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1 - IDENTIFICAÇÃO:  

 

Nome do Órgão Gestor:  

Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social - SIMS 

Nome da Gestora: 

Alba Nize Colares Caldas. 

Nome da Coordenação:  

Coordenadoria de Formulação e Gestão da Política de Assistência Social - CFGPAS 

Nome da Coordenadora: 

Gracy da Costa Andrade 

Nome do Setor:  

Núcleo de Monitoramento e Avaliação - NMA. 

Nome da Gerente: 

Maria Ofélia Silva Oliveira 

Unidade Orçamentária: 31301 - Fundo Estadual de Assistência Social 

Prioridade: Implantar e implementar a Vigilância Socioassistencial na universalização do SUAS. 

(Conforme Plano Estadual de Assistência Social – PEAS 2020/2023). 

Programa: Gestão do Sistema Único de Assistência Social Código: 0026 

Ação: Bloco de Financiamento e Aprimoramento da Gestão. Código: 2671 

Ação: CapacitaSUAS. Código: 2674 

Ação: Bloco de Financiamento dos Serviços Código: 2636 

Programa: Promoção e Proteção dos Direitos Humanos. Código: 0023 

Ação: Apoio e Fomento no Controle Social e instâncias colegiadas. Código: 2673 

 

 

2. Apresentação: 

O Relatório de Atividades é um instrumento elaborado a partir do Planejamento 

Anual de Trabalho (PAT) do Núcleo de Monitoramento e Avaliação (NMA). Nele constam 

as ações/atividades planejadas e executadas, bem como, as dificuldades e impedimentos 
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encontrados para o não cumprimento das metas referente ao exercício de 2022 pelo Núcleo 

de Monitoramento e Avaliação.  

 O planejamento anual é construído em conjunto com os técnicos do núcleo, com a 

gerente do mesmo e, a coordenação da CFGPAS (Coordenadoria de Formulação e Gestão 

da Política de Assistência social). Importa dizer que no planejamento contém as diretrizes 

que apontam as metas que devem ser alcançadas num determinado período de tempo. Para 

Oliveira (2007) o planejamento corresponde ao estabelecimento de um conjunto de 

providências a serem tomadas para a situação em que o futuro tende a ser diferente do 

passado e do presente.  

 Dessa forma, o Núcleo de Monitoramento e Avaliação, planeja suas metas e ações 

tendo como base o Plano Estadual da Política de Assistência Social, bem como, as 

normativas e decretos de acordo com a política de assistência social vigente.  

 Segundo Oliveira (2007) o propósito do planejamento pode ser definido como o 

desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes administrativas, as quais proporcionam 

uma situação viável de avaliar as implicações futuras de decisões presentes em função dos 

objetivos que facilitarão a tomada de decisão no futuro, de modo mais rápido, coerente, 

eficiente e eficaz. Dentro desse ponto de vista, pode-se dizer que o exercício sistemático do 

planejamento tende a reduzir a incerteza envolvida no processo decisório e, 

consequentemente, provocar o aumento da probabilidade de alcance dos objetivos, desafios 

e metas estabelecidas. 

 No plano estão descritas as metas e atividades que serão executadas por técnico 

dentro de um determinado espaço de tempo, ao longo de 12 meses. Salienta-se que o 

planejamento serve de base para a organização das ações porque nele se cristaliza cada 

responsabilidade e ação dos futuros executores.  

Nesse sentido, o presente relatório permite visualizar as ações do Núcleo de 

Monitoramento que foram realizadas e executadas no decorrer do ano de 2022. O objetivo 

é ser um documento de análise em relação a execução e dificuldades na execução das 

metas e ações, bem como na não realização das mesmas. 
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Uma das ações essenciais para o funcionamento das atividades do Núcleo é a 

implantação do Sistema de Informação que tem como objetivo produzir condições 

estruturais para a operacionalização de gestão, monitoramento e avaliação do SUAS aqui 

no estado do Amapá, meta esta que está no planejamento do núcleo mas que não compete 

unicamente aos técnicos. Sendo uma atividade que demanda, questões de vontade política 

da gestão para sua execução. Pois que todos os anos, desde 2015, consta no planejamento, 

mas não consegue ser executada. 

Portanto, o relatório anual torna-se um instrumento de aferição do êxito do trabalho 

planejado pela equipe por meio do plano anual de atividades.  

