 214/2017, que instituiu o “Programa Amapá Jovem” considera os 

objetivos da Política Nacional da Juventude e os termos da lei nº 8.742/1993, Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS a qual instituiu a Política Nacional da Assistência Social – PNAS e 

as Diretrizes Nacionais dos programas de transferência de renda no Brasil. 

Conforme o documento, o “programa Amapá Jovem, “possui como característica a 

transversalidade das políticas públicas da juventude amapaense, possibilitando o 

desenvolvimento e a emancipação dos jovens, sendo instrumento de redução de 

vulnerabilidade, riscos sociais e pessoais” (AMAPÁ, 2017). 

Importa esclarecer que a lei n. 2. 214, de 12 de julho de 2017, foi reformulada em 2021, pela 

lei n. 2.541 de 03 de abril de 2021 que traçou diretrizes e deu outras providências ao programa. 

Nessa reformulação, ficou instituída a responsabilidade pela coordenação geral do programa 

para Secretaria Extraordinária de Políticas para a Juventude – SEJUV e caberia à Secretaria de 

Inclusão e Mobilização Social – SIMS a execução financeira de todas as ações e serviços 

estabelecidos pelo programa “Amapá Jovem”, voltados à transferência de renda. 

Portanto, segue abaixo a descrição conforme o decreto: 

Finalidade do programa: 

O Programa tem por finalidade:  

 Garantir direitos constitucionais do cidadão brasileiro;  

 Redimensionar a política voltada para a juventude no Estado 

 Possibilitar inclusão social e produtiva do jovem em situação de vulnerabilidade 

pessoal e social, através da mineração dos riscos sociais aos quais estejam submetidos 

e da possibilidade de elevação de sua renda familiar;  

 Integrar as ações do Governo do Amapá, reunindo em um só programa as ações 

destinadas aos jovens;  

 Proporcionar a capacitação profissional do jovem amapaense  

 Ampliar a empregabilidade dos jovens;  

 Oportunizar espaços de referência para o desenvolvimento de atividades educativas c 

de estimulo à responsabilidade social;  

 Possibilitar a valorização da família enquanto unidade básica c essencial da sociedade, 

auxiliando-a no resgate de valores -fundamentais ao homem;  

 Garantir a inserção, reinserção e permanência no sistema regular de ensino 

 Apoiar o processo de formação do estudante do ensino médio, profissionalizante e 

superior, mediante a concessão de estágio obrigatório c não obrigatório na 

administração pública direta e indireta 
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Princípios, requisitos e diretrizes do programa: 

No Programa “Amapá Jovem”, os benefícios instituídos pelo Programa serão garantidos aos 

jovens regularmente inscritos e que atendam, cumulativamente, os seguintes requisitos: ter 

entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade; não possuir vínculo funcional, empregatício 

ou exercer atividade no serviço público; possuir inscrição no cadastro estadual da juventude do 

portal do Amapá Jovem; ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do art. 12 da 

Constituição Federal.   

Inscrição no programa: 

As inscrições ocorrerão através da chamada pública para a habilitação dos beneficiários 

bolsistas, e por editais periódicos e específicos para processo de seleção de beneficiários 

monitores, conforme previsto no Art. 12 do decreto nº 1.071 de 05 de abril de 2021.  

Organização do programa:  

A Secretaria Extraordinária de Políticas para a Juventude - SEJUV, representa 

institucionalmente o Programa “Amapá Jovem” , fixa anualmente, as diretrizes e as metas para 

o Programa, coordena as ações institucionais, expede as instruções necessárias e zela pela 

execução deste Decreto, como dispor e articular com demais órgãos partícipes a estrutura 

necessária para mantê-lo, bem como presta contas da execução do Programa, através de 

relatórios, que devem estar à disposição aos Órgãos de Fiscalização Externo, à Secretaria de 

Inclusão e Mobilização Social e à Controladoria Geral do Estado.  

Isto posto, e de forma intersetorial, compete à Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização 

Social - SIMS executar a transferência de renda e repasses de benefícios do Programa, bem 

como coordenar a triagem e acompanhamento para constatação das informações fornecidas 

pelos inscritos habilitados, e iniciar os atos administrativos necessários para a sua 

implementação e execução, bem como organizar a devida prestação de contas da execução 

orçamentária e financeira do Programa “Amapá Jovem”.   

Conselho financeiro e transferência de renda:  

Conforme Art. 18 e 19 do decreto Nº 1.071 de 05 de abril de 2021, os recursos financeiros para 

o Programa “Amapá Jovem” serão oriundos do Tesouro do Estado e de outras fontes permitidas 

por Lei e as ações de monitorias, estágios e demais atividades que incluam recursos financeiros, 

serão expedidas resoluções do Conselho Gestor para normatização do processo de seleção, 

pagamento e desenvolvimento das atividades. Para as ações de Transferência de Renda, 

conforme preconiza Art. 20 do Decreto 1.071 de 05 de abril de 2021, os jovens receberão, por 

mês, a “Bolsa Amapá Jovem”, nos valores de: 

a) Beneficiário Bolsista - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 
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b) Beneficiário Monitor Nível I - R$ 400,00 (quatrocentos reais); 

c) Beneficiário Monitor Nível II - R$ 700,00 (setecentos reais); 

d) Beneficiário Monitor Nível III - R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais); 

e) Beneficiário Monitor de articulação interdisciplinar - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). 

Suspensão e desligamento do programa:  

Poderá ser suspenso temporariamente o recurso financeiro do Programa “Amapá Jovem” que 

apresente irregularidades cadastrais motivados por omissão na prestação de informações, sendo 

que, quando for a irregularidade passível de saneamento, o auxílio deverá ser restabelecido no 

mês seguinte, sem direito a acréscimos ou retroativos.  

5.1- Abrangência do Programa 

O programa abrange os 16 (dezesseis) municípios do estado do Amapá: Macapá, Santana 

Mazagão, Vitoria do Jari, Laranjal do Jari, Itaubal, Cutias do Araguari, Ferreira Gomes, Porto 

Grande, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Amapá, Calçoene, Tartarugalzinho, 

Pracuúba e Oiapoque. 

Com abrangência também nos seguintes Distritos2: Aterro do Muriacaca (Vitória do Jari), 

Anauerapucu (Santana), Aguá Branca do Cajari (Laranjal do Jari), Agrovila (Pracuúba), 

Bailique (Macapá), Cunani (Calçoene), Carvão (Mazagão), Cachaço (Serra do Navio), Calafate 

(Calçoene), Calafate (Pracuúba), Cujubim (Pracuúba), Cruzeiro (Amapá), Carapanantuba 

(Macapá), Cupixi (Porto Grande), Fazendinha (Macapá), Flexão, Breu (Pracuúba), Igarapé do 

Lago (Santana), Ilha Grande (Amapá), Ilha de Santana (Santana), Juncal (Amapá), Jarilândia 

(Vitória do Jari), Lourenço (Calçoene), Mazagão Velho (Mazagão), Piaçacá (Santana), Pirativa 

(Santana), Porto Franco (Pracuúba), Piquia (Pracuúba), São Joaquim do Pacuí (Macapá), São 

Miguel do Flexal (Pracuúba), Sucuriju (Amapá).  

5.2- Quantitativo de Beneficiários por município 

5.2.1- Tabela quantitativo de beneficiários por município  

Nº Municípios Quantitativo de beneficiários 

01 Macapá  9.474  

02 Santana 3.849  

03 Mazagão 981  

04 Vitória do Jari 533 

05 Laranjal do Jari 1.138  

06 Itaubal  209 

07 Cutias do Araguari 449 

08 Ferreira Gomes 486 

                                                 
2Distritos descritos baseados em dados do IBGE. 
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09 Porto Grande 529  

10 Pedra Branca do Amapari 174  

11 Serra do Navio 165 

12 Amapá 409  

13 Calçoene 248  

14 Tartarugalzinho 381 

15 Pracuúba 181  

16 Oiapoque 278  

   Fonte: Tabela/NMA/CFGPAS/SIMS 

Gráfico 01: Representa porcentagem da quantidade de beneficiários do Programa Amapá 

Jovem nos municípios. 

  

 Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS 

Referente a quantidade/porcentual de beneficiários nos municípios do estado, observa-se que 

a capital Macapá concentra a maior parte dos beneficiários somando 9.474 com porcentual de 

48,6%; seguindo com o município de Santana com 3.849 beneficiários, equivalendo a 19,8%; 

o município de Laranjal do Jari com 1.138, percentual de 5,8%; Mazagão com 5%; Vitória do 

Jari 2,7%; Porto Grande com o mesmo valor de 2,7%; Ferreira Gomes 2,5%; Cutias do Araguari 

2,3%; Amapá 2,1%; Tartarugalzinho 2%; Oiapoque 1,4%; Calçoene 1,3%; Itaubal 1,1%; Pedra 

Branca e Pracuubá o mesmo valor 0,9% e Serra do Navio 0,8%. 
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5.3- Identificação da coordenação do programa 

O programa tem como coordenador estadual o Sr. Aluízio Vaz, que tem por formação:  ensino 

superior completo, Vínculo: cargo comissionado, Tempo de atuação na função: de um (01) a 

cinco (05) anos, telefone: (96)991428073, e-mail: aluizijesus2020@gmail.com.  

