
 

 

 
 
 
 
 
 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 

 

 

 

 

Levantamento de rede de atendimento à criança e ao adolescente em 

Ananindeua – PA (2013/2017) 

Relatório Final 

 

 

 

 

Brenda Corrêa Lima Ayan 
Carmen Lúcia Pinheiro da Silva 

Mônica Rei Moreira Freire 
Rosemary Barros de Oliveira e Silva 

 
 

 

 
Belém - PA 

 
2018 

 



 

 

Procurador-Geral de Justiça 
Gilberto Valente Martins 

Ministério Público do Estado do Pará 
Rua João Diogo, 100 - Cidade Velha; CEP: 66.015.165 

Belém – Pará; Fone: (91) 4006-3400 
www.mp.pa.gov.br 

Subprocuradora-Geral para a área Jurídico-Institucional 
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento 

Procuradora de Justiça 

Sub-Procuradora-Geral de Justiça para a área Técnico Administrativa 
Rosa Maria Rodrigues Carvalho 

Procuradora de Justiça 

Corregedor-Geral do Ministério Público 
Jorge de Mendonça Rocha 

Procurador de Justiça 

Supervisão Administrativa dos Centros de Apoio Operacional 
José Maria Costa Lima Junior 

Promotor de Justiça – Supervisor 

Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude 
Leane Barros Fiuza de Mello 

Promotora de Justiça - Coordenadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mp.pa.gov.br/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 

 

 

 

 

 

Levantamento da rede de atendimento à criança e ao adolescente em 

Ananindeua – PA (2013/2017) 

Relatório Final 
 
 
 
 
 

Brenda Corrêa Lima Ayan 
Carmen Lúcia Pinheiro da Silva 

Mônica Rei Moreira Freire 
Rosemary Barros de Oliveira e Silva 

 
 
 
 
 

 

Belém - PA 
 

2018 



 

 

 
Levantamento da Rede de Atendimento à Criança e ao Adolescente em 19 municípios do Estado do Pará 

Projeto do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude 
 

Coordenação 
Mônica Rei Moreira Freire 

Promotora de Justiça 
Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude 

Brenda Corrêa Lima Ayan 
Promotora de Justiça Auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude 

Patrícia de Fátima Carvalho de Araújo Franco Costa 
Promotora de Justiça Auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude 

 

Equipe Técnica 
Carmem Lúcia Pinheiro Silva 

Assistente Social 
Promotoria de Justiça de Ananindeua 

Danielly Laurentino Damásio 
Pedagoga 

Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar 
Diana Barbosa Gomes Braga 

Pedagoga 
Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar 

Elaine Cristina Santos do Amaral 
Bacharela em Direito 

Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude 
Heloisa Helena Feio Ramos 

Cientista Social 
Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar 

Iracema Jandira Oliveira da Silva 
Psicóloga 

Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar 
Kátia Jordy Figueiredo 

Psicóloga 
Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar 

Luis Carlos Pina de Carvalho 
Pedagogo 

Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar 
Rosemary Barros de Oliveira 

Assistente Social 
Promotoria de Justiça de Ananindeua 

Rui Afonso Maciel de Castro 
Biblioteconomista 

Bacharel em Direito 
Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar 

 

Auxiliar de Administração 
Carmen Helena do Carmo Tuñas 

Jamylle Hanna Mansur 
Lenita Masoller Wendt 

Ficha Catalográfica 
Catalogação na Publicação (CIP) 

P221 PARA. MINISTÉRIO PÚBLICO. 
    Levantamento  da  Rede  de Atendimento à Criança e ao Adolescente em Ananindeua – PA (2013/2017): relatório final/Brenda Corrêa Li 

  ma Ayan;  Carmen Lúcia Pinheiro da Silva;  Mônica Rei Moreira Freire; Rosemary Barros de Oliveira e Silva; Belém; Ministério Público do Esta 
  do do Pará. Centro de Operacional da Infância e Juventude, 2018. 

 
    86 p.: il. 
 
    1. Direitos da Infância e Juventude. 2. Rede de Atendimento-infância e juventude. 3. Direitos Difusos e Coletivos.  4.  Infância e Juventude 

  (Ananindeua).  I. AYAN, Brenda Corrêa Lima. II. FREIRE, Mônica Rei Moreira. III. SILVA. Carmen Lúcia Pinheiro da. IV. SILVA, Rosemary Barros  
  de Oliveira e. V. Título. VI. Série. 

CDD 342.1637 



 

 

 

SUMÁRIO 

1 O  LEVANTAMENTO  DA  REDE  DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLES 
CENTE EM 19 MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ                                                                                                                      09 
2 O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA                                                                                                                                                                12 
2.1 Breve contextualização                                                                                                                                                                              12 
2.2 Características sociodemográficas                                                                                                                                                14 
2.2.1 Sobre a linha da pobreza e indigência                                                                                                                              14 
2.2.2 Distribuição de renda                                                                                                                                                                                   16 
2.2.3 O trabalho infantojuvenil                                                                                                                                                                           17 
2.2.4 Dados sobre a violência contra crianças e adolescentes                                                                                                 18 
2.2.5 Taxa de homicídio de jovens                                                                                                                                                                    18 
2.2.6 Crimes contra crianças e adolescentes segundo dados do disque 100/PA- CAOIJ                                  18 
3 SERVIÇOS DE SAÚDE                                                                                                                                                                                            19 
3.1 Mortalidade materna                                                                                                                                                                                    19 
3.2 Consultas pré-natais                                                                                                                                                                             21 
3.3 Tipo de parto                                                                                                                                                       22 
3.4 Mães adolescentes                                                                                                                                                                                            23 
3.5 Mortalidade infantil                                                                                                                                                                                        24 
3.6 Desnutrição infantil                                                                                                                                                                                        25 
3.7 Vacinação                                                                                                                                                                                        26 
3.8 O vírus da Imunodeficiência Humana                                                                                                                                          27 
3.9 Doenças transmissíveis por mosquitos                                                                                                                                     27 
4 DADOS EDUCACIONAIS                                                                                                                                                                                     28 
4.1 Frequência Escolar                                                                                                                                                                                          28 
4.2 Distorção Idade-Série                                                                                                                                                                                   29 
4.3 Conclusão Escolar                                                                                                                                                                                              30 
4.4 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)                                                                                         30 
4.5 Breve percepção acerca dos dados apresentados                                                                                                 31 
5 A REDE DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                        31 
5.1 O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente                                                                       31 

5.1.1. Identificação                                                                                                                                                                                                      31 
5.1.2 Composição e eleição                                                                                                                                                                                31 
5.1.3 Processo de educação permanente                                                                                                                                                   32 
5.1.4 Estrutura organizacional                                                                                                                                                                            32 
5.1.5 Gestão do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente                                                                                         32 
5.2 Os Conselhos Tutelares                                                                                                                                                                               33 
5.2.1 O Conselho Tutelar I                                                                                                                                                                                        33 
5.2.1.1 Estrutura física                                                                                                                                                                                                33 
5.2.1.2 Equipe de trabalho e processo de educação permanente                                                                                         33 
5.2.1.3 Equipamentos e materiais                                                                                                                                                                    34 
5.2.2 O Conselho Tutelar II                                                                                                                                                                                      34 
5.2.2.1 Estrutura física                                                                                                                                                                                                35 
5.2.2.2 Equipe de trabalho e processo de educação e permanente                                                                                     35 
5.2.2.3 Equipamentos e materiais                                                                                                                                                                    35 
5.2.3 O Conselho Tutelar III                                                                                                                                                                                    35 
5.2.3.1 Estrutura Física                                                                                                                                                                                              36 

5.2.3.2 Equipe de trabalho e processo de educação permanente                                                                                         36 
5.2.3.3 Equipamentos e materiais                                                                                                                                                                    36 
5.2.4 O Conselho Tutelar IV                                                                                                                                                                                    36 
5.2.4.1 Estrutura física                                                                                                                                                                                                37 
5.2.4.2 Equipe de trabalho e processo de educação permanente                                                                                         37 
5.2.4.3 Equipamentos e materiais                                                                                                                                                                    37 
6 O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)                                                                                                          37 
6.1 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Daniel Reis                                                                  38 
6.1.1 Estrutura física                                                                                                                                                                                         38 
6.1.2Equipamentos e materiais                                                                                                                                                                          39 
6.1.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente                                                                                              39 
6.1.4 Caracterização dos serviços                                                                                                                                                                     41 
6.2 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Complexo VI                                             41 



 

 

 

6.2.1 Estrutura física                                                                                                                                                                                                    42 
6.2.2 Equipamentos e materiais                                                                                                                                                                         43 
6.2.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente                                                                                              43 
6.2.4 Caracterização dos serviços                                                                                                                                                                     43 
6.3 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Jaderlândia                                                                 43 
6.3.1 Estrutura física                                                                                                                                                                                                    44 
6.3.2 Equipamentos e materiais                                                                                                                                                                         45 
6.3.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente                                                                                              45 
6.3.4 Caracterização dos serviços                                                                                                                                                                     45 
6.3 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Santana do Aurá                                     45 
6.3.1 Estrutura física                                                                                                                                                                                                    46 
6.3.2 Equipamentos e materiais                                                                                                                                  46 
6.3.2 Equipe de trabalho e processo de educação permanente                                                                                              47 
6.3.4 Caracterização dos serviços                                                                                                                                                                     47 
6.4 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Curuçambá                                                                  47 
6.4.1 Estrutura física                                                                                                                                                                                                    48 
6.4.2 Equipamentos e materiais                                                                                                                                                                         49 
6.4.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente                                                                                              49 
6.4.4 Caracterização dos serviços                                                                                                                                                                     50 
6.5 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Guanabara                                                                   50 
6.5.1 Estrutura física                                                                                                                                                                                                    51 
6.5.2 Equipamentos e materiais                                                                                                                                                                         51 
6.5.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente                                                                                              51 
6.5.4 Caracterização dos serviços                                                                                                                                                                     52 
6.6 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Estrela Ananin                                                         52 
6.6.1 Estrutura física                                                                                                                                                                                                    53 
6.6.2 Equipamentos e materiais                                                                                                                                                                        54 
6.6.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente                                                                                              54 
6.6.4 Caracterização dos serviços                                                                                                                                                                     54 
6.7 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Uirapuru                                                                        54 
6.7.1 Estrutura física                                                                                                                                                                                                    56 
6.7.2 Equipamentos e materiais                                                                                                                                                                         56 
6.7.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente                                                                                              56 
7.7.4 Caracterização dos serviços                                                                                                                                                                     57 
6.8 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Distrito Industrial                                               57 
6.8.1 Estrutura física                                                                                                                                                                                                    58 
6.8.2 Equipamentos e materiais                                                                                                                                                                         58 
6.8.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente                                                                                              58 
6.8.4 Caracterização dos serviços                                                                                                                                                                     59 
6.9 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 40 horas                                                                         59 
6.9.1 Estrutura física                                                                                                                                                                                                    60 
6.9.2 Equipamentos e materiais                                                                                                                                                                         61 
6.9.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente                                                                                              61 
6.9.4 Caracterização dos serviços                                                                                                                                                                     61 
6.10 O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) I                                                 61 
6.10.1 Estrutura Física                                                                                                                                                                                               62 
6.10.2 Equipamentos e materiais                                                                                                                                                                     63 
6.10.3 Equipe de trabalho                                                                                                                                                                                        63 
6.10.4 Caracterização dos serviços                                                                                                                                                                 64 
6.10 O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) II                                               64 
6.10.1 Estrutura Física                                                                                                                                                                                               65 
6.10.2 Equipamentos e materiais                                                                                                                                                                     65 
6.10.3 Equipe de trabalho                                                                                                                                                                                        65 
6.10.4 Caracterização dos serviços                                                                                                                                                                 66 
6.11 Os Espaços de Acolhimento Institucional                                                                                                                             66 
6.11.1 O Espaço de Acolhimento Infantil de 0 a 06 anos                                                                                                               67 
6.11.1.1 Identificação                                                                                                                                                                                                  67 
6.11.1.2 Estrutura física                                                                                                                                                                                            68 
6.11.1.3 Projeto político pedagógico                                                                                                                                                              68 
6.11.1.4 Equipe de trabalho                                                                                                                                                                                   68 



 

 

 