 

3. Período de Execução: 

01 de janeiro à 31 de dezembro de 2022. 

 

4. Equipe de Referência do Setor: 

 

Ord  SERVIDOR ESCOLARIDADE CARGO PERÍODO VINCULO 

01 Ainete Alcantara Rocha 

Guedes  

 

Especialista em 

Gestão do SUAS 

na perspectiva 

Multiprofissional e 

Mestrado em 

Educação 

Analista de 

Planejamento e 

Orçamento 

Janeiro a 

dezembro 

Efetivo 

02 Ana Maria Barbosa 

Brito 

Bacharel em 

Ciências Sociais 

Socióloga Janeiro a 

dezembro 

Efetivo 

03 Cinthya Paola do 

Nascimento 

 

Especialista em 

Gestão do SUAS 

na perspectiva 

Multiprofissional 

Analista 

Administrativo 

– Assistente 

Social 

Janeiro a 

dezembro 

Efetivo 

04 Cláudia Ferreira Silva 

Oliveira  

Especialista em 

Gestão do SUAS 

na perspectiva 

Multiprofissional 

Analista de 

Planejamento e 

Orçamento 

Janeiro a 

dezembro 

Efetivo 

05 Daniris Pantoja da 

Silva  

Especialista em 

Gestão do SUAS 

na perspectiva 

Analista de 

Planejamento e 

Orçamento 

Janeiro a 

dezembro 

Efetivo 
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Multiprofissional 

06 Eliete Marly 

Albuquerque Miranda  

 

Especialista em 

Orçamento Público 

Analista de 

Planejamento e 

Orçamento 

Janeiro a 

maio 

Efetivo 

07 Kelvin Wendel Alfaia 

Santos  

 

Bacharel e 

Licenciado em 

Geografia e 

Graduando em 

Direito 

Assistente 

Administrativo

/Gerente de 

Unidade de 

Execução 

Janeiro a 

dezembro 

Efetivo/Car

go 

Comissiona

do 

08 Lia Palheta da Silva Ensino Médio 

Completo 

Assistente 

Administrativo 

Outubro a 

dezembro 

Efetivo 

09 Tatiana Gemaque 

Rezende 

Especialista em 

Gestão do SUAS 

na perspectiva 

Multiprofissional e 

Mestranda em 

Planejamento e 

Politicas Públicas 

Analista de 

Planejamento e 

Orçamento 

Janeiro a 

dezembro 

Efetivo 

10 Maria Ofélia Silva 

Oliveira 

Licenciatura e 

Bacharel em 

Pedagogia  

Gerente do 

NMA 

Janeiro a 

dezembro 

Cargo 

Comissiona

do 
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5. Ações realizadas em 2022: 

 

PROGRAMA: 0026 – Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 

 

Objetivo do Programa: Garantir o Cofinanciamento para execução de ações de Proteção básica, proteção especial e benefícios eventuais, 

situações de emergências e calamidades públicas, assim como os serviços executados nas unidades de acolhimento institucionais, conforme a 

política nacional de assistência social, a tipificação nacional de serviços socioassistenciais, norma operacional básica, assim como os termos de 

aceite que forem aderidos pelos municípios. (Conforme Quadro de Detalhamento de Despesas, publicado Diário Oficial nº 7.587 de 17/01/22. 

Ação: 2671 – Bloco de Financiamento e Aprimoramento da Gestão. 

 

Objetivo: aprimorar a gestão do SUAS do Programa Bolsa Família/CadÚnico e fortalecimento do controle social. 

Nº Atividade Objetivo Responsáveis Período 

de 

Execução 

Resultados 

alcançados 

Tipo de 

situação 

Observação 

01 Realizar acompanhamento 

e apoio técnico às gestões 

municipais e estadual 

quanto ao preenchimento 

de termos de aceite de 

recursos federais e 

expansão de serviços 

socioassistenciais 

eventualmente 

disponibilizados pela 

SEDS/MC. 

Preenchimento 

adequado de 

termos de aceite de 

recursos federais e 

expansão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

de serviços 

socioassistenciais 

Kelvin Alfaia Janeiro a 

dezembro 

Termo de aceite 

preenchido 

conforme as 

normativas 

Meta não 

cumprida  

Não houve oferta 

de expansão de 

serviços 

socioassistenciai

s pelo Ministério 

da Cidadania 

02 Atualizar dados cadastrais 

no Sistema de Cadastro do 

SUAS (CadSUAS) 

(SEDS/MC) de dados da 

Dados atualizados 

dos trabalhadores 

do SUAS no 

CadSUAS. 