E como gerentes operacionais responsáveis pelos programas nos municípios os seguintes 

nomes:  

Amapá: Nome do coordenador: Marilú Tavares da Matta, Formação: Especialista, Vínculo: 

funcionária pública, Tempo de atuação na função: de um a cinco anos, Contato: (96) 99909-

1741 e e-mail: marilu.matta2015@gmail.com. 

Calçoene: Nome do coordenador: Cleiton dos Santos Moraes, Formação: médio completo, 

Vínculo: cargo comissionado, Tempo de atuação na função: de um a cinco anos, Contato: 

(96)98404-3372, e-mail: maebarbosa23@gmail.com. 

Laranjal do Jari: Nome do coordenador: Jhonh Kennedy Cruz e Celine Trindade, Formação: 

Jhonh: superior completo, Celina: ensino Médio, Vínculo: através de Portaria, tempo de atuação 

na função: de um a cinco anos, contato: Jhonh: (96)99201-3968, Celina:(96)8414-8890, e-mail: 

jhonhkennedy93@gmail.com. 

Macapá: (Bailique): Nome do coordenador: Gean Robson de Araújo, Formação: especialista, 

Vínculo: cargo comissionado, Tempo de atuação na função: de cinco a dez anos, Contato: 

(96)99122-7605 e e-mail: geangr.36@gmail.com.  

Macapá (São Joaquim do Pacuí): Nome do coordenador: José Raimundo Barbosa Brito, 

Formação: superior completo, Vínculo: cargo comissionado, Tempo de atuação na função: de 

um a cinco anos, contato: (96)99914-7821, e-mail: joseraimundo517@gmail.com.  

Mazagão Nome do coordenador: Ilário Miguel Souza Silva (SEJUV), Formação: superior 

incompleto, Vínculo: cargo comissionado, Tempo de atuação na função: de um a cinco anos, 

Contato: (96)99104-8507 e e-mail: ilario_silva96@hotmail.com. 

Oiapoque: Nome do coordenador: Miller Ferraz Carvalho, Formação: superior incompleto, 

Vínculo: cargo comissionado, Tempo de atuação na função: 24 horas, Contato: (96) 8801-3367, 

e-mail: miullerferraz93@gmail.com. 

Pracuúba: Nome do coordenador: Raiane Paixão Ramos, Formação: Pedagogia, Vínculo: 

contrato administrativo, Tempo de atuação na função: de um a cinco anos, Contato: (96) 98413-

8613.  

mailto:aluizijesus2020@gmail.com
mailto:marilu.matta2015@gmail.com
mailto:maebarbosa23@gmail.com
mailto:jhonhkennedy93@gmail.com
mailto:geangr.36@gmail.com
mailto:joseraimundo517@gmail.com
mailto:ilario_silva96@hotmail.com
mailto:miullerferraz93@gmail.com
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Pedra Branca do Amapari: Nome do coordenador: Wagner Santos Azevedo, Formação: 

superior incompleto, Vínculo: beneficiário bolsista - nível 04, Tempo de atuação na função: 

menos de um ano, Contato: 996)98416-8544 e E-mail: wagnersazevedo2019@gmail.com. 

Porto Grande: Nome do coordenador: Amanda Cleide Bastos Pereira, Formação: superior 

incompleto, Vínculo: cargo comissionado, Tempo de atuação na função: de um a cinco anos, 

Contato: (96)99102-4880, E-mail: Amanda.cordeiro133@gmail.com. 

Vitória do Jari: Elizane da Silva Soares, Formação: Superior incompleto, Vínculo: cargo 

comissionado, Tempo de atuação na função: menos de um mês, Telefone: (96) 99185-7798, e-

mail: zanny.soares22@gmail.com. 

Santana: não informou. 

Observação: Em alguns municípios, o servidor responsável pelo programa não integra a equipe 

estadual da Sims/gerente operacional, e sim a equipe da Secretaria Extraordinária de Políticas 

para a Juventude (SEJUV), o que dificultou o acesso às informações, pois não houve um 

documento institucional solicitando o monitoramento com os coordenadores dessa secretaria 

de juventude. Ademais, como este foi o primeiro monitoramento dos programas estaduais, 

limitou-se, somente, a coordenação dos programas na SIMS e gerentes operacionais nos 

municípios. Contudo, não descarta-se um monitoramento posterior estendido também a SEJUV. 

Em virtude disso, não foi possível obter informações dos municípios de Itaubal, Ferreira 

Gomes, Cutias do Araguari, Tartarugalzinho, Serra do Navio e Macapá (capital e Abacate da 

Pedreira). Considerando que as duas secretarias coordenam/executam o programa conforme a 

lei vigente n. 2.214/2017, no art. 2º que menciona a SEJUV como a responsável pela 

coordenação geral do programa, bem como a mesma lei, no art.5º-A, estabelece que a SIMS é 

responsável pela execução financeira e todas e serviços estabelecidos pelo então programa.  

5.4- Perfil da equipe de trabalho 

5.4.1- Composição da equipe 

De acordo com a coordenação estadual do programa/SIMS, a equipe estadual é composta por 

mais de cinco (05) pessoas, as quais são majoritariamente contratadas, soma-se a isso a 

representação dos gerentes operacionais da Secretária de Inclusão e Mobilização Social (SIMS) 

nos municípios. Contudo, além do atendimento do programa Amapá Jovem, a equipe também 

atende o Programa Passe Livre. 

Nos municípios, segundo os gerentes operacionais, a composição da equipe está caracterizada 

da seguinte forma: 

Os municípios de Macapá (São Joaquim do Pacuí e Bailique), Mazagão, Oiapoque, Porto 

Grande e Vitória do Jari, apresentam equipe composta por menos de cinco (05) pessoas.  

mailto:wagnersazevedo2019@gmail.com
mailto:Amanda.cordeiro133@gmail.com
mailto:zanny.soares22@gmail.com
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Com destaque para os municípios de Porto Grande que a equipe é composta pela gerencia e 

monitores, Macapá (São Joaquim do Pacuí e Bailique) onde a equipe é composta apenas por 

representação da SIMS. 

Os municípios de Amapá, Calçoene, Laranjal do Jari, Pedra Branca do Amapari, 

Pracuúba, e Santana indicaram a composição da equipe formada por mais de cinco (05) 

pessoas.  

Com destaque para os municípios de Calçoene e Santana que apresentam bolsistas na 

formação da equipe, Laranjal do Jari, que possui representação nas comunidades 

beneficiárias, juntamente com o Município de Santana e Amapá que possuem voluntários na 

composição de sua equipe.   

5.4.2- Equipe específica 

Os municípios de Amapá, Calçoene, Laranjal do Jari, Mazagão, Pedra Branca do 

Amapari, Pracuúba, Santana e Vitória do Jari informaram que possui equipe específica no 

programa. 

Já os municípios de Macapá (São Joaquim do Pacuí e Bailique), Oiapoque e Porto Grande 

informaram não possuir equipe específica do programa.  

Com destaque para o município de Oiapoque e Porto Grande, que informaram que a equipe 

do programa também atende demandas da SIMS e de outros programas estaduais.  

Obs.: Para esta análise, importa, refletir acerca da organização do SUAS e da definição das 

competências, atribuições e quanto ao lugar da prestação efetiva do serviço/ação/programa à 

sociedade amapaense. Uma vez que os gerentes que operam nos municípios fazem parte da 

composição estadual do programa e este é plenamente executado/operacionalizado/financiado 

pelo governo do Estado/SIMS e SEJUV. Trata-se aqui do comando único das ações em cada 

esfera de governo conforme art.5º, I da LOAS/93, que demanda a cada ente suas atribuições e 

responsabilidades. E neste caso, de direcionar/repassar a estrutura operacional do Programa 

Amapá Jovem para a Secretaria Municipal de Assistência Social de cada município em 

conformidade com o preconizado na LOAS e na NOB/SUAS.  

5.5- Espaço físico  

A coordenação do programa estadual, informou que o programa Amapá Jovem compartilha o 

espaço físico com outros programas da SIMS.  

E os gerentes operacionais apresentaram as seguintes informações: 

Os municípios de Amapá, Calçoene, Laranjal do Jari, Macapá (São Joaquim do Pacuí), 

Oiapoque, Porto Grande e Santana desenvolvem as atividades em espaço compartilhado. 
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E os municípios de Macapá (Bailique), Mazagão, Pracuúba e Vitória do Jari, desenvolvem 

suas atividades em espaço cedido. E Pedra Branca do Amapari não possui espaço físico para 

desenvolver as atividades. 

Gráfico 02: Representa os espaços físicos utilizados pelo programa Amapá Jovem nos 

municípios.  

   

  Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS 

Conforme o gráfico, os municípios de Amapá, Calçoene, Laranjal do Jari, Macapá (São 

Joaquim do Pacuí), Oiapoque, Porto Grande e Santana desenvolvem as atividades em espaço 

compartilhado, representando um total de 58% das respostas.  

Já os 33% restantes correspondem aos municípios de Macapá (Bailique), Mazagão, Pracuúba 

e Vitória do Jari, os quais desenvolvem suas atividades em espaço cedido.  E Pedra Branca, 

não possui espaço físico para desenvolver as atividades, representando 8%. 