6.11.2 O Espaço de Acolhimento Infantil de 07 a 11 anos                                                                                                            68 
6.11.2.1 Estrutura física                                                                                                                                                                                            70 
6.11.2.2 Projeto político pedagógico                                                                                                                                                              70 
6.11.2.3 Equipe de trabalho                                                                                                                                                                                   70 
6.11.3 O Espaço de Acolhimento de Adolescentes de 12 a 17                                                                                                  71 
6.11.3.1 Estrutura física                                                                                                                                                                                            72 
6.11.3.2 Projeto político pedagógico                                                                                                                                                              72 
6.11.3.3 Equipe de trabalho                                                                                                                                                                                   72 
6.12 As Unidades de Atendimento Socioeducativo (UASES)                                                                                        73 
6.12.1 O Centro Socioeducativo Feminino (CESEF)                                                                                                                        73 
6.12.1.1 População atendida                                                                                                                                                                                 73 
6.12.1.2 Estrutura Física                                                                                                                                                                                           73 
6.12.1.3 Escolarização e rotina das adolescentes                                                                                                                               74 
6.12.1.4 Projeto político pedagógico                                                                                                                                                              74 
6.12.1.5 Equipe de trabalho                                                                                                                                                                                   74 
6.12.1.6 Trabalho com as famílias                                                                                                                                                                    74 
6.12.2 O Centro de Internação de Jovem Adulto Masculino (CIJAM)                                                                                 74 
6.12.2.1 População Atendida                                                                                                                                                                                75 
6.12.2.2 Escolarização e rotina dos adolescentes                                                                                                                               75 
6.12.2.3 Projeto político pedagógico                                                                                                                                                              75 
6.12.2.4 Trabalho com as famílias                                                                                                                                                                    75 
6.12.3 O Centro Juvenil Masculino (CJM)                                                                                                                                                  75 
6.12.3.1 População Atendida                                                                                                                                                                                75 
6.12.3.2 Escolarização e rotina dos adolescentes                                                                                                                               76 
6.12.3.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente                                                                                      76 
6.12.3.4 Projeto político pedagógico                                                                                                                                                              76 
6.12.3.5 Trabalho com as famílias                                                                                                                                                                    76 
6.12.4 A Unidade de Atendimento Socioeducativo de Ananindeua (UASE)                                                                76 
6.12.4.1 População atendida                                                                                                                                                                                 77 
6.12.4.2 Ambiente físico e infraestrutura                                                                                                                                                  77 
6.12.4.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente                                                                                      77 
6.12.4.4 Projeto político pedagógico                                                                                                                                                              77 
6.12.4.5 Trabalho com as famílias                                                                                                                                                                    78 
7 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL PARA 
A INFÂNCIA E JUVENTUDE                                                                                                                                                                                  78 
7.1 O Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPSI)                                                                                   78 
7.1.1 Estrutura física                                                                                                                                                                                                    79 
7.1.2 Equipe de trabalho e processo de educação permanente                                                                                              79 
7.1.3 Atendimentos                                                                                                                                                                                                       79 
7.1.4 Intervenção Psicofarmacológica                                                                                                                                                         79 
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                                                                                                                                  80 
BIBLIOGRÁFIA                                                                                                                                                                                                                83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

1 O LEVANTAMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM 19 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ 

Mônica Rei Moreira Freire 
Promotora de Justiça 

Coordenadora do Centro de  
Apoio Operacional da Infância e Juventude 

Brenda Corrêa Lima Ayan  
Promotora de Justiça 

Promotora de Justiça Auxiliar do 
Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude 

 
Esta publicação é fruto de um desejo de intervir para transformar, um desejo que surge pelo 

descontentamento diante de um desvelar da realidade que permeia a infância no nosso mundo: uma 
infância carente, maltratada, violada, diante do que não é mais possível calar. 

Frente a essa realidade, imbuído da missão institucional de promover ações político-
jurídicas modificadoras da realidade e que objetivem a construção de um projeto constitucional 
democrático de uma sociedade livre, justa, igualitária e solidária para um desenvolvimento 
socioeconômico-cultural sustentável, voltado para a erradicação da pobreza e da exclusão, para a 
redução das desigualdades sociais e regionais, bem como para a promoção do bem comum, e, ainda 
desejoso da construção de um mundo para crianças alicerçado nos princípios da democracia, da 
igualdade, da não discriminação, da paz e da justiça social, o Ministério Público do Estado do Pará 
(MPE) realizou levantamento da rede de atendimento à criança e ao adolescente em dezenove 
municípios paraenses: Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Barcarena, Belém, Bragança, Breves, 
Cametá, Capanema, Castanhal, Itaituba, Marabá, Marituba, Paragominas, Parauapebas, Redenção, 
Santarém, São Félix do Xingu e Tucuruí. 

O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) constitui a 
articulação das instâncias públicas governamentais e da sociedade civil na aplicação de instrumentos 
normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação 
dos direitos da criança e do adolescente, nos níveis federal, estadual, distrital e municipal. 

O presente Relatório apresenta os resultados obtidos pelo Levantamento no município de 
Ananindeua. A pesquisa foi desenhada com o objetivo de fazer o levantamento do SGDCA nos 
municípios elencados, de modo a conceder insumos às ações de fiscalização do Ministério Público do 
Estado, em prol da efetividade destas. 

Sabe-se que o reconhecimento socioterritorial das vulnerabilidades sociais exige dos 
municípios investimentos na produção de informações mais agregadas sobre a realidade 
socioeconômica, política e cultural. Tal prática não tem sido usual nas prefeituras paraenses; ao 
contrário, observa-se uma falta de reconhecimento da prioridade do direito das crianças e dos 
adolescentes nas ações públicas, em manifesta afronta aos preceitos constitucionais. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, reservou um papel fundamental ao 
MPE, daí que o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAOIJ) do MPE, ciente de sua 
missão institucional de desenvolver estratégias de aprimoramento das ações ministeriais, 
particularmente no que tange ao fortalecimento do SGDCA e às dificuldades para a realização de tal 
mister, tomou para si o desafio de identificar as vulnerabilidades existentes na rede de atendimento 
aos direitos do referido segmento. 

Assim, optou-se por realizar o presente Levantamento partindo do princípio de que se trata 
de uma problemática polissêmica e complexa e que demandaria a articulação de uma metodologia 
de levantamento que pudesse dar conta dos diversos textos e significados nos quais a rede de 
atendimento à criança e ao adolescente se insere. 

O CAOIJ, desta feita, realizou o Levantamento das formas e condições de funcionamento do 
sistema e suas características; da integralidade do atendimento à população infantojuvenil, 
identificando os principais problemas nele encontrados, do nível de relacionamento entre os órgãos 
públicos e entidades locais; do grau de participação dos conselhos nas políticas públicas e o seu 
reconhecimento nas comunidades onde atuam, entre outras informações. 

Partindo-se, então, da premissa de que para a atuação do promotor de justiça é necessário 
conhecimento e detalhamento do objeto de intervenção, buscou-se propiciar, por meio do 
Levantamento realizado, melhor conhecimento do espaço social em que ele está inserido e das 
problemáticas existentes nesse espaço em relação à rede de atendimento à criança e adolescente, a 
fim de servir para nortear a atuação do promotor, de maneira que a atividade na área seja mais bem 
executada e alcance os resultados a que este se propõe. 
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São objetivos da pesquisa: produzir o mapeamento do SGDCA, detalhando os aspectos que 
retratam suas condições de atuação; analisar o estágio de desenvolvimento desse sistema, 
identificando as principais prioridades para aperfeiçoar o seu funcionamento e oferecer subsídios 
para o planejamento de ações voltadas ao seu fomento e fortalecimento, bem como ao 
aprimoramento das políticas de atenção do segmento populacional abrangido pelo sistema. 

O Levantamento foi realizado no período compreendido entre outubro de 2013 e junho de 
2015, por três promotoras de justiça, uma delas Coordenadora do CAOIJ e do projeto, duas 
promotoras de justiça auxiliares; duas sociólogas, duas assistentes sociais, duas psicólogas e uma 
pedagoga, todas lotadas no CAOIJ, no Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar (GATI) e na Promotoria 
de Justiça de Ananindeua. 

Para dar conta da análise da rede, tornou-se necessário discutir os Conselhos de Direitos 
(CD), Conselhos Tutelares (CT), os Conselhos Municipais de Direito da Criança e do Adolescente 
(CMDCA), assim como a efetivação das políticas públicas, no âmbito do Sistema Único da Assistência 
Social (SUAS) e do Sistema Único de Saúde (SUS), este, particularmente no que tange à Política de 
Saúde Mental para Crianças e Adolescentes, uma vez que a política de atendimento em rede se 
operacionaliza por meio de serviços e programas de execução de medidas de proteção de direitos, de 
serviços e programas de execução de medidas socioeducativas e de serviços e programas de execução 
das demais políticas sociais. 

Entende-se que o atendimento em rede aos direitos da criança e do adolescente deve ser 
contínuo. Uma criança com seus direitos sexuais violados, por exemplo, precisa receber atendimento 
tanto das políticas dispostas no ECA (BRASIL, 1990) quanto das ações públicas de assistência social 
conforme a Política Nacional da Assistência Social - PNAS, (BRASIL, 2004), como também das ações 
de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). Isso significa que a boa articulação da rede, a existência e 
a efetivação das políticas públicas relacionadas à faixa populacional infantojuvenil e a execução do 
ECA são fatores fundamentais para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. 

Este Relatório consiste, então, na publicação dos resultados da pesquisa avaliativa e 
descritiva de uma parcela do SGDCA no município de Ananindeua, estado do Pará. Trata-se de uma 
pesquisa de cunho quantitativo e qualitativo que se insere no campo da pesquisa social, com 
procedimentos técnicos de Levantamento e de desenho comparativo entre os resultados obtidos nos 
órgãos do SGDCA no município analisado. 

A opção por uma abordagem que articula os métodos quantitativos e qualitativos foi devido 
às seguintes premissas: 

O quantitativo e o qualitativo são complementares; 
O atendimento pelo SGDCA são processos socialmente construídos; 
Uma avaliação de tais processos precisa levar em conta não só a tecnologia empregada pelos 

serviços, mas também os significados sociais que influem nos contextos da atenção prestada. 
Para a seleção das variáveis em estudo, os autores basearam-se em Levantamento 

Bibliográfico e na experiência em fiscalizações e visitas técnicas anteriormente realizadas, 
desenvolvidas na fiscalização do SGDCA, bem como na realização de estudos relacionados à temática. 

Os dados primários do presente Levantamento foram coletados mediante entrevista 
semiestruturada, utilizando-se de roteiros previamente elaborados. 

Foram também coletados dados e informações constantes nos planos municipais, nos 
programas de trabalho e relatórios, entre outros, existentes nos órgãos onde foi realizado o 
Levantamento. As entrevistadoras se deslocaram ao município selecionado, onde foram aplicados os 
instrumentais de pesquisa. 

A escolha do município teve por base o fato de o município ser sede de polo administrativo 
do MPE, bem como ter um montante populacional acima de 100 mil habitantes. 

Inicialmente foram analisados os resultados obtidos por unidade municipal, sendo 
realizadas leituras aprofundadas e repetidas dos dados encontrados, a fim de listar ideias-chaves, 
temas recorrentes e particularidades. 

Esse processo possibilitou a compreensão do conteúdo de cada entrevista e das 
características das unidades visitadas, e a construção de uma temática com os tópicos e temas-chaves 
oriundos das questões colocadas pelos instrumentos de pesquisa, bem como de outros temas que 
emergiram da leitura do material. Essa análise foi aplicada a todos os instrumentos, procedendo-se 
à identificação dos trechos que versaram sobre cada temática. 

Ao término das entrevistas e da aplicação dos instrumentos em todas as unidades municipais 
listadas, o material foi agrupado e analisado por subconjuntos: Conselhos de Direitos (CD)Conselhos 
Tutelares (CT), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social), CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), Centros de Internação 
para Adolescentes (CIA), Delegacias de Polícia (DP) e PROPAZ (Programa de Políticas Públicas para 
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a Infância, Adolescência e Juventude), passando-se, então, a estabelecer o perfil por categoria do 
SGDCA do município de Ananindeua. 

Para realizar a análise, foi necessário, entretanto, discutir os conceitos de rede, integralidade, 
intersetorialidade e territorialidade na promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, 
particularmente no que tange ao SGDCA. 

Além dos conceitos elencados acima, considerou-se necessário analisar e discutir o Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS), uma vez que a Assistência Social - parte do referido sistema de 
garantias -, com a criação do SUAS, propôs e implantou novos paradigmas epistemológicos e culturais 
como cuidado e promoção da criança e do adolescente. 

Ao final e ao tempo, a experiência do Levantamento permitiu repensar a proteção integral 
aos direitos da criança e do adolescente no Pará e as atribuições do MPE em relação a eles, para que, 
com o aprimoramento da gestão do sistema, os direitos da criança e do adolescente possam ser 
efetivamente garantidos. 