Kelvin Alfaia Janeiro a 

dezembro 

Dados 

cadastrais 

atualizados no 

CadSUAS dos 

Meta cumprida - 
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gestão estadual, conforme 

necessidade. 

gestores, 

coordenações, 

gerências e 

trabalhadores 

da gestão 

estadual 

03 Orientar gestores e 

técnicos estaduais e 

municipais quanto ao uso 

dos sistemas de 

informação do Sistema 

Nacional de Informação do 

Sistema Único de 

Assistência Social (Rede 

SUAS/SNAS/MC). 

Orientação dos 

gestores e técnicos 

estaduais e 

municipais para o 

uso adequado dos 

sistemas de 

informação da 

Rede SUAS 

(SNAS/MC), de 

forma a subsidiar 

seus trabalhos e 

garantir a 

continuidade dos 

benefícios, 

serviços e 

programas 

socioassistenciais 

Kelvin Alfaia Janeiro a 

dezembro 

Apoio técnico a 

Gestão 

Municipal 

quanto a 

operacionalizaç

ão dos sistemas 

da 

REDE SUAS 

Meta cumprida - 

04 Revisar e/ou Produzir 

instrumental para 

monitoramento dos 

Programas Estaduais. 

Padronização dos 

instrumentais de 

monitoramento 

Ainete Guedes, 

Cinthya Paola 

Cláudia Oliveira 

Daniris Pantoja 

 

Abril e 

maio 

Questionário 

elaborado 

Meta cumprida - 

05 Revisar e/ou produzir 

instrumental para 

monitoramento dos 

Padronização dos 

instrumentais de 

monitoramento 

Ainete Guedes 

Cinthya Paola 

Cláudia Oliveira 

Maio Questionário 

elaborado 

Meta cumprida - 



 

10 

 

equipamentos que constam 

na REDE SUAS 

(CRAS/CREAS/Unidade 

de Acolhimento/Centro 

POP/Centro de 

Convivência). 

Daniris Pantoja 

Kelvin Alfaia 

06 Revisão do Plano Estadual 

de Vigilância 

Socioassistencial. 

Atualizar as 

informações e 

inserir as 

contribuições do 

CEAS e demais 

setores da SIMS. 

Eliete Miranda                                                                                  Maio a 

Junho 

Plano revisado Meta cumprida  Plano revisado, 

pactuado na CIB 

e encaminhado 

para o CEAS/AP, 

aguardando 

aprovação 

07 Elaborar o formulário 

online no aplicativo de 

administração de pesquisas 

Google Forms do 

instrumental sobre as 

ações realizadas pelos 

municípios dos 

equipamentos e programas 

estaduais 

A ferramenta 

subsidiará o 

mapeamento dos 

equipamentos, 

serviços e 

programas 

ofertados aos 

municípios do 

Estado do Amapá. 

Kelvin Alfaia Fevereiro a 

maio 

Instrumental 

elaborado 

Meta cumprida - 

08 Realizar Monitoramento 

dos 16 (dezesseis) 

municípios sobre os 

Programas Estaduais, 

através de formulário 

online no aplicativo de 

administração de pesquisas 

Google Forms. 

Monitorar e 

Avaliar os 

Programas 

Estaduais 

executados pela 

SIMS 

Ainete Guedes 

Ana Brito 

Cinthya Paola 

Claudia Oliveira 

Daniris Pantoja 

Março a 

maio 

Programas 

estaduais 

monitorados 

Meta cumprida - 

09 Produzir e Sistematizar 

dados dos monitoramentos 

Produção de 

indicadores Sociais 

Ainete Guedes, 

Ana Brito, 

Maio a 

setembro 

Relatório de 

Sistematização 

Meta cumprida - 
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realizados aos 16 

municípios através da 

aplicação dos formulários 

do google forms no 

exercício de 2021, para os 

programas estaduais. 

e avaliação da 

oferta dos 

programas 

estaduais 

Cinthya Paola, 

Claudia Oliveira  

Daniris Pantoja 

elaborado 

10 Realizar monitoramento e 

avaliação do SUAS nos 16 

(dezesseis) municípios, 

através de visitas técnicas 

abrangendo os 

Equipamentos que 

constam na REDE SUAS 

(CRAS/CREAS/Unidade 

de Acolhimento/Centro 

POP/Centro de 

Convivência). 