Importa ressaltar que os municípios de Laranjal do Jari e Porto Grande utilizam um box no 

superfácil e Calçoene utiliza a residência do coordenador do programa para executar as 

atividades.  

Neste viés, o município de Santana, utiliza-se de espaço físico compartilhado como escolas e 

o centro de mobilização social Vitória Régia, para a execução do programa. 

Obs.: As equipes municipais têm dificuldades em relação ao espaço físico para o 

desenvolvimento de suas atividades. Neste sentido, salienta-se a importância de uma 

infraestrutura adequada, com a devida identificação do espaço e recursos humanos que atendam 
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a demanda local, bem como um local que possa servir de referência para o desenvolvimento do 

trabalho social com famílias/indivíduos.  E assim, promover a acolhida adequada aos usuários, 

com espaço para o desenvolvimento das atividades coerentes com o programa.  

5.6- Gestão do Programa  

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

Segundo informações prestadas pela coordenação estadual do programa Amapá Jovem/SIMS, 

o perfil, referente à profissão/ocupação do público atendido pelo programa no estado do Amapá, 

são estudantes.  

Contudo, as gerências operacionais nos municípios apresentaram as seguintes informações:  

Amapá: agricultura familiar, artesanato, autônomo prestação de serviço doméstico, autônomo 

prestação de serviços de beleza e cuidado, mulher chefe de família e Estudante.  

Calçoene: artesão e estudante.  

Santana informou apenas o perfil estudante.  

Laranjal do Jari: autônomo prestação de serviço doméstico, autônomo prestação de serviço 

de construção civil, autônomo prestação de serviços de beleza e cuidados, autônomo em vendas, 

mulher chefe de família e estudante.  

Macapá (São Joaquim do Pacuí): agricultura familiar. E distrito do Bailique: extrativismo 

vegetal e estudante.  

Mazagão: agricultura familiar, artesanato, extrativismo vegetal, mulher chefe de família, 

estudante e autônomo trabalhador da cultura.  

Pedra Branca do Amapari e Vitória do Jari: mulher chefe de família e estudante.  

Porto Grande: agricultura familiar, extrativismo mineral, autônomo prestação de serviço 

doméstico, autônomo em vendas, trabalhador formal do comércio, mulher chefe de família e 

estudante.  

Pracuúba: agricultura familiar, artesanato, mulher chefe de família e estudante.  

Oiapoque: não soube informar.  



 
Governo do Estado do Amapá 

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

Núcleo de Monitoramento e Avaliação – NMA 

19 

 

Gráfico 03 – Demonstra o perfil de profissão/ocupação do público atendido pelo programa 

  

 Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS 

O gráfico evidencia que estudantes é a ocupação de maior destaque, representando 83% das 

respostas indicadas. Em seguida mulher chefe de família com 58%; e 42% para agricultura 

familiar. O perfil artesanato ficou com porcentual de 33% das respostas; autônomo de prestação 

de serviço doméstico 25%; 17% para extrativismo vegetal; o mesmo valor para autônomo 

prestação de serviços de beleza e cuidados; e autônomos em vendas. Os demais perfis com 8% 

extrativismo mineral; trabalhador formal do comércio; autônomo prestação de serviço de 

construção civil; autônomo trabalhador da cultura. E 8% não soube informar.  

5.7- Perfil majoritário do público atendido 

Segundo informações da coordenação estadual, o perfil majoritário do público atendido pelo 

programa é de comunidades rurais isoladas, comunidades quilombolas, comunidade ribeirinha, 

povos de matriz africana e de terreiro, comunidade de extrativismo mineral, famílias 

beneficiárias do programa Bolsa Família/Auxilio Brasil, povos indígenas, adolescentes 

egressos do sistema de justiça, público LGBTQIA+, jovens com idade entre 15 e 29 anos e 

jovens egressos do sistema de justiça.  

E nesta lógica, as gerências operacionais, apresentaram as seguintes informações sobre o perfil 

majoritário do público abaixo:  
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Município de Amapá: comunidades rurais isoladas; comunidade ribeirinha; comunidade de 

extrativismo mineral; famílias beneficiárias do programa Bolsa Família; público LGBTQIA+; 

famílias com pessoas com deficiência sem BPC; jovens com idade entre 15 e 29 anos; 

estudantes da rede pública federal; estudantes da rede municipal; alunos da rede estadual; 

estudantes de extrema vulnerabilidade social que não participante de nenhum programa de 

erradicação da pobreza e estudantes inseridos no Programa Amapá Jovem.  

Município de Calçoene: comunidades quilombolas; comunidade ribeirinha; famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família; público LGBTQIA+; assentamentos; famílias com 

beneficiários do BPC – PCD; jovens com idade entre 15 e 29 anos; estudantes da rede pública 

federal; alunos da rede estadual e estudantes de extrema vulnerabilidade social que não 

participante de nenhum programa de erradicação da pobreza.  

Município de Laranjal do Jari: comunidade ribeirinha; povos de matriz africana e de terreiro; 

famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família; demanda espontânea, inscrita no serviço, 

sem perfil definido; público LGBTQIA+; assentamentos; jovens com idade entre 15 e 29 anos; 

estudantes da rede pública federal; estudantes da rede municipal; fundo de financiamento 

estudantil (FIES); alunos da rede estadual; bolsistas do programa universidade para todos 

(PROUNI); acadêmicos da rede privada que possuam bolsa de estudo financiados pela 

instituição; estudantes de extrema vulnerabilidade social que não participante de nenhum 

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

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

comprovem baixa renda. 

Município de Macapá (Distrito do Bailique): comunidades rurais isoladas e comunidade 

ribeirinha.  

Município de Macapá (Distrito de São Joaquim do Pacuí): comunidades rurais isoladas; 

jovens com idade entre 15 e 29 anos e alunos da rede estadual.   

Município de Mazagão: comunidades rurais isoladas; jovens com idade entre 15 e 29 anos; 

estudantes da rede pública federal; Fundo de Financiamento Estudantil (FIES); alunos da rede 

estadual; acadêmicos da rede privada que possuam bolsa de estudo financiados pela instituição; 

estudantes de extrema vulnerabilidade social que não participante de nenhum programa de 

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

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

baixa renda.  

Município de Oiapoque: não soube informar o perfil majoritário do público atendido pelo 

programa.  
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Município de Pracuúba: comunidades rurais isoladas; comunidade ribeirinha; famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família; famílias com pessoas com deficiência sem BPC; 

assentamentos; estudantes da rede municipal; e estudantes de extrema vulnerabilidade social 

que não participante de nenhum programa de erradicação da pobreza;  

Município de Pedra Branca do Amapari: jovens com idade entre 15 e 29 anos; alunos da 

rede estadual; estudantes de extrema vulnerabilidade social que não participante de nenhum 

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

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

comprovem baixa renda.  

Município de Porto Grande: comunidades rurais isoladas; comunidade de extrativismo 

mineral; famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família; adolescentes egressos do sistema 

de justiça; mulheres vítimas de violência doméstica; demanda espontânea, inscrita no serviço, 

sem perfil definido; público LGBTQIA+; assentamentos; jovens com idade entre 15 e 29 anos; 

estudantes da rede pública federal; estudantes da rede municipal; alunos da rede estadual; 

estudantes de extrema vulnerabilidade social que não participante de nenhum programa de 

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

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

baixa renda. 

Município de Santana: comunidades rurais isoladas; comunidades quilombolas; comunidades 

ribeirinhas; famílias beneficiárias do programa bolsa família; adolescentes egressos do sistema 

de justiça; mulheres vítimas de violência doméstica; público LGBTQIA+; famílias com pessoas 

com deficiência sem BPC; assentamentos; jovens com idade entre 15 a 29 anos; estudantes da 

rede pública federal; estudante da rede municipal; alunos da rede estadual; bolsistas do 

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

de estudo financiados pela instituição; estudante de extrema vulnerabilidade social que não 

participante de nenhum programa de erradicação de pobreza; e estudantes dos cursos públicos 

e privados, a nível técnicos, tecnológicos e profissionalizantes com carga horária a partir de 400 

horas que comprovem baixa renda.  

Município de Vitória do Jari: demanda espontânea, inscrita no serviço, sem perfil definido; e 

jovens com idade entre 15 e 29 anos. 

Obs.: O município de Oiapoque não soube informar sobre o perfil majoritário do público 

atendido no programa, o que demonstra a fragilidade no fluxo de informações sobre o programa 

e o território em questão.  
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Gráfico 04 – Representa o perfil majoritário do público atendido pelo Programa Amapá 

Jovem, conforme informações prestadas pelos gerentes operacionais do programa. 

 

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS 

O gráfico demonstra um destaque para Jovens com idade entre 15 e 29 anos (09 respostas), 

perfazendo um total de 75% das respostas. Seguindo com 67% para comunidades rurais isoladas 

(8 respostas); alunos da rede estadual e estudantes em extrema vulnerabilidade social que não 

participam de nenhum programa de erradicação da pobreza, o mesmo valor. 