Tendo em mente que a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes é dever de todos, 
conforme preconiza o artigo 227 do texto constitucional 1, os dados coletados e resultados obtidos 
possibilitam que os Poderes Executivo e Legislativo conheçam com mais profundidade o 
funcionamento da rede de atendimento ao público infantojuvenil do seu município e, sem 
necessidade de ingresso de medidas judiciais, possam rever suas ações, adequando-as ou 
aprimorando-as, inclusive conscientizando-se da importância de destinação de recursos para 
aprimoramento da rede. 

Deseja-se também que, além do Executivo, do Legislativo e do Sistema de Justiça, todos os 
técnicos e demais profissionais que atuam diariamente nos diversos equipamentos que compõem a 
rede de atendimento à criança e adolescente, especialmente os que estão à frente dos CRAS e CREAS, 
possam questionar se dispõem dos instrumentos necessários para exercer seu papel de garantidores 
de direitos, além de receberem a imprescindível qualificação para melhor atuação nos desafios com que 
se deparam no dia a dia, e da disponibilidade para as funções, tendo em vista a grande demanda que 
cada um dos equipamentos recebe e o fato de que boa parte dos profissionais não atua exclusivamente 
nos órgãos, acumulando funções, sendo este um fator que influencia diretamente no desenvolvimento 
do trabalho na rede. 

E por fim, espera-se que as demais autoridades e entusiastas que atuam na área da infância 
e juventude, de posse das informações constantes na obra, tenham em mãos subsídios para conhecer 
e entender a rede de atendimento, constatar as dificuldades com que ela se defronta e cobrar ações 
específicas dos governantes para sanar suas deficiências, direcionando com mais efetividade suas 
ações, de maneira a alcançar resultados mais eficazes, além de compreender os entraves que fazem 
com que o ECA seja, muitas vezes, incompreendido e até desacreditado, ao passo que o real entrave 
está na implementação desse regulamento, na tutela e no tratar daqueles que mais precisam de 
proteção. 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
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2 O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA 
 

Carmen Lúcia Pinheiro da Silva 
Assistente Social do Ministério Público do Estado do Pará 

Rosemary Barros de Oliveira e Silva 
Assistente Social do Ministério Público do Estado do Pará 

 
 

Mapa de Ananindeua 

 
Fonte: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

 

2.1 Breve contextualização 
O termo Ananindeua é proveniente da língua tupi-guarani, e deve-se em virtude da grande 

quantidade de árvore chamada Anani (Symphonia globulifera), espécie que produz a resina de cerol 
utilizada para lacrar as fendas das embarcações. 

Segundo o historiador Adrielson Furtado2, o primeiro registro de ocupação de Ananindeua 
data de 1790, através de um engenho de cana de açúcar às margens do rio Guamá, já no ano de 1850 
os colonizadores foram os ribeirinhos e os integrantes do movimento revolucionário da Cabanagem 
procedentes de várias localidades do Pará que se estabeleceram no rio Maguari, por isso, a localidade 
do Maguari é considerada o núcleo urbano mais antigo de Ananindeua e onde estão alicerçadas  suas 
raízes socioculturais.  Após isso, chegaram proprietários de terra que se estabeleceram por diversos 
pontos, seguiu-se, portanto uma ocupação gradativa que possibilitou a ampliação do povoado. Por 
volta de 1895 chega ao Maguari o Sr. José Marcelino de Oliveira, proveniente do Acará e responsável 
por fundar a primeira escola do município: a Escola Quinta Carmita. 

Nesse mesmo período, Ananindeua integrava a Zona Metropolitana de Belém, conhecida 
mais como uma freguesia, até que em 1938 passa a ser distrito de Santa Isabel e depois de Belém, 
mas só foi fundada  03 de janeiro de 1944. Ananindeua teve seu maior crescimento populacional a 
partir da construção da BR-010 (Belém-Brasília) na década de 1960, na qual as indústrias localizadas 
em Belém começaram a se estabelecer ao longo da referida rodovia. A fundação do Município de 
Ananindeua está diretamente relacionada com a instalação de uma parada ou estação da Estrada de 
Ferro de Bragança, onde hoje se encontra sua sede municipal. 

 

                                                           
2 História de Ananindeua Adrielson Furtado. Disponível em: <http://adrielsonfurtado.blogspot.com.br/2010/03/ 

ananindeua-lugar-de-ananin.html>. Acesso em: 27 jan. 2017. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Symphonia_globulifera
http://pt.wikipedia.org/wiki/BR-010
http://adrielsonfurtado.blogspot.com.br/2010/03/%20ananindeua-lugar-de-ananin.html%3e.%20Acesso%20em:%2027%20jan.%202017
http://adrielsonfurtado.blogspot.com.br/2010/03/%20ananindeua-lugar-de-ananin.html%3e.%20Acesso%20em:%2027%20jan.%202017


13 

 

 

 
Abaixo, fotografias de Ananindeua com imagens históricas do município3 

Fotografia 1 - Ruinas do Curtume Maguary 

 
Fotografia 2 -Locomotiva Maguary da Estrada de Ferro de Bragança 

 
Fotografia 3 - Estação de Ananindeua, no meio da mata 

 
Ananindeua é hoje um município brasileiro localizado no estado do Pará, distante cerca de 

20 km da capital do estado. Localizado na Região Metropolitana de Belém, é o segundo município 
mais populoso do Pará, e o terceiro da Região Amazônica. Sua população é estimada em 499.776 
habitantes, segundo dados do IBGE4. 

Nos últimos anos também apresentou um considerável desenvolvimento, em razão da falta 
de espaço para a construção de novas moradias em Belém, fator que levou pessoas e serviços para o 
município. Ao longo de todo o processo de ocupação verificam-se áreas de ocupações espontâneas, o 
conjunto PAAR, por exemplo, em sua fase final foi invadido por populosos e por algum período foi 
considerado como a maior invasão da América Latina, hoje é considerado um conjunto habitacional. 

Ananindeua tem seus limites ao norte com o município de Belém, ao sul com o Rio-Guamá, 
ao leste com o município de Marituba e ao nordeste com o município de Benevides. A área insular de 
Ananindeua fica ao norte do município e é composta por 9 ilhas: Viçosa, João Pilatos, Santa Rosa, 
Mutá, Arauari, São José da Sororóca, Sororóca, Sassunema e Guajarina com áreas de uso intenso, 
outras de baixa exploração por parte dos ribeirinhos e outras quase intocadas, que servem como um 
verdadeiro centro de reprodução de toda diversidade biológica da floresta Amazônica. 

As ilhas de Ananindeua são quase todas habitadas por pequenas comunidades tradicionais. 
Estima-se que a população dessas ilhas gira em torno de 632 habitantes.  Em cada um destes 
povoados é possível encontrar uma igreja, um campo de futebol, uma pequena escola e muito verde. 
A estrada do povo ribeirinho é o próprio rio e seu meio principal de locomoção são as canoas e os 
“popopôs”5, os quais levam e trazem o produtor, o aluno, o professor e o visitante pelos caminhos do 
rio. 

Em Ananindeua existe ainda a comunidade remanescente de quilombo do Abacatal que está 
localizada na área rural do município de Ananindeua, e que se originou a partir do século XVIII. Os 
habitantes são, predominantemente negros, as terras dessa comunidade são provenientes de 

                                                           
3 Imagens disponíveis em: <http://adrielsonfurtado.blogspot.com.br>. Acesso em: 02 fev. 2017. 
4 Fonte: Estimativa Populacional 2014. IBGE. (29 ago. 2014). Disponível 

em:<ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014.pdf>. Acesso em: 04 

dez. 2014. 
5 "Popopô" é nome dado aos pequenos barcos a motor típicos do norte do Brasil, em alusão onomatopeica ao ruído que 

fazem. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Bel%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amaz%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m
http://adrielsonfurtado.blogspot.com.br/
ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Motor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Norte_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Onomatop%C3%A9ia
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herança de um patrimônio dividido por filhos de uma escrava. Observou-se que 51,28% possuíam o 
ensino fundamental incompleto, 17,95% assinavam apenas o nome, 10,26% ensino médio completo 
7,69% ensino superior completo, 5,13% sem alfabetização. 

Fotografia 4 -Quilombo Abacatal 

 
Fonte: Fotos de Carlos Penteado 

Fotografia 5 -Quilombo Abacatal 

 
Fonte: Fotos de Carlos Penteado 

O município ainda conta com uma extensa área urbana abrigando os bairros de: 40 Horas, 
Aguas Brancas, Águas Lindas, Atalaia, Aurá, Centro, Cidade Nova, Coqueiro, Curuçambá, Distrito 
Industrial, Geraldo Palmeira, Guanabara, Heliolândia, Icuí-Guajará, Jaderlândia, Jibóia Branca, Júlia 
Seffer, Maguari-Cajuí, PAAR, Providência. 

Ananindeua é considerada um polo industrial da região metropolitana de Belém, possuindo 
indústrias nas mais diversas áreas de produção, entre elas destaca-se o beneficiamento de madeira, 
a produção de tintas, exportação de diversos tipos de matéria prima e rede de concessionárias de 
carros. 

No período de 2004 a 2010 foram registrados saldos positivos na geração de empregos no 
mercado de trabalho formal do município de Ananindeua, com o número de 16.453 vagas criadas 
nesse período. No último ano, foram registradas 23.035 admissões contra 20.257 demissões. 

Os setores que mais aumentaram a participação entre 2004 e 2010 na estrutura do emprego 
formal do município foram construção civil (de 6,19% em 2004 para 11,70% em 2010) e 
Administração Pública (de 9,69% para 14,73%). 

 
2.2 Características Sociodemográficas 

Conforme dados do Censo IBGE8, em 2010 a população total do município era de 471.980 
residentes, dos quais 32.495 se encontravam em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda 
domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Isto significa que 6,9% da população municipal viviam nesta 
situação. Do total de extremamente pobres, 171 (5%) viviam no meio rural e 32.324 (99,5%) no meio 
urbano. 

 
2.2.1 Sobre a linha da pobreza e indigência 

De acordo com o Dicionário de Economia a pobreza pode ser entendida como a carência ou 
falta de meios para suprir as necessidades básicas dos indivíduos, é um fenômeno complexo que 
marca a vida de muitas pessoas, pois mais do que ausência de recursos materiais as pessoas dentro 
dessas condições estão expostas a situação de vulnerabilidade, e de exclusão social.  Devido seu 
histórico colonial de desigualdade e segregação, o Brasil possui uma grande quantidade de pessoas 
vivendo abaixo da linha da pobreza, quando se apresenta de forma mais severa, e por causa disso o 
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país se configurava até pouco tempo entre os países classificados como “subdesenvolvidos”. Destaca-
se que a pobreza não é uma condição exclusiva de uma região ou outra do país, em todas as cidades 
é possível notar pessoas nessas condições, sobretudo nos grandes centros metropolitanos. 

Gráfico 1 - Distribuição percentual da população extremamente pobre por faixa etária 

 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social 6  

O Censo revelou que no município havia 2.894 crianças de 0 a 3 anos e 1.443 de 4 a 5 anos 
na faixa de situação de extrema pobreza. O grupo de 6 a 14 anos, por sua vez, totalizou 7.063 
indivíduos na extrema pobreza, enquanto no grupo de 15 a 17 anos havia 2.239 jovens nessa 
situação. Foram registradas 1.257 pessoas com mais de 65 anos na extrema pobreza. Assim, 41,9% 
dos extremamente pobres do município têm de zero a 17 anos.  

Gráfico 2- Proporção da população em extrema pobreza frequentando a escola ou creche por faixa etária 

 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social  

Segundo dados oficiais do Ministério do Desenvolvimento de Combate à Fome datado de 
2011 existiam no Brasil cerca de 16,27 milhões de pessoas em condição de “extrema pobreza”, ou 
seja, com renda familiar mensal abaixo dos R$ 70,00 por pessoa. No entanto, o Brasil vem avançando 
na área em 2012 O instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) divulgou um relatório em que 
3,5 milhões de pessoas haviam abandonado essa linha, em 2013 um relatório apresentado pela 
Assembleia das Nações Unidas classificou o Brasil entre o 13º país que mais investia no combate à 
pobreza no mundo. 

Gráfico 3 - Programa Bolsa Família

 
Fonte: Dados do Portal de Transparência 7 - Elaborado pela autora 

                                                           
6 Disponível em: <http://www.mds.gov.br>. Acesso em: 18 set. 2014. 
7 Disponível em: <http://www.portaldatransparencia.gov.br/graficos/bolsafamilia/>. Acesso em: 04 fev. 2017. 
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Conforme o Portal de Transparência do governo municipal, no ano de 2015 o município de 
Ananindeua destinou um valor total de R$ 351.450.374,43 (trezentos e cinquenta e um milhões e 
quatrocentos e cinquenta mil e trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos) à ação 
de Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei 
nº 10.836, de 2004) dos quais R$ 64.193.213,00 (sessenta e quatro milhões cento e noventa e três 
mil e duzentos e treze reais) representa um total destinado à ação do Bolsa Família.  Segue abaixo 
gráfico que apresenta o comparativo de 2010 e 2000 referente às pessoas abaixo da linha da pobreza. 