Monitorar e 

Avaliar os 

equipamentos que 

constam na REDE 

SUAS 

(CRAS/CREAS/U

nidade de 

Acolhimento/Centr

o POP/Centro de 

Convivência). 

Ana Brito  

Ainete Guedes 

Cláudia Oliveira 

Cinthya Paola 

Daniris Pantoja 

Tatiana Rezende 

Junho a 

agosto 

Serviços e 

programas de 

assistência 

social 

monitorados 

Meta não 

cumprida 

Projeto de 

monitoramento 

encaminhado 

(data 

06/05/2022) para 

a coordenação, 

mas paralisado 

por falta de 

transporte. 

11 Produzir e Sistematizar 

dados dos monitoramentos 

realizados nos 16 

municípios no exercício 

2021, referente aos 

equipamentos que constam 

na REDE SUAS 

(CRAS/CREAS/Unidade 

de Acolhimento/Centro 

POP/Centro de 

Convivência). 

Produção de 

indicadores Sociais 

e avaliação 

referente aos 

equipamentos 

monitorados nos 

16 municípios. 

Ana Brito 

Ainete Guedes, 

Cláudia Oliveira 

Cinthya Paola, 

Daniris Pantoja 

Tatiana Rezende 

Agosto a 

outubro 

Relatório de 

Sistematização 

elaborado 

Meta não 

cumprida  

Não houve 

monitoramento 

dos 

equipamentos 

socioassistenciai

s, devido 

ausência de 

transporte para 

deslocamento 

12 Elaborar, analisar e 

publicar no (site da SIMS) 

os diagnósticos dos 

Informar os 

resultados dos 

diagnósticos e 

Toda equipe 

Técnica do 

NMA 

Fevereiro a 

dezembro 

Publicização 

dos dados entre 

as 

Meta cumprida  - 
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serviços socioassistenciais 

(Meta PAG 05) 

monitoramentos 

dos serviços 

realizados nos 

municípios da 

situação atual da 

assistência social 

no estado. 

coordenações 

da SIMS e 

publicação no 

site da SIMS 

13 Acompanhamento das 

prioridades e ações 

previstas no Plano 

Estadual de Assistência 

Social (2020-2023). 

Avaliação dos 

objetivos atingidos 

e metas a serem 

repactuadas 

Ana Brito, 

Cinthya Paola  

Eliete Miranda 

Abril a 

junho 

Plano revisado Meta cumprida  - 

14 Elaboração do Plano 

Decenal de Assistência 

Social (meta do PEAS 

2020-2023) 

Contribuir na 

elaboração do 

Diagnóstico e 

sistematização do 

Plano. 

Ainete Guedes  

Cinthya Paola  

Março a 

dezembro 

Plano Decenal 

Elaborado 

Meta não 

cumprida 

Não houve 

criação de 

comissão para 

elaboração do 

Plano Decenal 

pela gestão 

estadual 

15 Assessorar o CEAS e 

CARTI, na ação conjunta 

para mobilizar as equipes 

municipais do órgão gestor 

para cadastramento no 

CNEAS de suas entidades 

que estão registradas nos 

CMAS (meta 07 

PAG/PEAS 2020-2023) 

Assessorar o 

CEAS e a CARTI 

sobre CNEAS 

Tatiana Rezende Maio a 

julho 

Entidades 

cadastradas no 

CNEAS 

Meta não 

cumprida 

Conforme Ofício 

nº 122/2022-

CFGPAS/SIMS 

o GAB/SIMS 

designou a 

CARTI/SIMS 

para executar a 

competência 

pelas atividades 

relacionadas ao 

CNEAS, 

cabendo a esta 



 

13 

 

CFGPAS, por 

meio do NMA, 

apenas prestar 

assessoramento 

acerca da 

utilização do 

sistema. 

A equipe técnica  

teria apenas a 

função de 

assessorar os 

municípios. 

16 Criar e implantar sistema 

de informação com 

software para acompanhar 

o monitoramento das 

ações em todo o Estado. 

Informatização dos 

dados sobre as 

áreas de 

vulnerabilidades 

sociais do Estado 

do Amapá. 