Nesta lógica, com 50% o perfil comunidades ribeirinhas (6 respostas); o mesmo valor para 

famílias beneficiárias do programa Bolsa Família; e estudantes da rede pública federal. 

Posterior, com 42% (5 respostas), o público LGBTQIA+; assentamentos, estudantes da rede 

municipal; e estudantes dos cursos públicos e privados, a nível técnicos, tecnológicos e 

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

E ainda, 25% (03 respostas) para demanda espontânea, inscrita no serviço; famílias com pessoas 

com deficiência sem BPC; e acadêmicos da rede privada que possuam bolsa de estudo 

financiados pela instituição. E os demais representando 17% cada perfil:  comunidades 

quilombolas; comunidades de extrativismo mineral; adolescentes egressos do sistema de 

justiça; mulheres vítimas de violência doméstica; fundo de financiamento estudantil (FIES); e 

bolsistas do programa universidade para todos (PROUNI); 8% para povos de matriz africana e 

de terreiro; famílias com beneficiários do BPC e PCD; e 8% não soube informar.   
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5.8 - Critérios de prioridade na concessão /expansão do programa  

Em conformidade com o art. 4º, §6º da lei n. 2.541/2021, o qual leciona que se deve levar em 

consideração o cadastro estadual da juventude, como referência para cadastro e seleção de 

beneficiários do programa Amapá Jovem, quando dispuser transferência de renda (Amapá, 

2021) 

O artigo 4º do decreto n. 1. 070/2021 salienta que os beneficiários do programa Amapá Jovem 

devem atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos, in verbis: 

I – Ter entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade; 

II – Não possuir vínculo funcional, empregatício ou exercer atividade no serviço 

público; 

III – Possuir inscrição no Cadastro Estadual da Juventude do Portal do Amapá Jovem; 

IV – Ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do Art. 12 da Constituição 

Federal. 

Isto posto, segundo informações da coordenação estadual do programa Amapá Jovem/SIMS, 

os critérios de prioridade para a concessão e/ou expansão do programa são pessoas com 

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

e/ou permanência nas políticas públicas, sendo caracterizados por sua heterogeneidade, como 

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

territorial, de nacionalidade, egresso do sistema prisional do meio aberto. Haja vista que de 

acordo com os dados oficiais, a concessão/ampliação do serviço é realizada pelas prioridades 

do Plano Estadual de Assistência Social e a partir de critérios definidos pelo Comitê e Conselho 

Gestor.   

E os gerentes operacionais nos municípios apresentaram as seguintes informações sobre os 

critérios de prioridades:  

Município de Amapá: comunidades sem energia elétrica, com escolas no território; alto índice 

de família em situação de pobreza extrema; comunidade sem energia elétrica, com perfil 

extrativista; alto índice de risco pessoal na adolescência; alta índice de risco social na 

adolescência; território com alto índice de família em desproteção financeira; pessoas com 

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

e/ou permanência nas políticas públicas, sendo caracterizados por sua heterogeneidade, como 

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

territorial, de nacionalidade, egresso do sistema prisional do meio aberto e Pessoas em situação 

de calamidade pública.  

Município de Calçoene: alto índice de mulheres chefes de família; pessoas com deficiências e 

jovens entre 15 e 29 anos que não tenha vínculo empregatício.  
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Município de Laranjal do Jari: alto índice de evasão escolar; alto índice de família em 

situação de pobreza extrema; território com baixo índice de trabalho formal; território com alto 

índice de família em desproteção financeira; pessoas em afastamento do convívio familiar 

devido à aplicação de medida de proteção; pessoas em situação de pobreza e/ou pobreza 

extrema, com dificuldade de acesso e/ou permanência nas políticas públicas, sendo 

caracterizados por sua heterogeneidade, como gênero, orientação sexual, identidade de gênero, 

diversidade étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade e egresso do 

sistema prisional do meio aberto.  

Município de Macapá (distrito do Bailique): ter de 15 a 29 anos. E o distrito de São Joaquim 

do Pacuí, é território com baixo índice de trabalho formal.  

Município de Mazagão: comunidades sem energia elétrica, com equipamento 

socioassistenciais no território; alto índice de evasão escolar; alto índice de família em situação 

de pobreza extrema; alto índice de mulheres chefes de família, alto índice de risco pessoal na 

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

e/ou permanência nas políticas públicas, sendo caracterizados por sua heterogeneidade, como 

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

territorial, de nacionalidade, egresso do sistema prisional do meio aberto e Pessoas em situação 

de calamidade pública.  

Município de Oiapoque: Não soube informar sobre os critérios de prioridade para a concessão 

e/ou expansão do programa.   

Município de Pracuúba: Os critérios de prioridades na concessão e/ou expansão do programa 

são Alto índice de família em situação de pobreza extrema, Território com baixo índice de 

trabalho formal, Alto índice de Mulheres chefes de família, Alto índice de risco pessoal na 

adolescência, Alta índice de risco social na adolescência, Território com alto índice de família 

em desproteção financeira, Pessoas em situação de risco pessoal e social, com violação de 

direitos, Pessoas com deficiências e Pessoas em situação de calamidade pública.  

Município de Pedra Branca do Amapari:  alto índice de família em situação de pobreza 

extrema; alto índice de Mulheres chefes de família; território com alto índice de família em 

desproteção financeira; pessoas em situação de pobreza e/ou pobreza extrema, com dificuldade 

de acesso e/ou permanência nas políticas públicas, sendo caracterizados por sua 

heterogeneidade, como gênero, orientação sexual, identidade de gênero, diversidade étnico-

racial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade e egresso do sistema prisional do meio 

aberto.  

Município de Porto  Grande: alto índice de evasão escolar;  alto índice de família em situação 

de pobreza extrema; território com baixo índice de trabalho formal; alto índice de mulheres 

chefes de família; alto índice de risco pessoal na adolescência; alta índice de risco social na 
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adolescência; território com alto índice de família em desproteção financeira; pessoas em 

situação de risco pessoal e social, com violação de direitos; pessoas em afastamento do convívio 

familiar devido à aplicação de medida de proteção; pessoas com deficiências; pessoas em 

situação de pobreza e/ou pobreza extrema, com dificuldade de acesso e/ou permanência nas 

políticas públicas, sendo caracterizados por sua heterogeneidade, como gênero, orientação 

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

nacionalidade, egresso do sistema prisional do meio aberto e Pessoas em situação de calamidade 

pública.  

Município de Santana: alto índice de família em situação de pobreza extrema; alto índice de 

mulheres chefes de família; alto índice de risco pessoal na adolescência; alto índice de risco 

social na adolescência; território com alto índice de família em desproteção financeira; pessoas 

em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos, pessoas em afastamento do 

convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção, pessoas em situação de abandono 

e pessoas com deficiência.  

Município de Vitória do Jari:  alto índice de família em situação de pobreza extrema; alto 

índice de risco pessoal na adolescência e pessoas em situação de calamidade pública.  

Obs.: O município de Oiapoque não soube informar. Segundo o mesmo, as informações não 

foram repassadas pela gerencia anterior. O que demonstra a fragilidade no fluxo de informações 

acerca do programa e impossibilita a gerência ter um conhecimento mais preciso das 

possibilidades de intervenção e melhor oferta de serviço naquele território de atuação. 

Gráfico 05 – Representa os critérios para a concessão e/ou expansão do programa 

Amapá Jovem. 

 

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS 
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É possível verificar no gráfico que o maior número de respostas, volta-se para o alto índice de 

famílias em situação de pobreza extrema, com 67% das respostas; seguindo com 50% que 

indica alto índice de mulheres chefe de família; alto índice de risco pessoal na adolescência; e 

território com alto índice de família em desproteção financeira, todos com o mesmo valor. 

Posterior, representando 42% estão os seguintes critérios:  pessoas com deficiência, pessoas em 

situação de pobreza e/ou pobreza extrema, com dificuldade de acesso e/ou permanência nas 

políticas públicas, sendo caracterizado por sua heterogeneidade, como gênero, orientação 

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

nacionalidade; e pessoas em situação de calamidade pública.  

Neste seguimento, representando 33% cada, estão os critérios: território com baixo índice de 

trabalho formal; e alto índice de risco social na adolescência. Seguindo com 25% para altos 

índice de evasão escolar; pessoas em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos; 

e pessoas em afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção. E 

ainda 8% para comunidades sem energia elétrica, com escolas no território; comunidades sem 

energia elétrica com equipamentos socioassistenciais no território; comunidade sem energia 

elétrica, com perfil extrativista; jovens de 15 a 29 anos; jovens de 15 a 29 anos sem vínculo 

empregatício; pessoas em situação de abandono; e 8% não soube informar. 

5.9 - Dados oficiais para concessão/ampliação do serviço  

Conforme o art. 7º da lei n. 2.541/2021, as despesas decorrentes do Programa Amapá Jovem, 

inclusive as decorrentes da concessão e/ou ampliação do serviço, estão contempladas no 

orçamento estadual, norteado no Plano Plurianual-AP e no Plano Estadual de Assistência Social 

(PEAS).  

5.10- Metodologia/Estratégia para atualização cadastral  

A atualização cadastral é um item relevante para permanência e inclusão de beneficiários no 

programa. Através dela é permitido conhecer a realidade socioeconômica das 

famílias/indivíduos a fim de propiciar o diagnóstico socioeconômico desse público cadastrado. 