Gráfico 4 - Proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza e indigência- 200 e 2010

  

Fonte: IBGE - Censo Demográfico/Elaboração: IPEA/DISOC/NINSOC - Núcleo de Informações Sociais, portal 
ODM -Relatórios dinâmicos. - Adaptado 

Conforme o gráfico verifica-se que no ano de 2000, o município tinha 30,4% de sua 
população vivendo com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00, percentual que reduziu para 
16,4% em 2010. Mesmo apresentando uma redução de 45,9% no período, são 76.731 pessoas nessa 
condição de pobreza8. 
 
2.2.2 Distribuição de Renda 

Para a economista Mônica Simioni 9, a distribuição de renda está diretamente atrelada ao 
desenvolvimento. A autora destaca que o Brasil conquistará nos últimos anos (referentes a 2010) 
uma retomada do crescimento associada pela “política de valorização do trabalho, com recuperação 
real do salário mínimo e com geração de milhões de empregos com carteira assinada” o que segundo 
a mesma amorteceu os impactos da crise que assolou o mundo em 2009. Na nota publicada em 2010 
pelo site oficial do IPEA, é destacado o papel do Estado e da valorização do salário mínimo na questão, 
Clemente Lúcio Ganz, diretor técnico do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos), afirma que é necessário haver uma “estratégia de crescimento econômico e 
vontade pública”, a fim de, garantir que o crescimento econômico possibilite uma melhor distribuição 
de renda e não a concentração das riquezas no país, isso explica o porquê mesmo com altos índices 
de produtividade a economia estagna, uma vez que os recursos ficam retidos nas mãos de poucos e 
deixam de circular não há reflexo de melhoria de vida na população. 

Ainda segundo dados do IBGE referentes ao rendimento mensal dos domicílios em 
Ananindeua: O Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares 
permanentes – Rurais é de R$ 190,40 (cento e noventa reais e quarenta centavos ); Valor do 
rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Urbana  
R$ 370,00 (trezentos e setenta reais  ); Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios 
particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Rural R$ 686,07 
(seiscentos e oitenta e seis e sete centavos); Valor do rendimento nominal médio mensal dos 
domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio – Urbana 
R$ 2.131,18 (dois mil cento e trinta e um reais e dezoito centavos ). 

 

                                                           
8 Para classificar a população abaixo da linha da pobreza, foi somado a renda de todas as pessoas do domicílio, e o total 

dividido pelo número de moradores, sendo considerado abaixo da linha da pobreza os que possuem renda per capita 

até R$ 140,00. No caso da indigência, este valor será inferior a R$ 70,00. 
9 IPEA. Disponível em: http://www.ipea.gov.br. Acesso em: 02 fev. 2017. 
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Gráfico 5 - Percentual de renda recebida 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico/ Portal ODM-Relatório Dinâmico-Adaptado 

 

O gráfico acima apresenta participação dos 20% mais pobres da população na renda, isto é, 
o percentual da riqueza produzida no município que ficam com os 20% mais pobres, passou de 3,5%, 
em 1991, para 3,9%, em 2010, diminuindo os níveis de desigualdade. Analisando o oposto, em 2010, 
a participação dos 20% mais ricos era de 57,2%, ou  seja, 14,6 vezes superior à dos 20% mais pobres. 
 
2.2.3 O trabalho infantojuvenil 

Para a lei brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), classificam-se como 
crianças os indivíduos de até onze anos de idade e, adolescentes aquelas pessoas que têm entre doze 
e dezoito anos. Segundo dados do IBGE a população total de Ananindeua é de 510.834, sendo dessa 
totalidade 168.175 de crianças e jovens. 

Fonte : IBGE, elaborado pela Autora 

O Levantamento de dados mostra a população infantil ocupada no município, segundo dados 
do Ministério da Saúde – DATA SUS, em 2010 Ananindeua apresenta um total de 3.393 casos de 
crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos trabalhando. 
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A relação da média da população infanto-juvenil ocupada de Ananindeua pelo total da 
população nacional é de 6,24% para o município e de 9,42% para a média nacional brasileira.  

A temática trabalho é um dos assuntos que mais preocupam os jovens brasileiros de todas 
as classes sociais.  Segundo a pesquisa Perfil da juventude Brasileira cerca de 52% creem que o 
emprego, além de atender suas necessidades financeiras, é responsável por seu crescimento e sua 
independência e aproximadamente 32% dos entrevistados, estão inseridos no mercado de trabalho, 
20% estão tentando uma colocação e 90% dos jovens, de 21 a 24 anos, estão no mercado. 

Gráfico 7- Percentual de jovens que trabalham em Ananindeua 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, / Portal ODM-Relatório Dinâmico-Adaptado, adaptado  

Muitos jovens preocupam-se em conciliar estudos e trabalho. Ao analisar os jovens de 15 a 
17 anos que estavam trabalhando, percebe-se que, em 2014, 16,9% deles trabalhavam de 41 a 44 
horas semanais, o que pode influenciar negativamente nas horas disponíveis aos estudos. Quando 
analisada a faixa etária de 18 a 24 anos, esse percentual vai para 84,7%.  O rendimento médio mensal 
dos jovens de 15 a 17 anos era de R$ 464,6, em 2.014, enquanto que entre jovens de 18 a 24 anos o 
rendimento era de R$ 1.012,1. 
 
2.2.4 Dados sobre a violência contra crianças e adolescentes 
 
2.2.5 Taxa de homicídio de jovens 

Segundo levantamento realizado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República em parceria com a Unicef divulgado em 2012, o Índice de Homicídios na Adolescência 
(IHA) na cidade de Ananindeua é 6,62, ou seja, o relatório revela que cerca de seis ou mais jovens 
com idade de 12 a 18 anos são assassinados de forma violenta, isso em cada grupo de mil habitantes 
fazendo com que a cidade ocupe o 15º lugar no ranking nacional.  Ainda segundo dados do Instituto 
Igarapé21 a cidade está entre as 130 grandes cidades (considera-se as com mais de 250 mil 
habitantes) latino-americanas e caribenhas consideradas altamente perigosas, ou seja, têm taxas de 
homicídios superiores a 25 para cada 100 mil habitantes. A pesquisa ainda aponta para o perfil das 
vítimas que se configura entre as idades de 15 a 29 anos. 
 
2.2.6 Crimes contra crianças e adolescentes segundo dados do disque 100/PA- CAOIJ 

O Disque 100 ou Disque Denúncia Nacional é um canal de comunicação da sociedade com o 
poder público, que oferece o serviço de receber e encaminhar denúncias de violências contra crianças 
e adolescentes, como violência sexual física e psicológica, tráfico, negligência e outras. O Serviço é 
uma das ações estratégicas no enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes no Brasil, 
envolvendo o eixo de prevenção. 
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Gráfico 8- Denúncias do disque 100 contra crianças e adolescentes em Ananindeua – Ano 2016 

 
Fonte: Disque 100/PA-CAOIJ 

 
No ano de 2016 o canal do disque 100/Pa-CAOIJ recebeu 2.187 denúncias referentes à 

violação dos direitos das crianças e dos adolescentes, dessas 176 eram do Município de Ananindeua. 
Conforme o gráfico acima o maior índice de denúncias corresponde a faixa etária de crianças 

de 4 a 7 anos que representa 48,27% ,em seguida a faixa etária de 12 a 14 anos com 37,21%, logo 
depois a de 8 a 11 anos abrangendo 35,20%, seguido os de 0 a 3 anos corresponde a 34,19% do 
número de denúncias, finalizando com os jovens de 15 a 18 anos com 22,13% do total de denúncias 
do município. 

Em reação ao sexo das vítimas percebe-se que a maioria das denúncias diz respeito ao sexo 
feminino com 98 casos e 78 casos envolvendo o sexo masculino. 
 
3 SERVIÇOS DE SAÚDE 

A saúde consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, no artigo XXV, que 
define que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e a sua família, 
saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 
sociais indispensáveis. Ou seja, o direito à saúde é indissociável do direito à vida, que tem por 
inspiração o valor de igualdade entre as pessoas. 

No contexto brasileiro, o direito à saúde foi uma conquista do movimento da Reforma 
Sanitária, refletindo na criação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição Federal de 1988, 
cujo artigo 196 dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação”. 

No entanto, direito à saúde não se restringe apenas a poder ser atendido no hospital ou em 
unidades básicas. Embora o acesso a serviços tenha relevância, como direito fundamental, o direito 
à saúde implica também na garantia ampla de qualidade de vida, em associação a outros direitos 
básicos, como educação, saneamento básico, atividades culturais e segurança10. 

O site oficial da prefeitura de Ananindeua informa 12 Unidades Municipais de saúde que 
atendem à população distribuída em cinco polos de atendimento, do total de doze verifica-se que sete 
são classificadas como Unidade Municipal de Saúde de Urgência e Emergência, havendo pelo menos 
uma em cada polo, as demais se configuram como unidades básicas11. 
 
3.1 Mortalidade materna 

A cada minuto morre no mundo uma mulher em virtude de complicações da gravidez e do 
parto. Ao fim de um ano, todas essas mortes somam 529 mil, a maioria ocorre em países em 

                                                           
10 Fonte: Fundação Osvaldo Cruz. Disponível em: <http://pensesus.fiocruz.br/direito-a-saude>. Acesso em: 04 fev. 

2017. 
11 . Prefeitura de Ananindeua. Disponível em: <http://www.ananindeua.pa.gov.br/>. Acesso em: 02 fev. 2017. 
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desenvolvimento e para cada mulher que morre outras trinta sofrem sequelas ou problemas crônicos 
de saúde. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como morte materna a que ocorre durante a 
gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término desta, independente da duração ou da 
localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com a gravidez ou por medidas em 
relação a ela, porém não devidas a causas acidentais ou incidentais. 

É considerado aceitável o índice de 20 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos; 
entre 20 e 49 mortes, o índice é considerado médio; entre 50 e 149 mortes é alto e, acima de 150, 
muito alto. 

No Brasil, a taxa oficial de mortalidade materna é de 75 mortes de mulheres para cada 100 
mil nascidos vivos. Mas, sabe-se que esse número não reflete a realidade, pois nem todas as mortes 
são registradas como tendo causas relacionadas à gravidez ou ao parto.  

Segundo a 10º Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), Morte Materna 
“é a morte durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independente da duração 
ou da localização da gravidez, devida a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez 
ou por medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais”. 

A CID 10 estabelece ainda o conceito da morte materna tardia, decorrente de causa 
obstétrica mas ocorrida após os 42 dias de um ano depois do parto (código 096). Inclui também o 
conceito de morte materna por sequela de causa obstétrica direta, quando ocorrida um ano ou mais 
após o parto (097). 

No entanto, frente a esse compromisso, percebe-se que poucos foram os reflexos no 
coeficiente de mortalidade materna no país, sendo necessária a busca de soluções para o 
enfrentamento desse anacrônico e insistente problema da mortalidade das mulheres durante o 
processo fisiológico da gravidez e do parto. 

Estudar os fatores relacionados a esta situação faz-se essencial para a formulação de 
estratégias de gestão e planejamento, já que o número de mortes maternas de um país constitui um 
excelente indicador de sua realidade social, estando inversamente relacionado ao grau de 
desenvolvimento humano. 

Existem ainda casos de violência obstetra como um dos fatores responsáveis por mortes 
maternas no Brasil.12 São exemplos de violência obstétrica o uso de medicamentos para acelerar o 
parto – o que pode aumentar o risco de hemorragia, e a falta de espaço para os profissionais que 
enfrentam uma alta demanda para atender e na maioria dos casos com pouco tempo para recorrer a 
práticas como massagens e outras intervenções menores. As principais causas de mortalidade 
materna são hemorragia, hipertensão, infecção e aborto.  

Dentro dessa perspectiva convêm destacar alguns aspectos peculiares da cultura paraense, 
a figura da parteira até pouco tempo fazia parte da vida das gestantes e é possível imaginar que em 
regiões onde não há atendimento médico adequado para a realização de um parto elas ainda atuam. 