Equipe do NMA Fevereiro a 

dezembro 

Sistema 

Estadual de 

Monitoramento 

implantado 

Meta não 

cumprida 

Foi enviado 

documento, 

ofício 

nº310103.0077.3

612003/2021 

datado de 01 de 

junho de 2022 

Provocando a 

reunião, mas não 

houve devolutiva 

da coordenação 

17 Acompanhar e orientar 

gestores e técnicos 

estaduais e municipais 

quanto ao uso do sistema 

SUASWEB (Rede 

SUAS/SNAS/MC), dando 

suporte aos técnicos de 

referência da SIMS em 

Preenchimento 

adequado do Plano 

de Ação 2021 por 

parte dos gestores 

e técnicos 

responsáveis. 

Kelvin Alfaia Junho a 

agosto 

Apoio técnico a 

Gestão 

Municipal 

quanto a 

operacionalizaç

ão dos sistemas 

da 

REDE SUAS 

Meta cumprida - 
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suas respectivas 

orientações aos 

Municípios para o devido 

preenchimento do Plano 

de Ação 2021. 

18 Orientar e apoiar 

tecnicamente a 

estruturação da vigilância 

socioassistencial em 100% 

dos municípios (meta 05 

PAG); 

Vigilância 

Socioassistencial 

implantada nos 16 

municípios do 

Estado do Amapá 

Equipe NMA Julho a 

outubro 

Vigilância 

socioassistencia

l municipal 

implantada 

Meta 

parcialmente 

cumprida 

Realizado apoio 

técnico integrado 

SIMS e SNAS 

sobre a 

implantação da 

vigilância 

socioassistencial 

19 Acompanhar a 

implantação e 

implementação da 

Vigilância 

Socioassistencial Estadual. 

(Meta 5 do PAG). 

Vigilância 

Socioassistencial 

Estadual 

implantada 

Equipe NMA Agosto a 

dezembro 

Vigilância 

socioassistencia

l implantada 

Meta 

parcialmente 

cumprida 

Em andamento. 

A lei foi 

aprovada em 

abril de 2022, 

mas ainda está 

em 

implementação. 

20 Acompanhar e orientar 

gestores e técnicos 

estaduais e municipais 

quanto ao uso do sistema 

do Censo SUAS 2022, 

dando suporte aos técnicos 

de referência da SIMS em 

suas respectivas 

orientações aos 

Municípios. 

Preenchimento 

adequado dos 

formulários do 

Censo SUAS 2022 

por parte dos 

gestores e técnicos 

responsáveis no 

Estado e nos 

Municípios. 

Kelvin Alfaia 

Tatiana Rezende 

Setembro a 

dezembro 

Preenchimento 

realizado no 

sistema da 

REDE SUAS. 

Realizado 

apoio técnico 

Integrado 

SIMS e 

CEAS/AP. 

Meta cumprida Abaixo descrita 

as ações 

realizadas sobre 

a meta 20. 

Observação sobre a meta 20: Realizado apoio técnico Integrado SIMS e CEAS/AP sobre o preenchimento do formulário do Censo SUAS 

2022, o evento contou com a participação de 88 (oitenta e oito) pessoas entre gestores, conselheiros e trabalhadores do SUAS, 12 (doze) 
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municípios presentes: Calçoene, Cutias, Itaubal, Ferreira Gomes, Pedra Branca, Macapá, Santana, Tartarugalzinho, Mazagão, Porto Grande, 

Serra do Navio e Vitória do Jari. O técnico responsável tem realizado o acompanhamento do preenchimento do CENSO SUAS junto aos 

municípios. Realizado nos dias 04 e 05 de outubro de 2022. 

Realizada Reunião de Apoio Técnico sobre o preenchimento do Censo SUAS 2022 sobre o Questionário de Acolhimento Institucional, o evento 

contou com a participação 10 (dez) pessoas, que ocorreu no dia 27/10/2022 

21 Acompanhar e orientar 

gestores e técnicos 

estaduais e municipais 

quanto ao uso do sistema 

SUASWEB (Rede 

SUAS/SNAS/MC), dando 

suporte aos técnicos de 

referência da SIMS em 

suas respectivas 

orientações aos 

Municípios para o devido 

preenchimento do 

Demonstrativo Sintético 

Anual de Execução Físico-

Financeira (exercício: 

2020). 