Nesta lógica, menciona a lei n. 2.214/20213, art.5º-A, Parágrafo único, que o tempo de 

permanência dos jovens no Programa Amapá Jovem, será de 02 (dois) anos, podendo ser 

prorrogado por igual período, uma única vez, se devidamente obedecidos os critérios do 

programa (Amapá, 2017).  

E ainda, a mesma lei no art. 4º, § 6º pontua que será utilizado o cadastro estadual da 

juventude, como referência para o cadastro e seleção de beneficiários do programa. Alterando 

o parágrafo da lei o qual utilizava como referência e seleção de beneficiários, o Cadastro Único 

                                                 
3 Alterada pela lei n. 2.541 de 03 de abril de 2021. 
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(CadÚnico) para a transferência de renda. Destaca-se que o cadastro único é tomado como 

referência Nacional para mapear a situação de vulnerabilidade da população.  

Sendo assim, o que se percebe, conforme o decreto de n. 1.071/2021 que regulamenta o 

programa, no art. 13, V, é a obrigatoriedade dos jovens selecionados ou habilitados de manter 

apenas o cadastro estadual de juventude atualizado, não sendo mais obrigatório o cadastro único 

nacional. 

Logo, a coordenação estadual do programa estadual/SIMS, informou que a atualização 

cadastral é feita de forma online, através de sistema próprio.  

E os gerentes operacionais nos municípios, informaram o seguinte sobre a atualização:   

Município de Amapá: é realizada de forma presencial em ambiente escolar, presencial em 

unidade do Super Fácil, on-line, via e-mail e documental por protocolo físico.  

Município de Laranjal do Jari: é feita de forma presencial em ambiente escolar e presencial 

em unidade do Super Fácil.  

Município de Macapá (Distrito do Bailique): é realizada no escritório do Programa Amapá 

Jovem. E no distrito de São Joaquim do Pacuí é realizada de forma presencial em ambiente 

escolar.  

Município de Pracuúba: feita de forma presencial em ambiente escolar, on-line via WhatsApp 

e documental por protocolo físico.  

Município de Pedra Branca do Amapari:  realizada de forma presencial em unidade do Super 

Fácil e on-line via sistema próprio.  

Município de Vitória do Jari: é feita de forma presencial em ambiente escolar e documental 

via protocolo físico.  

Município de Calçoene, Mazagão, Porto Grande e Santana informaram que não houve 

atualização cadastral em 2021, segundo o gerente operacional de Calçoene alegou que não há 

atualização cadastral devido o beneficiário permanecer ativo no programa por no máximo 2 

(dois) anos.  E o município de Oiapoque não soube informar. 

Obs.: Destaca-se que os municípios de Calçoene, Mazagão, Porto Grande e Santana não 

realizam atualização cadastral e Oiapoque não soube informar. Logo, as respostas são 

preocupantes, uma vez que a atualização cadastral é fundamental para assegurar a qualidade 

dos dados e garantir que as informações registradas no momento da inscrição estejam sempre 

de acordo com a realidade das famílias e com os critérios do Programa. Sendo este um processo 

contínuo, uma vez que os dados da população podem sofrer alterações.  
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Por outro lado, importa esclarecer que o monitoramento ocorrido refere-se ao ano de 2021, 

momento em que o país ainda vivia a crise sanitária da pandemia do novo Coronavírus, de 

forma intensa, e muitos ambientes permaneciam fechados em virtude da possível contaminação. 

O que gerou, em muitos municípios, a suspensão de alguns serviços públicos.  

Gráfico 06 – Representa informações pertinentes à atualização cadastral do Programa 

Amapá Jovem, conforme informações prestadas pelos gerentes operacionais. 

  

 Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS 

O gráfico evidencia que a metodologia para atualização cadastral em 2021 foi realizada de 

forma presencial em ambiente escolar (6 respostas) o que equivale a 50%; atualização por via 

documental – protocolo físico (04 respostas) com 33%; presencial em unidade Super Fácil com 

25%”. E ainda on-line via WhatsApp com 17% das respostas. Os demais: on-line sistema 

próprio; on-line via e-mail; escritório do Amapá Jovem com 8%. Ressaltando que 33% 

informou que não houve atualização em 2021 e 8% não soube informar.  

5.11- Quanto ao acompanhamento e operacionalização do programa. 

5.11.1- Acompanhamento 

A NOB/SUAS 2012, menciona no art.36, I e II sobre o processo de acompanhamento no SUAS, 

incluindo os programas socioassistenciais que devem ser realizados por todas as esferas de 

governo 

com o objetivo de verificar alcance de metas e dos indicadores do SUAS, com vistas ao 

reordenamento e à qualificação da gestão bem como dos serviços, programas, projetos e 

benefícios 

socioassistenciais. Esclarece, ainda no § 2º do mesmo artigo, num rol exemplificativo, o meio 
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pelo qual pode ocorrer o processo de acompanhamento: seja por monitoramento do SUAS; 

visitas técnicas dentre outros que vierem a ser instituídos. 

Destarte, a coordenação dos programas estaduais/SIMS, informou que o acompanhamento 

estadual do Programa Amapá Jovem é realizado pela SIMS, é feito através de visitas técnicas, 

realizadas pela equipe técnica da SIMS, entretanto, no ano de 2021, somente o município de 

Santana foi acompanhado.  

Quanto as gerências operacionais atuantes nos municípios, apresentaram as seguintes 

informações abaixo:   

Amapá e Pracuúba: informaram que o acompanhamento do programa é feito por meio de 

relatório técnico da equipe, relatório fotográfico, de forma on-line, através de reunião com 

representantes e reunião ampliada com segmentos relacionados ao programa.  

Calçoene: é realizado através da frequência dos beneficiários em oficinas, palestras e cursos 

ofertados pelo programa.  

Laranjal do Jari:  é feito através de reunião da coordenação com os monitores.  

Município de Macapá (Distrito do Bailique):  é feito por meio de visitas técnicas/SIMS, 

relatório técnico da equipe e relatório fotográfico. E no distrito de São Joaquim do Pacuí, por 

meio de reunião ampliada com segmentos relacionados ao programa.  

Mazagão: realizado de forma online e através do censo.  

Pedra Branca do Amapari: através de relatório técnico da equipe, relatório fotográfico, por 

meio de reunião ampliada com segmentos relacionados ao programa, visita técnica da SEJUV 

e através de acompanhamento da frequência escolar.  

Porto Grande: por meio de relatório técnico da equipe, relatório fotográfico e por meio de 

reunião ampliada com segmentos relacionados ao programa.  

Santana: através de relatório técnico da equipe, relatório fotográfico, relatório de 

consumo/impactos sociais, de forma online, através de reunião com representantes e reunião 

ampliada com segmentos relacionados ao programa.  

Vitória do Jari: é realizado por meio de visitas técnicas/SIMS, relatório técnico da equipe, 

relatório fotográfico, relatório de consumo/impactos sociais, de forma on-line, através de 

reunião com representantes e reunião ampliada com segmentos relacionados ao programa.  

Oiapoque: não soube informar.  



 
Governo do Estado do Amapá 

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

Núcleo de Monitoramento e Avaliação – NMA 

30 

 

Gráfico 07 – Representa informações pertinentes ao acompanhamento do programa 

conforme informações prestadas pelos gerentes operacionais.  

  

 Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 

Conforme o gráfico, 58% das respostas apontaram como meio o relatório técnico da equipe; 

relatório fotográfico; e reunião ampliada com segmentos relacionados ao programa. Seguindo 

com 42% para o acompanhamento via on-line; 33% para reunião com representantes; 17% 

visitas técnicas/SIMS; e relatório de consumo/impactos sociais de mesmo valor. Os demais com 

o percentual de 8% para visita técnica da SEJUV; reunião entre coordenação e monitores; 

frequência de cursos, oficinas e palestras e através do censo.   

5.11.2- Operacionalização do programa.  

Conforme as informações da coordenação estadual, a operacionalização do programa é 

realizada por meio da execução direta da Secretaria de Inclusão e Mobilização Social/ SIMS.   

E de acordo com os gerentes operacionais nos municípios é realizada: 

Amapá, Calçoene, Laranjal do Jari, Macapá (distrito de São Joaquim do Pacuí), Pracuúba 

e Pedra Branca do Amapari: informaram que a operacionalização do Programa é feita por 

meio de execução conjunta com outras secretarias do estado.  

Macapá (distrito do Bailique), Oiapoque e Porto Grande: realizada por meio da execução 

direta da SIMS. 

Mazagão: realizada por meio da execução direta da SEJUV.  
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Santana: é feita por meio da execução conjunta com outras secretárias do estado e termo de 

cooperação com entidades privada.  

Vitória do Jari: através da execução direta da SIMS, execução conjunta com outras secretarias 

do estado e termo de cooperação com entidades.  

Obs.: Observou-se que os gerentes operacionais muitas vezes não tinham informações precisas 

sobre o programa, o que evidencia a fragilidade no processo de fluxo de informações entre 

coordenação estadual/SIMS e gerencia operacional dos municípios, falta de articulação, e 

pouco conhecimento técnico referente a função exercida.  