A antropóloga Soraya Fleischer13 , ressalta que as Parteiras tão frequentemente procuradas 
no passado, e gradativamente esquecidas pelo advento da modernidade e avanços da medicina, 
voltaram a ser temas de discussões por mulheres, ONG’s e pelo poder público como parte de um parto 
humanizado Em meio a sua pesquisa pelo tema em todo o Brasil, percebeu uma grande variedade de 
“atores e agendas gravitando ao redor do parto humanizado”, que havia mulheres que mesmo se 
preparando para o parto normal foram submetidas a doses de medicamentos e procedimentos 
cirúrgicos desnecessários para acelerar o parto.  

No Diário Oficial do Município de Ananindeua publicado em 27 de abril de 201614 se faz 
referência a implementação de políticas públicas voltadas para as Mulheres de Ananindeua, e nas 
ações elencadas pelo tópico: Saúde Integral da Mulher, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, está 
prevista a valorização e inserção das Parteiras na rede de saúde pública, como parte dos objetivos, 
que atende a recomendação de Humanização do Parto, um debate que tem sido colocada a nível 
nacional e mundial. 

                                                           
12 Artigo publicado em março de 2013 pelo portal da BBC Brasil, Júlia Dias Carneiro. 
13 Tese de doutorado “Parteiras, Buchudas e Aperreios. Uma etnografia do atendimento obstétrico não oficial na cidade 

de Melgaço, Pará.” apresentado a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
14 Disponível em: <http://www.ananindeua.pa.gov.br/diario/public/diariopdf/2016_DIARIO_DE_ABRIL,_27.pdf>. 

Acesso em: 03 fev. 2017. 

http://www.ananindeua.pa.gov.br/diario/public/diariopdf/2016_DIARIO_DE_ABRIL,_27.pdf
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Gráfico 9- Taxa de mortalidade materna

 
Fonte: Relatório Dinâmico- Adaptado pela autora 

 
Observa-se através do gráfico que o número de óbitos maternos no município, de 1996 a 

2014, foi de 93 caos.  A meta do Objetivo 5 dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio se refere a 
taxa de mortalidade materna a cada 100 mil nascidos vivos, porém a taxa pode sofrer fortes variações 
em função do número reduzido de crianças nascidas em alguns municípios. Por isso, o importante ao 
analisar se esta meta está sendo atingida é verificar o número de óbitos maternos e o número de 
nascidos vivos e fazer as correlações segundo os critérios de saúde adotados. 

A taxa de mortalidade materna máxima recomendada pela Organização Pan-americana de 
Saúde (OPAS) é de 20 casos a cada 100 mil nascidos vivos. A meta estabelecida para o Brasil é de 35 
casos. Em 2011, esse número foi de 55,3; mas devido a subnotificações, estaria próximo de 64,8 
óbitos a cada 100 mil nascidos vivos, segundo a estimativa da Rede Interagencial de Informações 
para a Saúde (RIPSA). 

 
3.2 Consultas pré-natais 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu no dia 07 de novembro de 2016 uma nova 
série de recomendações para melhorar a qualidade da atenção pré-natal15, com o objetivo de reduzir 
o risco de natimortos e complicações na gravidez, além de proporcionar às mulheres uma experiência 
positiva da gestação. 

De acordo com informações do site da instituição, estima-se que, em 2015, 303 mil mulheres 
morreram por causas relacionadas à gravidez; 2,7 milhões de bebês morreram durante os 28 
primeiros dias de vida; e 2,6 milhões de bebês eram natimortos. 

A qualidade dos cuidados durante a gravidez e no parto pode evitar muitas dessas mortes; 
entretanto apenas 64% das mulheres recebem hoje cuidados pré-natais quatro vezes ou mais 
durante a gestação. 

O pré-natal é uma oportunidade crucial para os provedores de saúde oferecerem cuidado, 
apoio e informação para a gestante. Isso inclui a promoção de um estilo de vida saudável, a detecção 
e prevenção de doenças, aconselhamento sobre planejamento familiar e apoio às mulheres que 
podem estar sofrendo violência de seus parceiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 As recomendações estão disponíveis no site oficial OMS BRASIL. Disponível em:<http://www.who.int/e 

portuguese/countries/bra/pt/>. Acesso em: 04 fev. 2017. 
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Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS/ Elaboração: Relatório Dinâmico - Adaptado pela autora. 

O Ministério da Saúde recomenda, no mínimo, seis consultas pré-natais durante a gravidez. 
Quanto maior o número de consultas pré-natais, maior a garantia de uma gestação e parto seguro, 
prevenindo, assim, a saúde da mãe e do bebê. A proporção de gestantes sem acompanhamento pré-
natal, em 2014, neste Município, foi de 5,5%. As gestantes com 7 ou mais consultas representavam 
44,0%. 

 
3.3 Tipo de parto 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) o nascimento de um bebê deve ser natural, 
e se tudo estiver bem com a mãe e a criança requer pouca intervenção médica. A cesárea é 
recomendada em casos de complicações reais e deveria ficar em torno de 15%. No entanto, no Brasil 
55% dos partos realizados são cesarianas, o percentual no SUS é de 40% enquanto na rede privada 
chega a 84% o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde (ANS) anunciou uma série de 
medidas para estimular a realização de partos normais e reduzir o alto índice de cesáreas 
desnecessárias no País.  

Além do medo que muitas mulheres cultivam do parto normal, corrobora para os índices 
elevados de cesáreas a comodidade de agendar um dia, um horário, um médico, além da praticidade 
do procedimento que não dura mais do que duas horas em comparação ao trabalho de parto normal. 
O mundo do trabalho, a modernidade e a vida corrida das grandes cidades exigiu da humanidade uma 
forma de vida cada vez mais racional, onde tudo precisa ser minimamente planejado e calculado. O 
ilustre sociólogo alemão Georg Simmel em seu artigo A metrópole e a Vida Mental cita que para se 
adequar a rotina das grandes metrópoles urbanas “A mente moderna se tornou mais e mais 
calculista”. A mulher moderna tendo que conciliar a maternidade com a vida conjugal, estudo, 
carreira profissional, sonhos e realizações, tende a optar pelo procedimento cirúrgico muitas vezes 
também pela necessidade de se adequar ao sistema que nem sempre lhe oferece uma opção mais 
humanizada. 

Além do tempo de recuperação da mãe ser maior o procedimento cirúrgico desnecessário 
pode ser a causa da prematuridade e a imaturidade pulmonar nas crianças, segundo a obstetra 
Renata Reis16 as cesáreas agendadas também aumentam em 120 vezes a probabilidade de problemas 
respiratórios para o recém-nascido e se trata da principal causa do encaminhamento de bebês para 
UTIs neo-natais. 

 
 
 
 

                                                           
16 Entrevista registrada no Portal Brasil13 
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Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS/Elaboração: Relatório Dinâmico- Adaptado pela autora. 

 
Embora a cesariana seja indicada em alguns casos, o método natural continua sendo o mais 

seguro para mãe e bebê. Percebe-se que no País são registradas muito mais cesarianas do que os 15% 
recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). No Município de Ananindeua, em 2014, 
69,1% dos partos realizados foram cesarianas e 30,7% normais. Em 2014, no Município, 100,% dos 
nascidos vivos tiveram seus partos assistidos por profissionais qualificados de saúde. 

 
3.4 Mães adolescentes 

A gravidez precoce é um problema de saúde pública, pois causa riscos à vida da mãe e do 
bebê, além de ter impactos sociais e econômicos, pois na maioria dos casos as mães abandonam os 
estudos e tem dificuldade de conseguir emprego.  A OMS considera a adolescência, a idade entre 10 
a 19 anos, a falta de informação referente a métodos contraceptivos e planejamento familiar 
contribuem para o aumento do índice. 

Gráfico 12- Percentual de mães adolescentes 

 
Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS /portal ODM - Relatório Dinâmico- Adaptado 
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O percentual de mães com idades inferiores a 20 anos é preocupante. Na maioria dos casos, 
as meninas passam a enfrentar problemas e a assumir responsabilidades para as quais não estão 
preparadas, com graves consequências para elas mesmas e para a sociedade. Em 2001, 28,3% das 
crianças que nasceram no Município eram de mães adolescentes; este percentual passou para 22,2%, 
em 2013, o que representa 1 a cada 5 nascidos vivos. 

Gráfico 13- Percentual da população feminina de 10 a 19 anos que são mães (2001 e 2012) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS /Portal ODM-Relatório Dinâmico- Adaptado. 

 

3.5 Mortalidade infantil 
A mortalidade infantil é um problema social que ocorre em escala global, as regiões mais 

pobres são as mais atingidas. Estão relacionadas à mortalidade infantil causas como ausência de 
acompanhamento médico, deficiência da assistência hospitalar, desnutrição, problemas de doenças 
causadas pela falha na infraestrutura das cidades como saneamento, e doenças contagiosas como 
malária, febre-amarela, dengue, zika vírus, etc. 

Gráfico 14 - Taxa de mortalidade infantil de acordo com as regiões brasileiras 

 
Fonte: Dados do IBGE - Elaborado pela autora. 

 

A taxa de mortalidade infantil é obtida por meio do número de crianças de um determinado 

local (cidade, região, país, continente) que morrem antes completar um ano, a cada mil nascidas 

vivas.  No Brasil a taxa está se reduzindo a cada ano, estudos do IBGE (Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística) ligam a queda nos óbitos infantis ao aumento da escolaridade feminina e de 

domicílios com saneamento básico17. 

Gráfico 15 – Taxa de mortalidade de crianças 

 
Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS / Portal ODM-Relatório Dinâmico - Adaptado. 

 
A taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos, em 1995, era de 18,2 óbitos a cada mil 

nascidos vivos; em 2014, este percentual passou para 17,6 óbitos a cada mil nascidos vivos, 
representando redução de 2,9% da mortalidade. 

O número total de óbitos de crianças menores de 5 anos no município, de 1995 a 2014, foi 
4.049.  A taxa de mortalidade de crianças menores de um ano para o Município, estimada a partir dos 
dados do Censo 2010, é de 17,7 óbitos a cada mil crianças menores de um ano. Das crianças até 1 ano 
de idade, em 2010, 9,0 % não tinham registro de nascimento em cartório. Este percentual cai para 
2,3% entre as crianças até 10 anos. 
 
3.6 Desnutrição infantil 

A fome, a desnutrição e o analfabetismo são facetas de uma vida de miséria imposta a uma 
parcela significativa da população brasileira pelo processo histórico de exploração econômica 
imposta. 

Essa mazela social é um problema humanitário, pois a carência de alimentos por períodos 
prolongados causa além de desconforto tais como dores e falta de energia, também prejuízos ao 
organismo, pode gerar além de fraqueza o agravamento de doenças podendo inclusive levar ao óbito. 
Em se tratando de crianças essa condição prejudica o crescimento físico bem como desenvolvimento 
cognitivo, prejudica o desempenho escolar e em casos graves causa desnutrição, raquitismo e 
anemia. 

Apesar dos avanços do país que até poucas décadas enfrentava situações precárias de fome 
com mais de 40% da população em situação de extrema pobreza, ainda é possível registrar pessoas 
nessas condições como já explicitado pelos tópicos acima. Cabendo ao estado a incumbência de gerir 
adequadamente as riquezas do país, e garantir assistência aos que estão submetidos a condições de 
escassez. 

A instabilidade política, a ineficácia na má administração dos recursos naturais, má 
distribuição de renda que gera a concentração de riqueza, o superendividamento do país com bancos 
mundiais, podem ser citados como causas sociais que levam as pessoas a passarem fome. Muitos 
desses quadros infelizmente podem ser notados no Brasil sejam por razões históricas, sociais e 
econômicas, o estado brasileiro tem assumido o combate à fome como uma missão de prezar pelo 
bem-estar da população e promover o seu desenvolvimento pleno. 

 

                                                           
17 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/saude/2016/11/mortalidade-infantil-continua-em-queda-no-brasil>. 

Acesso em: 04 fev. 2017. 
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Gráfico 16 - Porcentagem de crianças Desnutridas 

Fonte: SIAB – DATASUS- Portal ODM-Relatório Dinâmico Adaptado 

O gráfico mostra que em 2014, o número de crianças menores de 2 anos pesadas pelo 
Programa Saúde da Família era de 90,6%; destas, 0,2% estavam desnutridas. No Município, em 2010, 
21,5% das crianças de 0 a 14 anos de idade estavam na condição de pobreza, ou seja, viviam em 
famílias com rendimento per capita igual ou inferior a R$ 140,00 mensais. 
 