Preenchimento 

adequado do 

Demonstrativo 

Sintético Anual de 

Execução Físico-

Financeira 

(exercício: 2020) 

por parte dos 

gestores e técnicos 

responsáveis. 

Kelvin Alfaia Setembro a 

novembro 

Apoio técnico a 

Gestão 

Municipal 

quanto a 

operacionalizaç

ão dos sistemas 

da 

REDE SUAS 

Meta cumprida - 

22 Participar de eventos, 

reuniões e capacitações 

interestaduais 

Nivelamento de 

informações com o 

fito de melhorar e 

qualificar o 

atendimento. 

Equipe NMA Janeiro a 

dezembro 

Capacitação e 

nivelamento de 

informações 

Meta cumprida Descrito abaixo 

todos as 

capacitações que 

a equipe técnica 

participou 

Observação: Evento Técnicos do Núcleo envolvido: 

Participação no Workshop Estadual: Gestão do SUAS, ocorreu no dia 09 de junho de 2022 Técnica: Tatiana Rezende 

Participação na Reunião Regional do Conselho Nacional de Assistência Social – Região Norte no Técnica: Cinthya Paola Ferreira Perreira 
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município de Belém- PA, no período de 23 a 25 de agosto de 2022. 

Participação de Reunião Virtual sobre o Monitoramento do art.30 da LOAS pelo CADSUAS. Técnica: Kelvin Alfaia e Tatiana Rezende 

Participação na Reunião da Coordenadoria de Formulação da Política de Assistência Social com 

os técnicos da Secretaria Nacional de Assistência Social sobre pautas pertinentes a gestão do 

SUAS no dia 21 de setembro de 2022. 

Técnicos: Ana Brito, Ainete Guedes, 

Cláudia Oliveira, Cinthya Paola, Daniris 

Pantoja, Kelvin Alfaia, Maria Ofélia 

Oliveira e Tatiana Rezende 

Encontro de Apoio Técnico Integrado da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e 

Secretaria de Estado de Inclusão e Mobilização Social (SIMS) com o tema: Jornada Auxílio Brasil 

e Gestão do SUAS, realizado nos dias 22 e 23 de setembro de 2022, na cidade de Macapá-AP 

Participaram 130 (cento e trinta) pessoas, 

com a presença de 14 municípios (Amapá, 

Calçoene, Cutias, Ferreira Gomes, Itaubal, 

Macapá, Mazagão, Pedra Branca, Porto 

Grande, Pracuúba, Santana, Serra do Navio, 

Tartarugalzinho e Vitória do Jarí). Ocorreu 

a participação de toda equipe técnica do 

NMA. 

Participação na Apresentação do Relatório de Monitoramento das Metas das Ações prioritárias do 

Plano Estadual de Assistência Social, realizadas no exercício de 2021 e o Relatório de Avaliação 

do Plano Estadual de Educação Permanente do SUAS, vigência 2020/2023, que ocorreu nos dias 

15 e 16 de setembro de 2022. 

Técnicos: Ana Brito, Ainete Guedes, 

Cláudia Oliveira, Cinthya Paola, Daniris 

Pantoja e Maria Ofélia Oliveira. 

Participação na Blitz da Rede Abraça-me em alusão ao dia 18 de maio de 2022, em referência ao 

Dia Nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, ocorreu no 

dia 14 de maio de 2022. 

Técnica: Maria Ofélia Silva de Oliveira 

23 Implantar e aplicar 

instrumental online para 

realizar censo estadual da 

gestão, proteções, defesa e 

programas estaduais 

(PEAS 2020-2023) 

Produção de 

indicadores Sociais 

e avaliação da 

Gestão Municipal, 

Conselho, Fundo, 

programas, 

serviços, rede 

privada   

Equipe NMA Maio a 

junho 

A ferramenta 

subsidiará o 

mapeamento 

dos 

equipamentos, 

serviços e 

programas 

ofertados aos 

municípios do 

Estado do 

Meta não 

cumprida 

Paralisado uma 

vez que já existe 

o CENSO SUAS 

Nacional, o que 

permite mapear 

os dados para o 

estado. 
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Amapá. 