Gráfico 08 – Representa informações pertinentes a operacionalização do Programa 

Amapá Jovem. 

   

  Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 

De acordo com gráfico, no que tange a operacionalização do programa, verifica-se a execução 

conjunta com outras secretarias do estado, equivalendo 67% das respostas. Seguindo com 33% 

para execução direta da SIMS.  E 8% por meio do termo de cooperação com entidade privada, 

termo de cooperação com entidades e execução direta da SEJUV. 

5.12- Perfil orçamentário do programa 

Sobre o perfil orçamentário do Programa Amapá Jovem, a coordenação estadual do programa 

na SIMS, informou que a dotação orçamentária anual é de R$ 44.070.300,00 (Quarenta e quatro 

milhões setenta mil e trezentos reais) e que o financiamento é proveniente do recurso do tesouro 

estadual. Quanto ao tipo de despesa, a transferência de renda direta.   

Informou ainda que não há contrato de Prestação de serviço vigente. E apresentou como Ação 

Orçamentária nº 2641 - Juventude e Cidadania.   
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5.13- Pontos relevantes dos programas estaduais.  

5.13.1- Atividades desenvolvidas.  

De acordo com decreto n. 1.071/2021 que regulamenta o programa, no art. 5º, I, II, III, IV, V e 

VI leciona sobre os eixos do programa compreendendo a educação do jovem; qualificação; 

estágio profissional e formativo do jovem; empreendedorismo e iniciação cientifica do jovem; 

esporte, cultura, lazer e educação do jovem, bem como a monitoria desse jovem. 

Nesta perspectiva, a coordenação estadual do programa na SIMS, informou que as atividades 

desenvolvidas com os beneficiários foram: monitoria, qualificação, estágio profissional e 

formativo do jovem, empreendedorismo, cursos profissionalizantes, oficinas de inclusão 

produtiva, projetos de inserção social e econômicos, estágio profissional e formativo para os 

jovens, oficinas áreas esportivas, oficinas áreas culturais e oficinas área da comunicação. 

E os gerentes operacionais nos municípios informaram as seguintes atividades nos municípios: 

Município de Amapá: monitoria, qualificação, estágio profissional e formativo do jovem, 

empreendedorismo, iniciação científica, cursos profissionalizantes, oficinas de inclusão 

produtiva, projetos de inserção social e econômicos, oficinas áreas esportivas, oficinas áreas 

culturais e oficinas área da comunicação.  

Município de Calçoene: monitoria, qualificação, empreendedorismo, cursos 

profissionalizantes, oficinas de inclusão produtiva, oficinas áreas esportivas, oficinas áreas 

culturais, palestras, oficinas do meio ambiente e oficina de música.  

Município de Laranjal do Jari: monitoria, estágio profissional e formativo do jovem, oficinas 

de inclusão produtiva, oficinas áreas esportivas e oficinas áreas culturais.  

Município de Macapá (distrito do Bailique): monitoria, qualificação, estágio profissional e 

formativo do jovem, cursos profissionalizantes, e oficinas áreas culturais. E distrito de São 

Joaquim do Pacuí, empreendedorismo e cursos profissionalizantes.  

Município de Mazagão: monitoria, qualificação, empreendedorismo, cursos 

profissionalizantes, oficinas de inclusão produtiva, projetos de inserção social e econômicos, 

oficinas áreas esportivas, oficinas áreas culturais, oficinas área da comunicação e campanhas 

educativa e informativa.  

Município de Pracuúba: monitoria, qualificação, empreendedorismo, cursos 

profissionalizantes, oficinas de inclusão produtiva, oficinas áreas esportivas e oficinas áreas 

culturais.  
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Município de Pedra Branca do Amapari: monitoria, qualificação, estágio profissional e 

formativo do jovem, empreendedorismo, cursos profissionalizantes, oficinas de inclusão 

produtiva, oficinas áreas esportivas e oficinas área da comunicação.  

Município de Porto Grande: monitoria, qualificação, estágio profissional e formativo do 

jovem, empreendedorismo, cursos profissionalizantes, oficinas de inclusão produtiva, oficinas 

áreas esportivas e oficinas áreas culturais.  

Município de Santana: monitoria, qualificação, empreendedorismo, cursos 

profissionalizantes, oficinas de inclusão produtiva, oficinas áreas esportivas, oficinas área 

cultural e oficinas área da comunicação.  

Município de Vitória do Jari: oficinas de inclusão produtiva, oficinas áreas esportivas, 

oficinas áreas culturais, oficinas área da comunicação e palestras.  

Obs.: O município de Oiapoque não soube informar.  

Gráfico 9: Demostra as atividades realizadas com os beneficiários do programa 

    

   Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS 

O gráfico demonstra que 75% (9 respostas) realizam monitoria com os beneficiários; o mesmo 

valor de 75% (9 respostas) cursos profissionalizantes; oficinas áreas culturais 75% (9 respostas) 

e ainda, oficinas em áreas esportivas (9 respostas) também com 75%; oficinas de inclusão 

produtiva 75%. A atividade de qualificação, esta também constante com 67% (8 respostas); o 

empreendedorismo 67%; seguindo com oficinas área da comunicação com 42% (5 respostas); 
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projetos de inserção social e econômicos 17% (2 respostas); palestras 17% (2 respostas); dentre 

outras atividades com 8%. 

5.12.2- Cadastro Único 

O Cadastro Único4 para programas sociais do governo federal trata-se de uma ferramenta de 

identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda. É um 

importante instrumento de planejamento de políticas públicas, pois proporciona, em uma só 

base, um retrato abrangente das condições de vida dos cidadãos brasileiros mais vulneráveis, 

agregando informações de renda, características do domicílio, escolaridade, deficiência, 

situação de trabalho e renda, entre outras informações pertinentes.  

Além disso, é um dos principais instrumentos do Estado brasileiro para a seleção e a inclusão 

de famílias de baixa renda em programas federais. E ainda, pode ser utilizado para a seleção de 

beneficiários de programas ofertados pelos governos estaduais e municipais, a fim de propiciar 

o diagnóstico socioeconômico das famílias cadastradas para os programas sociais. É 

regulamentado pelo decreto nº 6.135/07, Portarias MDS nº 177/2011 e nº 10/2012.  

Nesta lógica, os municípios de Calçoene, Laranjal do Jari, Macapá: (distritos do Bailique e 

São Joaquim do Pacuí), Pracuúba, Pedra Branca do Amapari, Santana e Vitória do Jari, 

responderam que todos os usuários atendidos pelo programa estão inscritos no Cadastro Único.  

No entanto, os municípios de Amapá, Mazagão, Oiapoque e Porto grande, informaram que 

nem todos os usuários atendidos pelo programa possuem Cadastro Único.  

Obs.: Verifica-se que nem todos os beneficiários do Programa Amapá Jovem possuem o 

Cadastro Único, de acordo com informações da coordenação estadual/SIMS consoantes com 

os gerentes nos municípios. 

Dessarte, importa esclarecer que a lei vigente n. 2.214/2017, sofreu uma alteração legislativa 

no ano de 2021, em seu art. 4º, § 6º, o qual passou a ter uma nova redação. Visto que em sua 

redação antiga, definia o Cadastro Único como referência para cadastro e a seleção de 

beneficiários do programa. Todavia, com a nova redação, passou-se a ter como referência para 

cadastro e seleção dos beneficiários, o cadastro estadual da juventude. 

Embora o cadastro da juventude peça as informações socioeconômicas, salientamos que no 

edital do exercício de 2021, o edital n. 0001 processos seletivo/SEJUV/programa Amapá Jovem 

(processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas para beneficiários monitores nível 

I, II, II, e IV para atuarem no programa Amapá Jovem) quando relacionada a apresentação 

comprobatória dos documentos não se verifica a exigência de comprovação socioeconômica do 

beneficiário. O que se pode inferir a possível existência de fraude. 

                                                 
4 https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/noticias/arquivos/files/leia-me_microdados_cadastro_unico 
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Gráfico 10: Demostra se os beneficiários possuem o Cadastro Único 

 

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 

Conforme o gráfico, 67% das respostas vão para todos os beneficiários do programa possuem 

o cadastro único, porém 33% responderam que nem todos possuem.  

5.13- Aparelhos sociais existentes nos municípios 

Os aparelhos sociais presentes nos municípios são em média comuns, diferenciando apenas  

para Macapá, Santana e Vitoria do Jari, conforme elencados abaixo:  

Amapá, Calçoene, Laranjal do Jari, Pracuúba, Pedra Branca, Porto Grande, Mazagão e 

Oiapoque: igreja, postos de saúde, escola, centro comunitário, secretarias municipais, 

conselhos de direitos e/ou de assistência social 

Macapá: (distrito do Bailique): igreja, postos de saúde, escola, centro comunitário. E no distrito 

de São Joaquim do Pacuí: igreja, postos de saúde, escola, centro comunitário, base da polícia 

militar 

Santana: igreja, postos de saúde, escola, centro comunitário, secretarias municipais, secretarias 

estaduais, conselhos de direitos e ou de assistência social, faculdades, institutos federais 

Vitória Do Jari: igreja, postos de saúde, escola, centro comunitário, secretarias municipais, 

conselhos de direitos e ou de assistência social e fundação Jari - polo da faculdade.  