3.7 Vacinação 

Sabe-se que a vacinação é umas das mais importantes formas de prevenção contra doenças, 
segundo nota publicada pelo Portal Brasil tendo como fonte a Fundação Osvaldo Cruz, o Programa 
Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde se destaca por ser um dos melhores do mundo 
com 42 tipos de imunobiológicos utilizados na prevenção e tratamento de doenças, incluindo 25 
vacinas, o Brasil é um dos países que oferece o mais número de vacinas à população18· 

Gráfico 17 - Vacinação em dia Ananindeua 

 

                                                           
18 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/saude/2014/10/vacinas-sao-armas-eficazes-para-prevenir-doencas>. 

Acesso em: 04 fev. 2017. 
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Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS /Portal ODM- Relatório Dinâmico- Adaptado. 
A imunização é considerada uma das ações que contribuem para a redução da mortalidade 

infantil. Em 2014, 97,4% das crianças menores de 1 ano estavam com a carteira de vacinação em dia. 
 

3.8 O vírus da Imunodeficiência Humana 
A AIDS é uma doença causada pelo vírus HIV, uma das formas de transmissão da doença é 

por contato sexual desprotegido, mas também pode ser transmitida por transfusão de sangue e 
compartilhamento de objetos que perfurem e cortem. A doença causa impacto no sistema 
imunológico, deixando o portador sujeito a doenças que o corpo não pode mais combater. Em nota 
publicada no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, 01 de dezembro de 2016 através de seu site oficial 
a ONU (Organizações das Nações Unidas) 19 pediu que fosse renovado o compromisso global para 
combater e por fim a epidemia até 2030. 

Gráfico 18 - Casos de AIDS registrados em Ananindeua nos anos de 1990 a 2013 

 
Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS Portal ODM-Relatório Dinâmico –adaptado  

 
O Município teve de 1990 a 2013, 1.856 casos de AIDS diagnosticados; destes, 683 femininos 

e 1.173 masculinos.  No Município de Ananindeua, a taxa de incidência, em 2013, era de 36,2 casos a 
cada 100 mil habitantes, e a mortalidade, em 2014, 12,8 óbitos a cada 100 mil habitantes. No 
Município, em 2013, do número total de casos de AIDS, 10,6% eram jovens de 15 a 24 anos, enquanto 
que as mulheres representavam 37,9% dos casos. 

 
3.9 Doenças transmissíveis por mosquitos 

O Brasil tem enfrentado nos últimos tempos muitos problemas em decorrência de doenças 
transmitidas por mosquitos, destaca-se o Aedes Aegypti20 responsável pela transmissão da Dengue, 
identificada pela primeira vez em 1986, estima-se que 50 milhões de infecções por dengue ocorram 
anualmente no mundo. A circulação do vírus chikungunya, foi identificada pela primeira vez em 
2014; o Zika foi identificado pela primeira vez no Brasil em abril de 2015. O Zika Vírus esta 

                                                           
19 Disponível em: <https://nacoesunidas.org/em-dia-mundial-onu-pede-compromisso-renovado-com-combate-a-

aids/>. Acesso em: 05 fev. 2017. 
20 O A. aegypti é originário do Egito. A dispersão pelo mundo ocorreu da África: primeiro da costa leste do continente 

para as Américas, depois da costa oeste para a Ásia. O gênero Aedes só foi descrito em 1818. Logo verificou- se que a 

espécie aegypti, descrita anos antes, apresenta características morfológicas e biológicas semelhantes às de espécies do 

gênero Aedes – e não às do já conhecido gênero Culex. Então, foi estabelecido o nome Aedes aegypti. 
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relacionado à Microcefalia em bebês apresenta risco a gestantes e uma de suas formas de contágio é 
através da relação sexual. 

 

 
Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS, Portal ODM-Relatório Dinâmico ,adaptado . 

 
Algumas doenças são transmitidas por insetos, chamados vetores, como as espécies que 

transmitem malária, febre amarela, leishmaniose, dengue, dentre outras doenças. No Município, 
entre 2001 e 2012, houve 3.673 casos de doenças transmitidas por mosquitos, dentre os quais 1 caso 
confirmado de malária, nenhum caso confirmado de febre amarela, 58 casos confirmados de 
leishmaniose, 3.672 notificações de dengue. Não houve registro de taxa de mortalidade associada às 
doenças transmitidas por mosquitos no Município em 2014. 
 
4 DADOS EDUCACIONAIS 

A educação é um direito fundamental essencial para o desenvolvimento de cada indivíduo e 
de um país, é certo que a transmissão de conhecimento e saberes ocorre em diversos contextos, desde 
o nascimento as crianças já iniciam o processo de aprendizagem que levarão para toda a vida, mas 
em se tratando do mundo do trabalho é possível afirmar que a educação escolar está diretamente 
relacionada às chances de obter um emprego e aumentar a renda individual e familiar. 

A educação não é importante apenas para promover desenvolvimento econômico, a mulher 
com acesso à educação, por exemplo, tem conhecimento das medidas de prevenção de doenças como 
vacinação e hábitos de higiene para cuidar dos seus filhos. A escolaridade ajuda as famílias a 
reduzirem a mortalidade infantil, e também diminui a taxa de fecundidade. 

O acesso à educação tem impacto na desigualdade de distribuição de renda, melhora a 
qualidade de vida das pessoas, trabalha o exercício da alteridade, que significa dentro do ponto de 
vista antropológico a capacidade de olhar o outro e o compreender dentro de sua própria diferença 
em igualdade, esse processo é importante no combate ao preconceito e a intolerância. Portanto, uma 
educação de qualidade é a base uma sociedade mais igualitária e justa. 

 
4.1 Frequência Escolar 

A frequência escolar é um dos condicionantes para o recebimento do programa bolsa família 
e compete ao Ministério da Educação (MEC) o acompanhamento dessa frequência dos alunos, para 
isso ele analisa a matrícula de todas as pessoas entre 06 e 17 anos e frequência escolar com o índice 
de 85% da carga horária mensal para crianças e adolescentes entre 06 e 15 anos. Já os jovens de 16 
e 17 anos precisam frequentar pelo menos 75% das aulas. 
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No primeiro semestre de 201621 o total de alunos Beneficiários da Bolsa Família em 
Ananindeua é de 48.454 desses são acompanhados pelo MEC 36.365 alunos que corresponde a 
75,05% do total dos beneficiários e desses 35.801 alunos cumpriram com meta de frequência escolar. 

Gráfico 20 - Taxa de frequência no ensino fundamental e médio

 
Fonte: Portal ODM-Relatórios Dinâmicos, adaptado 

 
No Município, em 1991, 18,5% das crianças de 7 a 14 anos não estavam cursando o ensino 

fundamental. Em 2006, o Ministério da Educação, inseriu algumas inovações para melhorar a 
qualidade da educação, estabeleceu a implantação do ensino fundamental de nove anos no País. 
Assim, passou a ser considerada a faixa etária de 6 a 14 anos para o ensino fundamental. Em 2010, 
verificou-se que 15,3% destas crianças não estavam na escola. 

Nas últimas décadas, a frequência de jovens de 15 a 17 anos no ensino médio melhorou. 
Mesmo assim, em 2010, 56,9% ainda estavam fora da escola. Com conhecimento e acesso a 
informações os indivíduos terão ciência dos direitos que possuem, e poderão usufruir deles ou 
mesmo cobrar o seu cumprimento, a educação promove desenvolvimento. 
 
4.2 Distorção Idade-Série 

O valor da distorção é medido em anos e significa a defasagem entre a idade do aluno e a 
idade indicada para a série que ele está cursando. O aluno é considerado em posição de distorção 
ou defasagem idade-série quando a diferença entre a idade do aluno e a idade prevista para a série 
é de dois anos ou mais. 

As principais causas assinaladas em pesquisas para a ocorrência da distorção série são: a 
evasão e o abandono escolar, contudo existem causas primárias que muitas vezes estão 
intimamente vinculadas à situação socioeconômica do aluno. 

Gráfico 21 - Distorção idade-série no ensino fundamental e médio 1999-2007-2015 

 

Fonte: Portal ODM -Relatórios Dinâmicos, adaptado. 

                                                           
21 Disponível em: <portal.mec.gov.br/acompanhamento-da-frequencia-escolar>. Acesso em: 04 fev. 2017. 
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No gráfico acima, no município de Ananindeua percebe-se que a distorção idade-série se 
eleva à medida que se avança nos níveis de ensino. Em 2015, entre alunos do ensino fundamental, 
19,1% estão com idade superior à recomendada nos anos iniciais e 32,8% nos anos finais. A 
defasagem chega a 43,8% entre os que alcançam o ensino médio. 
 
4.3 Conclusão Escolar 

O sucesso ou o fracasso escolar a longo prazo está conectado muitas das vezes a atitudes, 
comportamentos e experiências das crianças pequenas dentro e fora das escolas. A não conclusão do 
ensino fundamental e médio não se deve simplesmente a dificuldades escolares, tais como baixas 
notas, mas também com citado acima podem estar diretamente relacionados a problemas sociais e 
comportamentais na escola. 

 
Gráfico 22- Taxa de conclusão no ensino fundamental e médio (1991,2000 e 2010) 

 

Fonte: INEP – Portal ODM- Relatórios Dinâmicos, adaptado. 

 

A taxa de conclusão do ensino fundamental em Ananindeua, entre jovens de 15 a 17 anos, 
era de 8,9% em 1991. Em 2010, este percentual passou para 49,8%. Quando analisado o ensino 
médio, os percentuais de conclusão caem significativamente. Em 1991, dos jovens de 18 a 24 anos, 
apenas 11,3% concluíam o ensino médio. Em 2010, este valor aumenta para 45,6%. 

Para que não haja mais analfabetos e que a qualidade da educação melhore, é necessário 
garantir que todos os jovens cursem o ensino fundamental e sintam-se estimulados a continuar na 
escola. O percentual de alfabetização de jovens e adolescentes entre 15 e 24 anos, em 2010, no 
município era de 98,7%. 
 
4.4 Índice de desenvolvimento da educação básica - IDEB 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é o fator principal de indicador 
da qualidade do ensino básico no Brasil. Em uma escala de 0 a 10, ele resume dois conceitos: a 
aprovação escolar e o aprendizado nas disciplinas de português e matemática. 

O Ideb em Ananindeua no ano de 2015 registrou, nas séries iniciais da rede pública, que 
atingiu a marca de 4,7, mas não alcançou o ideal de 6,0. A cada 100 alunos da rede pública no 
município, 11 não foram aprovados. 

Este município, em 2015, está na 3.641ª posição, entre os 5.565 municípios do Brasil, quando 
avaliados os alunos dos anos iniciais, e na 3.696ª, no caso dos alunos dos anos finais. Quando 
analisada a sua posição entre os 144 Municípios do Estado do Pará, Ananindeua está na 15ª posição 
nos anos iniciais e na 37ª, nos anos finais. Ainda considerando o IDEB de 2015, nos anos iniciais, 
somente 1.694 municípios brasileiros obtiveram nota acima de 6,0. 
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Gráfico 22- Comparação de notas do IDEB na educação básica (2005, 2007, 2009, 2011,2013 e 2015). 

Fonte: INEP – Portal ODM-Relatórios Dinâmicos, adaptado. 

 
4.5 Breve percepção acerca dos dados apresentados 

A partir dos dados e informações descritos depreende-se que no município de Ananindeua 
na última década a taxa de mortalidade infantil diminui, passando de 21,70% para 17,17% para cada 
mil nascidos vivos, também houve a redução na taxa de pobreza, de 28,77% para 13,94%; e a melhora 
no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 0,606% para 0,718%. 

Todavia, ainda que haja esses avanços, o município de Ananindeua ainda possui índices 
insatisfatórios como nas áreas de educação, saúde, saneamento e vulnerabilidade social, todas abaixo 
da média regional. A gravidez na infância e adolescência é outro problema preocupante, assim 
também os roubos e homicídios que possuem os piores desempenhos em relação às metas de 
desenvolvimento sustentáveis. 
 
5 A REDE DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
5.1 O Conselho Municipal de Direitos da Crianças e do Adolescente 

 
5.1.1 Identificação 

O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Ananindeua (COMDICA)22 
está localizado no Conjunto Cidade Nova II, WE 20, nº 221, Bairro do Coqueiro, em Ananindeua (PA), 
CEP: 67.130-480. Contato (91) 3245-1081. E-mail: camdacananin2008@yahoo.com.br O Conselho 
está vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho de Ananindeua. 
 
5.1.2 Composição e eleição 

A Lei de Criação do Conselho é de setembro de 1992, com a posse do primeiro mandato em 
novembro de 1992. Desde então, o Conselho funciona regularmente, sem descontinuidade ou 
interrupções. 

Ele é composto por 10 (dez) conselheiros titulares e 10 (dez) suplentes. À época do 
Levantamento a presidência e a vice-presidência eram ocupadas por representante da sociedade civil 
e representante do poder público respectivamente. O Regimento Interno prevê essa alternância de 
poder em mandatos diferenciados. 