24 Realizar estudo apontando 

escala de indicadores de 

risco social e 

vulnerabilidade dos 

territórios – AP (meta 05 

PAG) 

Indicadores 

produzidos para 

subsidiar o 

monitoramento e 

avaliação dos 

territórios 

socioassistenciais 

Equipe NMA Março a 

novembro 

Indicadores 

sociais 

elaborados 

Meta não 

cumprida 

Paralisado por 

falta de recursos  

materiais, 

humanos e de 

transporte para a 

realização do 

estudo de forma 

presencial 

 

PROGRAMA: 0026 – Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 

 

Objetivo do Programa: Garantir o Cofinanciamento para execução de ações de Proteção básica, proteção especial e benefícios eventuais, 

situações de emergências e calamidades públicas, assim como os serviços executados nas unidades de acolhimento institucionais, conforme a 

política nacional de assistência social, a tipificação nacional de serviços socioassistenciais, norma operacional básica, assim como os termos de 

aceite que forem aderidos pelos municípios. (Conforme Quadro de Detalhamento de Despesas, publicado Diário Oficial nº7.587 de 17/01/22. 

Ação: 2674 – CAPACITASUAS 

 

OBJETIVO: Oferecer aos trabalhadores, gestores e conselheiros do SUAS – da Rede pública e privada, qualificação, conhecimentos e atitudes 

essenciais ao desempenho de suas atribuições legais, na perspectiva de desenvolver habilidades e atender as agendas prioritárias de âmbito 

nacional e estadual, contribuindo para a efetivação da política de proteção social não contributiva e no aperfeiçoamento da prestação dos 

serviços ofertados à população. 

Nº Atividade Objetivo Responsáveis Período 

de 

Execução 

Resultados 

alcançados 

Tipo de 

situação 

Observação 

01 Promover em parceria 

com NUEP, SEPLAN 

e SEPI, capacitação 

para técnicos e 

gestores municipais 

Técnicos 

capacitados para 

elaboração de 

diagnósticos das 

áreas com 

Equipe NMA 06/07/22 Trabalhadores do 

SUAS capacitados 

Meta 

cumprida 

Realizado a 1ª 

Capacitação sob a 

temática “Povos e 

Comunidades 

Tradicionais no 



 

18 

 

com orientação para 

realizar diagnóstico 

das áreas específicas 

com foco em 

comunidades 

tradicionais (meta 05 

PAG/ PEAS 2020-

2023) 

comunidades 

tradicionais. 

SUAS: qualificação 

para técnicos, 

gestores e 

conselheiros da 

Assistência Social 

dos 16 municípios 

do estado do 

Amapá”, o evento 

contou com a 

participação de 84 

participantes.  

 

PROGRAMA: 0026 – Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 

 

Objetivo do Programa: Garantir o Cofinanciamento para execução de ações de Proteção básica, proteção especial e benefícios eventuais, 

situações de emergências e calamidades públicas, assim como os serviços executados nas unidades de acolhimento institucionais, conforme a 

política nacional de assistência social, a tipificação nacional de serviços socioassistenciais, norma operacional básica, assim como os termos de 

aceite que forem aderidos pelos municípios. (Conforme Quadro de Detalhamento de Despesas, publicado Diário Oficial nº7.587 de 17/01/22. 

Ação 2636- Bloco de Financiamento dos serviços 

 

Nº Atividade Objetivo Responsáveis Período de 

Execução 

Resultados 

alcançados 

Tipo de 

situação 

Observação 

01 Monitoramento 

parcial e final das 

metas do Plano de 

Ação Municipal 

exercício 2022 

Monitorar e 

avaliar as 

ações 

pactuadas 

Ana Brito Tatiana 

Rezende 

Julho a 

novembro 

Municípios 

monitorados 

Meta não 

cumprida 

O não 

cumprimento da 

ação foi 

justificado no 

comentário 

abaixo. 

02 Produzir e Avaliação dos Ana Brito Julho a Relatório Meta não Monitoramento 
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sistematizar dados do 

monitoramento 

realizado aos 16 

municípios sobre as 

ações do Plano de 

Ação 2022. 

objetivos 

atingidos e 

metas a serem 

pactuadas 

  Tatiana Rezende novembro sistematizado cumprida não realizado. 