5.14- Principal fonte de renda do município 

Cada município tem como fonte principal de renda conforme elencado abaixo: 
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Calçoene: artesanato, extrativismo animal (caça e pesca), agricultura familiar, extrativismo 

vegetal (coleta do açaí), serviço público, comércio e extrativismo mineral (ouro). 

Laranjal do Jari: extrativismo animal (caça e pesca), agricultura familiar, extrativismo vegetal 

(coleta do açaí), serviço público, comércio, presença de empresas industriais no município: Jari 

celulose e a CADAM. 

Macapá: distrito do Bailique: extrativismo animal (caça e pesca) e extrativismo vegetal (coleta 

do açaí). E distrito do São Joaquim do Pacuí:  agricultura familiar e serviço público. 

Mazagão: artesanato, extrativismo animal (caça e pesca), agricultura familiar, serviço público 

e comércio. 

Oiapoque: extrativismo animal (caça e pesca), agricultura familiar, extrativismo vegetal (coleta 

do açaí), cooperativismo e serviço público. 

Pedra Branca do Amapari: extrativismo animal (caça e pesca), agricultura familiar e serviço 

público 

Porto Grande: agricultura familiar, cooperativismo, serviço público, comércio, autônomos 

(vendedores ambulantes) e pequeno empreendedor. 

Santana: serviço público e comercio  

Vitória do Jari: extrativismo animal (caça e pesca), agricultura familiar, extrativismo vegetal 

(coleta do açaí), cooperativismo, serviço público e comércio.  

Gráfico 14:  Representação da principal fonte de renda dos municípios 

 

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 
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Sobre a principal fonte de renda dos municípios, tem-se o seguinte: 92% serviço público; 

seguindo com 83% para agricultura familiar; 75% extrativismo animal; 67% para o comércio, 

58% extrativismo vegetal; 33% artesanato; 25% cooperativismo e 8% para os demais.  

5.15- Curso/capacitação ofertados pela SIMS. 

A construção da Política Nacional de Capacitação do SUAS (PNC) é baseado em um contexto 

que evidencia a necessidade de fortalecimento da ampla rede de proteção social no Brasil, 

apontando a formação e o desenvolvimento dos trabalhadores da assistência social como uma 

das questões de fundamental importância para a qualidade dos serviços ofertados à sociedade.  

Esse processo de constante aprimoramento do SUAS imprimiu mudanças de concepção da 

gestão, dos serviços e dos benefícios, alterando significativamente os processos de trabalho e 

exigindo expertises para responder às necessidades das famílias e indivíduos, de modo que a 

atuação dos trabalhadores estivesse em consonância com os avanços da legislação que regula a 

assistência social. (Política Nacional de Capacitação do SUAS – PNC/SUAS/2011).   

A NOB-RH/SUAS reconhece a capacitação como elemento fundante da qualidade dos serviços, 

programas, projetos e benefícios, sendo essencial para consolidação do SUAS, bem como a 

finalidade de produzir e difundir conhecimentos direcionados ao desenvolvimento de 

competências e atitudes das equipes de referência de cada serviço (ibídem).   

Diante disso, a coordenação estadual do programa na SIMS, informou que a equipe técnica do 

programa não participou de nenhum curso e/ou capacitação ofertado pela SIMS.  

Em consonância os gerentes operacionais nos municípios, também informaram que as equipes 

técnicas não participaram de curso e/ou capacitação ofertado pela SIMS no ano de 2021, exceto 

o município de AMAPÁ, que respondeu que houve.  

Gráfico 12: Demonstra se a equipe técnica participou de curso/capacitação ofertados pela 

SIMS.  

 
   Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 
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Conforme o gráfico, 92% responderam que não participaram de curso/capacitação ofertados 

pela SIMS e 8% disseram que participaram. 

5.16- Monitoramento e avaliação do programa  

A realização do monitoramento e avaliação das atividades são funções importantes no SUAS, 

pois consiste no acompanhamento contínuo e sistemático do desenvolvimento dos serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais em relação ao cumprimento de seus 

objetivos e metas (NOB/SUAS, 2012). E de acordo com os art. 103 e 104 da NOB/SUAS 2012, 

que estabelecem o monitoramento no âmbito estadual e municipal, respectivamente, bem como 

mencionam como deve ocorrer nestes dois entes federados a captura das informações, fontes 

pesquisadas junto aos serviços prestados pela rede socioassistencial. 

Assim, o monitoramento é fundamental para a identificação de problemas, bem como para 

subsidiar as estratégias de solução dos mesmos. 

Dito isto, a coordenação estadual do programa, informou que NÃO realiza monitoramento e 

nem avaliação das atividades realizadas nos municípios.  Os gerentes operacionais do programa 

informaram o seguinte:  

O município de Laranjal do Jari informou que a coordenação local do programa realiza 

monitoramento e avaliação semestralmente de suas atividades, já os municípios de Macapá 

(distritos do Bailique e São Joaquim do Pacuí), bem como, Amapá, Pracuúba, Pedra Branca 

do Amapari, Porto Grande, Santana e Vitória do Jari, realizam mensalmente. 

E ainda Calçoene e Mazagão afirmaram que realizam o monitoramento e avaliação de suas 

atividades semanalmente. Oiapoque respondeu que não realiza monitoramento e avaliação, e 

desconhece a importância da avaliação e monitoramento das atividades.  

Gráfico 13: Demonstra se há monitoramento e avaliação das atividades nos municípios. 

 
Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 
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Conforme demonstração do gráfico, 67% das respostas realizam monitoramento e avaliação 

mensalmente; 17% realiza semanalmente, 8% realiza semestralmente e 6% não realiza.  

Totalizando dessa forma o percentual de 92% dos que realizam o monitoramento e avaliação 

com periodicidades diferentes. 

5.17- Parcerias com órgãos do município. 

A coordenação estadual do programa na SIMS, informou que possui parceria com alguns órgãos 

do município, sendo eles: Super Fácil, SEBRAE, SENAI, SENAC e CEA/EQUATORIAL fato 

que facilita o desenvolvimento das atividades.  

Exceto o município de Macapá, distrito do Bailique, todas as demais gerencias operacionais 

dos programas estaduais da SIMS nos municípios informaram que possuem parcerias com 

órgãos nos municípios e entre os principais estão:  

 Escolas, secretaria de assistência social, unidade básica de saúde, super fácil, prefeitura 

e coordenação de juventude municipal, fórum da comarca, secretaria de transporte, 

conselhos de direitos, fundação Jari e polo da faculdade.  

5.18- Metodologias utilizadas no programa.  

A coordenação estadual do programa Amapá Jovem na SIMS, informou que as metodologias 

utilizadas para a execução nos municípios foram, palestras, oficinas, atividades recreativas, 

campanhas educativas e rodas de conversa.  

Quanto as gerencias operacionais informaram o seguinte:  

Nos municípios de Amapá, Calçoene, Laranjal do Jari, Pracuúba, Pedra Branca do 

Amapari, Porto Grande, Santana: as metodologias utilizadas para a execução do programa 

foram palestras, Oficinas, Atividades recreativas, campanhas educativas e rodas de conversa.  

Macapá: distrito do Bailique, realizou palestras, campanhas educativas e rodas de conversa.  

No distrito do São Joaquim do Pacuí, utilizaram também palestras, oficinas e rodas de conversa.  

Mazagão:  são utilizadas palestras, oficinas, atividades recreativas, campanhas educativas, 

rodas de conversa e atividades esportivas.  

Em Vitória do Jari: são utilizadas palestras, oficinas, atividades recreativas, campanhas 

educativas, rodas de conversa, caminhadas educativas e doação de cesta básica. E Oiapoque, 

não soube informar  

5.19- Sobre as dificuldades encontradas na execução do programa 

A coordenação estadual do programa Amapá Jovem, informou que as principais dificuldades 

encontradas na execução do programa são referentes a recursos humanos insuficiente, 
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insuficiência de estrutura operacional (equipe, veículo, estrutura física, material), ausência de 

indicadores territorializados de resultados do programa e dificuldade de alinhamento com a 

SEJUV - coordenadora do programa.  

Contudo, os gerentes operacionais apontaram as seguintes dificuldades encontradas na 

execução do programa nos municípios, quais sejam: 

Amapá: recurso material insuficiente, recurso financeiro insuficiente e ausência de estrutura 

operacional (equipe, veículo, estrutura física, material). 

Calçoene: as dificuldades encontradas na execução do programa são as relacionadas ao espaço 

físico que funciona na residência do coordenador. 

Laranjal do Jari: recurso material insuficiente e insuficiência de estrutura operacional (equipe, 

veículo, estrutura física, material).  

Macapá: distrito do Bailique: recurso material insuficiente.  E o distrito de São Joaquim do 

Pacuí: recurso material insuficiente, recurso financeiro insuficiente, ausência de estrutura 

operacional (equipe, veículo, estrutura física, material) e ausência de material de orientação do 

público atendido. 

Mazagão: falta de veículo para deslocamento terrestre e fluvial.  