                                                           
22 A análise foi comprometida pela ausência de informações relevantes e que não foram respondidas durante a 

entrevista. 
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O Conselho tem as seguintes representações do poder público municipal: Educação, 
Assistência Social, Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego, Saúde, Cultura, Lazer e Esporte, 
Renda e Finanças. Os representantes da sociedade civil são oriundos de associação de moradores, 
Conselhos representativos da sociedade civil e Entidades de Atendimento, todos ligados a 
instituições ou entidades devidamente cadastradas no Conselho. 

Para que ocorra a candidatura ao Conselho são necessários alguns requisitos, como: 
participar de organização da sociedade civil que atua de forma expressiva na defesa de direitos 
sociais ou realiza o atendimento direto de crianças e de adolescentes; serem organizações da 
sociedade civil que atuam em áreas específicas e importantes para atividades do Conselho 
(legislação, educação, saúde, finanças e etc.). 

O processo de escolha dos conselheiros é organizado pelo próprio Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e poder público municipal. Tudo sob a fiscalização e acompanhamento do Ministério 
Público. 
 

5.1.3 Processo de educação permanente 

No ano de 2014 o colegiado recebeu capacitação pelas seguintes entidades, com a seguinte 
carga horária: CEDCA (20h), Escola de Conselhos (40h), TCM (40h), Fórum Nacional dos Meninos 
(as) de Rua (20h). Os temas abordados foram SGDCA, Planos Nacionais (Plano Nacional de 
Convivência Familiar e Comunitária, Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 
e Proteção ao Adolescente Trabalhador e Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes), Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente (FMDCA), Crianças 
e adolescente em situação de Rua, Enfrentamento à Violência e Abuso Sexual, Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil, Convivência Familiar e Comunitária, Políticas Públicas. 
 
5.1.4 Estrutura organizacional 

Por ocasião da coleta de dados o Conselho estava instalado em prédio alugado pelo poder 
público municipal denominado “Casa dos Conselhos”, e compartilhava o espaço com outros 
colegiados: Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa (CMDPI) e o Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS). O COMDICA possuía sua própria Secretaria Executiva. A sala de reunião 
era comum a todos os Conselhos. 

Havia disponibilidades de armários, estantes, mesas, cadeiras, arquivo, material de consumo 
(papel, envelopes, pastas). O Conselho possuía computadores de uso privativo e outros de uso 
comum. Constatou-se necessidade de melhor atenção do serviço de manutenção e reparo de 
equipamentos de informática. O local possuía telefone fixo com acesso à internet por modem, 
fornecido pela prefeitura de Ananindeua. 

Havia um assistente social lotado na Casa dos Conselhos que prestava atendimentos a todos 
os colegiados ali instalados. Quanto a outros profissionais, eram requisitados ao órgão 
administrativo, caso necessário. 

As reuniões ocorriam mensalmente de forma ordinária e, se necessário, em convocação 
extraordinária. 

Não existia, à época, um diagnóstico da situação da criança e do adolescente no Município. O 
Plano de Ação do COMDICA do ano de 2014 encontrava-se em fase de aprovação pelo pleno. As 
demandas que deram suporte ao referido plano foram encaminhadas pelo poder público municipal, 
pela sociedade civil organizada e pelos planos de ação de outras áreas de atuação do poder público 
estadual. Não havia procedimentos formais de avaliação e monitoramento. 

O COMDICA possuía relativo acervo bibliográfico e acessava regularmente as resoluções do 
CONANDA. 

 
5.1.5 Gestão do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Em relação à atuação do CMDCA na gestão do Fundo dos Direitos da Criança e dos 
Adolescentes (FDCA), o qual foi implantado no município de Ananindeua no ano de 1998, os 
conselheiros informaram que não tiveram conhecimento dos recursos financeiros do Fundo nos anos 
de 2008, 2009 e 2010. 

Em 2010 o Conselho não emitiu recibos dos valores destinados ao fundo por pessoas físicas 
ou jurídicas (empresas), em nome dos respectivos destinatários ou doadores. Em 2011 não enviou à 
Receita Federal a Declaração de Benefícios Fiscais (DBF) a relação de pessoas físicas/jurídicas que 
efetuaram destinações ao Fundo em 2010. O plano de aplicação dos recursos do fundo foi definido 
por meio do Plano de Ação do CMDCA. 
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No momento da pesquisa o COMDICA não acompanhava a aplicação dos recursos do Fundo, 
sob a alegação de que não tinha acesso às informações dos órgãos ou entidades que receberam os 
recursos, assim como não dispunha de técnicos competentes para fazer este tipo de 
acompanhamento e avaliação. 

Em relação à captação de recursos para o Fundo da Criança e do Adolescente, os conselheiros 
indicaram alguns fatores que dificultavam a ação, como a falta de decisão e/ou mobilização do 
colegiado; falta de conhecimento dos conselheiros sobre a base legal e o funcionamento do Fundo; 
falta de material adequado de divulgação e de estratégias para abordagem de potenciais doadores, 
baixo interesse ou capacidade da comunidade e das empresas para os recursos ao Fundo, pouco 
interesse ou conhecimento do Poder Executivo Municipal em disponibilizar informações. 
 
5.2 Os Conselhos Tutelares 
 
5.2.1 Conselho Tutelar I 

O Conselho Tutelar (CT) I está localizado na Estrada do Maguari, nº 1174. O telefone de 
contato é 3255-3177. Sua área de abrangência é: Curuçambá, Distrito, Guajará I e II, Maguari e PAAR. 

Fotografia 6 – Placa de identificação 

 
Fonte:Acervo do MPPA 

Fotografia 7 - Sala de recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

5.2.1.1 Estrutura física 

À época do levantamento o conselho funcionava em um prédio alugado. A divisão interna era 
composta por uma recepção, 03 (três) salas de atendimento, 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) de 
uso do público externo e 01 (um) para os funcionários e 01 (uma) cozinha. 

De acordo com os entrevistados, no momento da coleta de dados, a segurança no prédio era 
considerada precária, situação agravada em razão da complexidade dos atendimentos realizados no 
local, que muitas vezes são conflituosos. Também relataram insegurança para trabalhar no período 
noturno, em função da localização do prédio. Foi informado que os membros do CT haviam solicitado 
segurança armada à prefeitura, mas até o momento da pesquisa ainda não haviam sido atendidos. 

 
5.2.1.2 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

Por ocasião da pesquisa o quadro de funcionários era composto por 05(cinco) conselheiros 
tutelares, 02 (dois) auxiliares administrativos, 02 (dois) motoristas, 02 (dois) agentes de portaria e 
01 (uma) auxiliar de serviços gerais. 

Os conselheiros trabalhavam em regime de dedicação exclusiva, com carga horária de 
trabalho semanal de 8 h às 20 h, e remuneração de dois salários mínimos, usufruindo dos direitos 
contidos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
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Os entrevistados confirmaram que recebem capacitação periodicamente pela Escola de 
Conselhos, de carga horária de 200 horas e com referidos temas: educação; enfrentamento do 
uso/abuso de álcool e drogas; crianças e adolescente em situação de rua; abuso sexual e prevenção e 
erradicação do trabalho infantil. 
 
5.2.1.3 Equipamentos e materiais 

Durante a visita foi relatado que os materiais de expediente são provenientes da Secretaria 
de Assistência Social do município, entretanto, não eram fornecidos com regularidade, pois faltavam 
grampeadores, armários, fogão. A alimentação e a gasolina fornecidas eram insuficientes. 

O local estava desprovido de recursos materiais, como ar condicionado, impressoras, 
cadeiras, mesas e lâmpadas. 

Constatou-se que faltava manutenção no prédio, pois se encontrava com infiltração, tomadas 
inadequadas, áreas do imóvel sem pintura, torneiras com vazamento. 

O CT I possuía disponibilizado para o seu transporte um veículo de uso exclusivo. 
 

5.2.2 O Conselho Tutelar II 
O Conselho Tutelar (CT) II está localizado na Cidade Nova VI, WE 69, nº 972-A, Coqueiro. O 

telefone de contato é 3295-1451. Sua área de atuação abrange os bairros da Cidade Nova, Coqueiro, 
Icuí-Guajará, Icuí-Laranjeira, Jiboia Branca, Mário Covas (lado direito), 40 Horas, Saré. 

Fotografia 8 - Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 9 - Sala de Atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 10 - Instalações elétricas 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 



35 

 

 

 

5.2.2.1 Estrutura física 
A sede do CT II localiza-se em prédio alugado. A divisão interna é composta por uma 

recepção, 03 (três) salas de atendimento, 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) de uso do público 
externo e o outro para os funcionários e 01 (uma) cozinha. 

 

5.2.2.2 Equipe de trabalho e processo de educação e permanente 
A equipe é composta por 05 (cinco) conselheiros tutelares, 02 (dois) auxiliares 

administrativos, 02 (dois) motoristas, 02 (dois) agentes de portaria e 01 (uma) auxiliar de serviços 
gerais. Vale informar que o atendimento do plantão nos finais de semana funciona na sede do CT II. 
Os conselheiros trabalham em regime de dedicação exclusiva, com carga horária de trabalho semanal 
de 8 h às 20 h, e remuneração de dois salários mínimos, gozando dos direitos contidos na CLT. 

Por ocasião da coleta de dados os membros do CT confirmaram que receberam capacitação 
periodicamente pela Escola de Conselhos, de carga horária de 200 horas, com os seguintes temas: 
educação; enfrentamento do uso/abuso de álcool e drogas; crianças e adolescente em situação de 
rua; abuso sexual e prevenção e erradicação do trabalho infantil. 
 
5.2.2.3 Equipamentos e materiais 

À época da pesquisa os materiais de expediente eram provenientes da Secretaria de 
Assistência Social do município, entretanto, não eram fornecidos com regularidade, ademais, 
faltavam grampeadores, armários e fogão. A alimentações e a gasolina fornecidas foram consideradas 
insuficientes. O CT II não possuía celular corporativo. 

O local não possuía recursos materiais suficientes, como ar condicionado (02), impressora, 
cadeiras, mesas e lâmpadas. 

Faltava manutenção no prédio, pois no momento da visita se encontrava com infiltração, 
tomadas inadequadas, portas sem maçaneta, áreas do imóvel sem pintura, torneiras com vazamento. 

O CT II possuía disponibilizado para o seu transporte um veículo de uso exclusivo. 
De acordo com os entrevistados, a segurança no prédio era precária, situação agravada em 

razão da complexidade dos atendimentos realizados no local, que muitas vezes são conflituosos. 
Além disso, relataram insegurança para trabalhar no período noturno, em função da localização do 
prédio. Conforme as informações prestadas, os conselheiros solicitaram segurança armada à 
Prefeitura, mas até a data da pesquisa ainda não haviam sido atendidos. 
 
5.2.3 O Conselho Tutelar III 

O Conselho Tutelar (CT) III está localizado na Rodovia BR 316, KM 08, Rua João Nunes de 
Souza (Rua do Álcool), nº 146, Centro. O telefone de contato é 3285-0155 e abrange os bairros Aurá, 
Águas Brancas, Águas Lindas, (parte), Centro, Júlia Seffer e Levilândia. 

Fotografia 11 – Placa de identificação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 12 - Sala de Atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 13 - Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

5.2.3.1 Estrutura Física 

À época do levantamento o CT III funcionava em um prédio alugado. A divisão interna era 
composta por uma recepção, 03 (três) salas de atendimento, sendo 02 (duas) com banheiro em seu 
interior, 01 (um) banheiro de uso do público externo e 01 (uma) cozinha. 

Por ocasião da visita foram identificados vários problemas na área externa do prédio, como 
pavimentação do piso deteriorado, paredes com infiltração, fiação elétrica danificada. 

Faltava também manutenção na parte interna do prédio, pois se encontrava com infiltração, 
tomadas inadequadas, áreas do imóvel sem pintura, torneiras com vazamento. 

Verificou-se que havia precariedade da ventilação artificial existente, os ambientes estavam 
sujeitos a temperaturas elevadas, pois faltavam ventiladores. 
 
5.2.3.2 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

No momento da coleta de dados o quadro de funcionários era composto por 05 (cinco) 
conselheiros tutelares, 02 (dois) auxiliares administrativos, 02 (dois) motoristas, 02 (dois) agentes 
de portaria e 01 (uma) auxiliar de serviços gerais. 

Os conselheiros trabalham em regime de dedicação exclusiva, com carga horária de trabalho 
semanal de 8 h às 20 h, e remuneração de dois salários mínimos, usufruindo dos direitos contidos na 
CLT. 