Observação: Conforme resposta através do Oficio nº 310103.0077.3093.0304/2022 CFGPAS - SIMS os Planos de Ações Municipais são 

analisados pela equipe do GFEAS/SIMS e emitidos pareceres técnicos, em conformidade com as Resoluções dos Conselhos Municipais de 

Assistência Social. Bem como as prestações de contas do repasse do cofinanciamento Estadual são analisadas tecnicamente pela equipe da 

UCC/SIMS. Assim sendo, esta CFGPAS manifesta o indeferimento quanto a solicitação feita no referido ofício, uma vez que as atividades 

possuem análises técnicas quanto a execução do referido Plano, as quais já foram realizadas por setores desta SIMS. Nesse sentido, enfatizamos 

que o indeferimento da presente solicitação evitará duplicidade de ações que não são de competência deste núcleo. 

 

PROGRAMA: 0023 – Promoção e proteção dos direitos humanos.  

 

Objetivo do Programa: Promover a promoção e proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade social como também o empoderamento 

econômico a famílias beneficiárias de programas sociais do estado, através do acesso à qualificação profissional. 

AÇÃO: 2673 – Apoio e fomento no controle social e instâncias colegiadas. 

 

Finalidade: Prestar apoio técnico, financeiro e logístico, de modo a garantir condições adequadas ao funcionamento dos órgãos colegiados de 

direitos e de políticas de Assistência Social e afins. 

Nº Atividade Objetivo Responsáveis Período de 

Execução 

Resultados 

alcançados 

Tipo de 

situação 

01 Prestar apoio técnico aos conselheiros de 

Assistência Social quanto ao uso dos 

sistemas de informação do Sistema 

Orientar os conselheiros 

de Assistência Social 

para o uso adequado dos 

Kelvin Alfaia Janeiro a 

dezembro 

Conselheiros 

(as) orientados 

quanto a 

Meta 

cumprida   
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Nacional de Informação do Sistema Único 

de Assistência Social (Rede 

SUAS/SNAS/MC). 

sistemas de informação 

da Rede SUAS, a fim de 

subsidiar o 

acompanhamento e 

controle social 

da política de assistência 

social. 

utilização dos 

sistemas da 

Rede SUAS 

02 Participar das reuniões da Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB) 

Prestar informações 

adequadas aos 

conselheiros e técnicos 

do SUAS. 

Cláudia Oliveira 

Daniris Pantoja 

Tatiana Rezende 

Maria Ofélia 

Oliveira 

Fevereiro a 

dezembro 

Trabalhadores e 

conselheiros do 

SUAS 

orientados. 

Meta 

cumprida 

03 Participar das reuniões do Conselho 

Estadual de Assistência Social (CEAS/AP) 

Prestar informações 

adequadas aos 

conselheiros e técnicos 

do SUAS. 

Daniris Pantoja 

Tatiana Rezende 

Maria Ofélia 

Oliveira 

Janeiro a 

dezembro 

Trabalhadores e 

conselheiros do 

SUAS 

orientados. 

Meta 

cumprida 

04 Participação na 20ª Reunião Ampliada 

entre Instâncias Deliberativas - CIB/AP e 

CEAS/AP 

Prestar informações 

adequadas aos 

conselheiros e técnicos 

do SUAS. 

Tatiana Rezende 09/06/2022 Trabalhadores e 

conselheiros do 

SUAS 

orientados. 

Meta 

cumprida 

 

 

6. Dificuldades Encontradas: 

• A não implantação do Sistema de Informação com as ferramentas necessárias para compilação de dados que é de extrema 

importância e urgência enquanto condição estrutural para a operacionalização da gestão, monitoramento e avaliação do SUAS; 

• A ausência de Recursos Humanos para a realização de diagnósticos, tais como os profissionais na área de antropologia, estatístico e 

tecnólogo da informação; 
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• Ausência de transporte para viabilizar o deslocamento até os municípios; 

• Instabilidade da internet dificultam o bom andamento do serviço; 

• Ausência de equipamentos como computadores com softwares modernos que atendam as necessidades do trabalho do núcleo.  

• Espaço (sala do NMA) insuficiente para receber os representantes dos municípios que precisam de assessoramento da REDE SUAS 

ou de qualquer atividade do núcleo. 

 

Observação: Sugestão de remanejamento de meta. 

• Meta finalizada no núcleo, mas precisa ser direcionada: Projeto de capacitação para técnicos e gestores municipais com 

orientação para realizar diagnóstico das áreas específicas com foco em comunidades tradicionais (meta 05 PAG/ PEAS 2020-

2023), deve ser encaminhado para a CPS e GETP. 
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