Pracuúba: recurso humano insuficiente, recurso material insuficiente, recurso financeiro 

insuficiente, ausência de estrutura operacional (equipe, veículo, estrutura física, material) e 

ausência de indicadores territorializados de resultados do programa.  

Pedra Branca do Amapari: ausência de estrutura operacional (equipe, veículo, estrutura física, 

material).  

Porto Grande: recurso humano insuficiente, recurso material insuficiente, recurso financeiro 

insuficiente, ausência de estrutura operacional (equipe, veículo, estrutura física, material), 

ausência de material de orientação do público atendido e ausência de planejamento de 

estratégias de execução no território.  

Santana: as dificuldades encontradas na execução do programa são recursos materiais 

insuficientes, ausência de estrutura operacional (equipe, veículo, estrutura física, material) e 

ausência de material de orientação do público atendido.  

Vitória do Jari: as dificuldades encontradas na execução do programa, recurso humano 

insuficiente, recurso material insuficiente, recurso financeiro insuficiente e ausência de 

estrutura operacional (equipe, veículo, estrutura física, material).  

Oiapoque: não soube informar. 
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Gráfico 15: Demonstra as dificuldades encontradas na execução do programa nos 

municípios.  

 

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 
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Município de Amapá: redução da evasão escolar no território, aumento da alfabetização no 

território, redução do índice de violência contra criança e adolescente no território, redução da 

criminalidade no território, redução do índice de violência no território, redução do índice de 

violência contra mulher no território, elevação da qualificação profissional e preparação para o 

mercado de trabalho, elevação de indicadores de jovens e preparação para o mercado de 

trabalho, elevação de indicadores de permanência e sucesso escolar, elevação dos indicadores 

de autonomia financeira entre os beneficiários, elevação dos indicadores de micro 

empreendimento local e maior acesso a bens e serviços públicos no território.  

Município de Calçoene: houve a diminuição dos jovens usuários de drogas e despertou a 

motivação nos jovens.  

Município de Laranjal do Jari: redução da evasão escolar no território, redução do índice de 

violência contra criança e adolescente no território, elevação da qualificação profissional e 

preparação para o mercado de trabalho e elevação dos indicadores de autonomia financeira 

entre os beneficiários.  

Município de Macapá (distrito do Bailique): redução do índice de violência contra criança e 

adolescente no território, redução da criminalidade no território, redução do índice de violência 

no território, redução do índice de violência contra mulher no território, elevação da 

qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho, elevação de indicadores de 

jovens e preparação para o mercado de trabalho e elevação dos indicadores de autonomia 

financeira entre os beneficiários.   

Município de Macapá (distrito de São Joaquim do Pacuí): redução da evasão escolar no 

território, aumento da alfabetização no território, redução do índice de violência contra criança 

e adolescente no território, redução da criminalidade no território, elevação da qualificação 

profissional e preparação para o mercado de trabalho, elevação de indicadores de jovens e 

preparação para o mercado de trabalho.  

Município de Mazagão: redução da evasão escolar no território, redução do índice de violência 

contra criança e adolescente no território, redução da criminalidade no território, redução do 

índice de violência contra mulher no território, elevação da qualificação profissional e 

preparação para o mercado de trabalho e elevação dos indicadores de micro empreendimento 

local.  

Município de Pracuúba: redução da evasão escolar no território houve o aumento da 

alfabetização no território, redução do índice de violência contra criança e adolescente no 

território, redução da criminalidade no território, redução do índice de violência no território, 

redução do índice de violência contra mulher no território, elevação da qualificação profissional 

e preparação para o mercado de trabalho, elevação de indicadores de jovens e preparação para 

o mercado de trabalho, elevação de indicadores de permanência e sucesso escolar, elevação dos 
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indicadores de autonomia financeira entre os beneficiários, elevação dos indicadores de micro 

empreendimento local e maior acesso a bens e serviços públicos no território.  

Município de Pedra Branca do Amapari: redução da evasão escolar no território, redução do 

índice de violência contra criança e adolescente no território, redução da criminalidade no 

território, elevação da qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho, 

elevação de indicadores de jovens e preparação para o mercado de trabalho.  

Município de Porto Grande: redução da evasão escolar no território, aumento da alfabetização 

no território, redução do índice de violência contra criança e adolescente no território, redução 

da criminalidade no território, redução do índice de violência no território, redução do índice 

de violência contra mulher no território, elevação da qualificação profissional e preparação para 

o mercado de trabalho, elevação de indicadores de jovens e preparação para o mercado de 

trabalho, elevação dos indicadores de autonomia financeira entre os beneficiários, elevação dos 

indicadores de micro empreendimento local, maior acesso a bens e serviços públicos no 

território e atendimento nos postos de saúde.  

Município de Santana: elevação da qualificação profissional e preparação para o mercado de 

trabalho, elevação de indicadores de jovens e preparação para o mercado de trabalho, elevação 

dos indicadores de autonomia financeira entre os beneficiários e maior acesso a bens e serviços 

públicos no território.  

Município de Vitória Do Jari: redução da evasão escolar no território, aumento da 

alfabetização no território, redução do índice de violência contra criança e adolescente no 

território, redução da criminalidade no território, redução do índice de violência no território, 

redução do índice de violência contra mulher no território, elevação da qualificação profissional 

e preparação para o mercado de trabalho, elevação de indicadores de jovens e preparação para 

o mercado de trabalho, elevação de indicadores de permanência e sucesso escolar e elevação 

dos indicadores de autonomia financeira entre os beneficiários. 

Município de Oiapoque: a gerência operacional dos programas estaduais do município não 

soube informar sobre os avanços alcançados pelo programa em 2021. Justificou, em virtude de 

ter assumido recente a função.  
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Gráfico 16: Demonstra os avanços alcançados pelo programa.  

    

Fonte: NMA/CFGPAS/SIMS. 
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Nesse sentido, o monitoramento realizado pela equipe técnica do Núcleo de Monitoramento e 

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

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

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

Entretanto, importa destacar que a operacionalização dos programas estaduais dispõe de uma 

série de inconsistências que vão de encontro ao que estabelecem as normativas do Sistema 

Único de Assistência Social.  

Importa destacar que o estado do Amapá estabelece que o “programa Amapá Jovem” deve ser 

gerido/administrado em articulação com a Secretaria Extraordinária para a Juventude. Esta deve 

ser a coordenadora geral do programa, cabendo à SIMS a coordenação financeira do mesmo, 

além de subsidiar com recursos humanos, a orientação e organização do programa. 

Assim, caberia a SIMS, ao coordenar o financiamento e subsidiar os recursos humanos, como 

estabelece o decreto, fazer o monitoramento também junto a secretaria extraordinária de 

juventude. O que não foi possível já que o planejamento das ações ficou restrito apenas aos 

coordenadores do programa e aos gerentes operacionais nos municípios. Isso dificultou o 

andamento das ações de monitoramento. 

Além disso, pelo menos cinco (05) gerentes operacionais nos municípios não souberam 

informar acerca das questões nos formulários de perguntas. Segundo eles porque já existia um 

representante local da secretaria extraordinária de juventude com a responsabilidade pelo 

programa.  

Sendo assim, ao monitorar os programas vê-se que suas ações estão em desacordo com o que 

apregoa o SUAS, ou seja, o programa em destaque é incoerente com o COMANDO ÚNICO 

das ações cuja competência da execução é da esfera municipal, cabendo ao estado a função de 

coordenar como disposto na LOAS. Permitindo ao estado coordenar em sintonia com os 

municípios e repassando os recursos necessários ao funcionamento dos mesmos.  

Outrossim, o programa social deve ser acompanhado e monitorado por técnicos da SIMS, haja 

vista o mencionado no art.5º-A da lei 2.214/2017 que dispõe que a SIMS é a responsável direta 

pela execução financeira ações e serviços.  

E além da transferência de renda, é necessária a articulação com outras políticas sociais 

realizadas em parcerias (como por exemplo, saúde, educação e trabalho) para que possam 

garantir condições necessárias a autonomia, emancipação e o protagonismo juvenil. 

Diante das informações, levando em consideração o quadro em que se encontra o “Programa 

Amapá Jovem” e para que se ajuste as normativas da Política Nacional de Assistência Social 

faz-se as seguintes RECOMENDAÇÕES A GESTÃO E COORDENAÇÃO ESTADUAL: 
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 Garantir o comando único das ações de assistência social, repassando a estrutura 

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

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

Básica - NOB/SUAS;  

 Garantir espaço físico adequado para atendimento ao programa e tornar a equipe 

especifica do programa; 

 Promover cursos/capacitação para os gerentes operacionais e equipe no município; 

 Garantir que todos os usuários sejam cadastrados no Cadúnico; 

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

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

 Garantir espaço/estrutura física própria para o programa; 

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

municípios;  

 Garantir recurso material; 

 Garantir material de orientação do público atendido; 

 Fazer planejamento de estratégias de execução no território; 

 Promover cursos/capacitação para a equipe técnica estadual;   

 Manter atualizado o sistema de cadastro dos usuários/beneficiários, em conformidade 

com as normativas do SUAS;   

 Realizar acompanhamento das atividades, principalmente os municípios que ainda não 

realizam; 

 Realizar o monitoramento e avaliação das atividades junto aos municípios que ainda 

não desenvolvem essa função. 
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