Os entrevistados confirmaram que receberam capacitação pela Escola de Conselhos, de 
carga horária de 200 horas e com os temas seguintes: educação; enfrentamento do uso/abuso de 
álcool e drogas; crianças e adolescente em situação de rua; abuso sexual e prevenção e erradicação 
do trabalho infantil. 
 
5.2.3.3 Equipamentos e materiais 

De acordo com informações da coordenadora do Conselho à época do levantamento, o prédio 
possuía telefone fixo, mas não contava com acesso à internet, o que foi considerado indispensável ao 
bom desenvolvimento dos trabalhos daquele estabelecimento. 

Os materiais de expediente eram provenientes da Secretaria de Assistência Social do 
município, entretanto, não eram fornecidos com regularidade, além disso faltavam grampeadores, 
armários e fogão. A alimentação e a gasolina fornecidas eram insuficientes para atendimento da 
demanda. 

O local, no momento da visita, estava desprovido de recursos materiais suficientes, como ar 
condicionado, impressora, cadeiras, mesas e lâmpadas. 

O Conselho Tutelar III possuía disponibilizado para o seu transporte um veículo de uso 
exclusivo. 

Os entrevistados relataram que a segurança no prédio era precária, situação agravada em 
razão da complexidade dos atendimentos realizados no local, que muitas vezes são conflituosos. 
Também informaram insegurança para trabalhar no período noturno, em função da localização do 
prédio. 

Conforme as informações prestadas, os conselheiros já solicitaram segurança armada à 
Prefeitura, mas até a data da pesquisa ainda não haviam sido atendidos. 
 
5.2.4 O Conselho Tutelar IV 

O Conselho Tutelar (CT) IV está localizado à Rodovia BR 316, KM 08, Rua João Nunes de 
Souza (Rua do Álcool), nº 146, Centro. O telefone de contato é: 3285-0155, sendo que sua área de 
abrangência é: Atalaia (parte), Guanabara, Jaderlândia, Mário Covas (lado esquerdo), Pedreirinha, 
uma parte do Bairro do Una. 
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Fotografia 14 - Placa de identificação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 15 - Sala de Atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 16 - Sala de recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

5.2.4.1 Estrutura física 
À época do Levantamento a sede do CT IV funcionava em um prédio alugado. A divisão 

interna era composta por uma recepção, 03 (três) salas de atendimento, 02 (dois) banheiros, sendo 
01 (um) de uso do público externo e 01(um) para os funcionários, 01 (uma) cozinha e uma ampla 
área externa. 
 
5.2.4.2 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

Por ocasião da coleta de dados o quadro de funcionários era composto por 05 (cinco) 
conselheiros tutelares, 02 (dois) auxiliares administrativos, 02 (dois) motoristas, 02 (dois) agentes 
de portaria e 01 (uma) auxiliar de serviços gerais. 

Os conselheiros têm contrato de dedicação exclusiva, com carga horária de trabalho semanal 
de 8 h às 20 h, e remuneração de dois salários mínimos, usufruindo dos direitos contidos na CLT. 

Os entrevistados confirmaram que recebem capacitação periodicamente pela Escola de 
Conselhos, de carga horária de 200 horas, com os seguintes temas: educação; enfrentamento do 
uso/abuso de álcool e drogas; crianças e adolescente em situação de rua; abuso sexual e prevenção e 
erradicação do trabalho infantil. 

 
5.2.4.3 Equipamentos e materiais 

Os materiais de expediente são provenientes da Secretaria de Assistência Social do 
município, entretanto, durante a visita foi relatado que eles não eram fornecidos com regularidade.  

Não havia recursos materiais suficientes, como ar condicionado e impressora. 
O CT IV possuía disponibilizado para o seu transporte um veículo de uso exclusivo. 
 

6 O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) 
A Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (SEMCAT), é o órgão 

gestor da Política Pública de Assistência Social no Município de Ananindeua. Tem como missão 
atender a população em situação de vulnerabilidade social, bem como viabilizar o acesso desta 
população às políticas públicas e ações assistenciais previstas na Lei Orgânica de Assistência Social 
(LOAS - Lei nº 8.742/93). A SEMCAT localiza-se na Rua BR 316, KM 08, Rua Julia Cordeiro, nº 67 – 
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telefone (91) 3344-1555, encontra-se em gestão plena, o que significa que o município tem gestão 
total das ações de assistência social, com foco em organizar a proteção social básica23 e a proteção 
especial24 em todo o seu território. 

De acordo com informações repassadas pela SEMCAT a composição da equipe Assistência 
Social no município de Ananindeua é formada por servidores efetivos e contratados, sendo somente 
33 servidores em regime de contratação efetiva, os demais funcionários são temporários, foi 
informado ainda que há previsão de concurso /e ou processo seletivo para o ano de 2017.25 

Apresentamos a seguir o resultado do levantamento de equipamentos/instituições que 
compõem a Rede de Garantia de Direitos de Criança e Adolescente na área da Assistência Social, no 
município de Ananindeua, realizado em conformidade com os instrumentais elaborados pelo Centro 
de Apoio Operacional da Infância e Juventude. 

O município de Ananindeua está aparelhado por 10 unidades do CRAS, instalados em 
territórios de maior índice de vulnerabilidade social, de forma a facilitar o acesso da população que 
demanda os serviços da política de assistência social. Segue abaixo a descrição dos referidos 
equipamentos: 
 
6.1 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Daniel Reis 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Daniel Reis está localizado à Rua do sol, 
07, na estrada do Maguari. É mantido pela Prefeitura Municipal de Ananindeua. Sua área de 
abrangência é: Maguari, Centro e Levilandia. 

O horário de funcionamento é das 8 h às 17 h, de segunda a sexta-feira. O telefone é (91) 
98150-7664 e possui o seguinte endereço eletrônico: semcatplan@gmail.com 

 
6.1.1 Estrutura física 

À época da pesquisa o imóvel era alugado, com capacidade de atendimento de mil famílias 
por ano, com acesso ao CRAS por demanda espontânea, busca ativa e encaminhamento. 

Fotografia 17 - Placa de identificação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 18 - Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 19 - Sala de multiuso 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

                                                           
23 Objetivo: prevenir situações de risco desenvolvendo potencialidades e aquisições; fortalecendo vínculos familiares 

e comunitários. 
24 Objetivo: proteger de situações de risco as famílias e indivíduos cujos direitos tenham sido violados e/ou que já tenha 

ocorrido rompimento dos laços familiares e comunitários. 
25 Informações emitidas pela chefa de gabinete Norma de Araújo e pela Assistente Social Simone em 03.02.2017 

mailto:semcatplan@gmail.com
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Fotografia 20 - Piscina 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 21- Brinquedoteca 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 22 - Copa e cozinha 

 
Fonte: acervo do MPPA 

O Centro no momento da visita apresentava excelente estrutura física26. Possuía recepção, 
04 (quatro) salas para atendimento, sala multiuso, copa/cozinha, arquivo, almoxarifado, 07 (sete) 
banheiros, brinquedoteca, uma piscina, além de uma ampla área externa. Os ambientes eram 
providos de adequada iluminação, ventilação, conservação, privacidade, salubridade e limpeza. 

A placa de identificação do serviço era condizente com o que recomenda o Caderno de 
Orientações Técnicas do CRAS. 

O prédio não estava adequado às normativas relacionadas à garantia de acessibilidade. 
Dentre os principais instrumentos reguladores destacam-se: o Decreto nº 5.296/04, que 
regulamenta as Leis nº 10.048/200 e nº 10.098/2000 e a Norma Técnica ABNT NBR 9050/2004 
(Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos). 
 
6.1.2 Equipamentos e materiais 

Em relação aos equipamentos, à época da coleta de dados o CRAS contava com 03 (três) 
computadores, 01 (um) televisor, 01 (um) aparelho de som, 01 (uma) caixa amplificada, acervo 
bibliográfico, 02 (duas) impressoras, possuíam telefone fixo e internet (porém a conexão era muito 
ruim), também dispunha de materiais pedagógicos, mas não eram suficientes para suas demandas e 
precisavam de jogos educativos. 

Por ocasião da visita, o Centro não possuía veículo próprio. Havia apenas dois veículos 
cedidos pela SEMCAT para atender os dez CRAS existentes, sendo disponibilizado em alguns dias e 
horários, conforme a necessidade da equipe técnica. Segundo foi informado, mesmo nos dias que o 
veículo foi solicitado pela equipe, este não era disponibilizado, pois frequentemente estava 
atendendo outro serviço. 
 
6.1.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

O serviço não dispunha de informações institucionais a respeito de cursos de aperfeiçoamento 

ofertados à equipe. 

                                                           
26 São espaços mínimos exigidos para que um imóvel possa ser a sede de CRAS e, portanto, que obrigatoriamente 

oferte o SPAIF: recepção, sala de atendimento, sala de multiuso, sala de coordenação, copa, conjuntos de instalações 

sanitárias e almoxarifado. 
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No momento da coleta de dados, a equipe técnica do CRAS contava com os seguintes 

profissionais: 
Função Quantidade 

Coordenador (a) – 
Assistente Social 

01 

Assistente social 02 

Psicólogo (a) 01 

Pedagogo (a) 01 

Assistente administrativo 02 

Orientador (a) social 01 

Assessor técnico 01 

Técnico municipal 01 

Agente de portaria 02 

Vigilante 02 

Cozinheira 02 

Recepcionista 03 

Serviços gerais 02 

Facilitador de esportes, 
lazer e cultura 

01 

  

A equipe que trabalhava no local era condizente com o que sugere a Norma Operacional 
Básica de Recursos Humanos do SUAS NOB-RH/SUAS27. Para fins de comparação, vejamos o que 
recomenda a tabela da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS -NOB-
RH/SUAS/Brasília: 2009. 

EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO CRAS28 
FAMILIAS 
REFERENCIADAS 
 

CAPACIDADE DE 
ATENDIMENTO ANUAL 

EQUIPE DE REFERENCIA As equipes de 
referência do CRAS 
devem contar 
sempre com um 
coordenador com 
nível superior 
concursado, com 
experiência em 
trabalhos 
comunitários e 
gestão de 
programas, 
projetos, serviços 
e/ou benefícios 
sociais. 

Até 2.500 500 famílias Dois técnicos com nível 
médio e dois técnicos com 
nível superior, sendo um 
assistente social e outro 
preferencialmente 
psicólogo 

  3.500 750 famílias Três técnicos com nível 
médio e três com nível 
superior, sendo dois 
assistentes sociais e 
preferencialmente um 
psicólogo 

  5.000 1.000 famílias Quatro técnicos com nível 
médio e quatro com nível 
superior, sendo dois 
assistentes sociais, um 
psicólogo e um profissional 
que compõem o SUAS 

Fonte: Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS NOB-RH/SUAS 

 

                                                           
27 Norma Operacional Básica de Recursos Humanos-NOB-RH/SUAS –Brasília: 2009. 
28 Equipes de referência são aquelas constituídas por servidores responsáveis pela organização e oferta de serviços, 

programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial, levando-se em consideração o número de famílias 

e indivíduos referenciados, o tipo de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos usuários. 



41 

 

 

 

6.1.4 Caracterização dos serviços 
O CRAS Daniel Reis atende mensalmente cerca de 500 famílias incluídas no SPAIF (Serviço 

de Proteção e Atendimento Integral à Família), cuja a execução é obrigatória e exclusiva; e no SCFV 
(Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). 

As ações de proteção social básica desenvolvidas no CRAS são: atendimento social e 
acompanhamento familiar; ações socioeducativas com grupos de crianças, adolescentes, mulheres e 
idosos; ações de inserção produtiva; ações Inter setoriais em parceria com a rede socioassistencial e 
com demais políticas públicas. 
 

6.2 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Complexo VI 
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Complexo VI está localizado na Cidade 

Nova VI, S/N 22, entre WE 84 e 87. A Prefeitura Municipal de Ananindeua mantém o espaço. A área 
de abrangência é: Coqueiro (Cidade Nova I a VII), Guajará I e II, Parque Laguna, Tóquio, Deus Proverá, 
PAAR Oeste e Hemops. 

As formas de acesso são por demanda espontânea, busca ativa e encaminhamento. O horário 
de funcionamento é das 8 h às 17 h, de segunda a sexta-feira. O telefone de contato é: (91) 98150-
7664. O e mail é: crascomplexovi@outlook.com 

Fotografia 23 - Placa de identificação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 24 - Área externa 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 25 - Brinquedoteca 

 
Fonte: acervo do MPPA 

  

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/9a5d0a9c7ddef70c3cbd459e6c95bc11
mailto:crascomplexovi@outlook.com
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Fotografia 26 - Área externa 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 27 - Paredes deterioradas 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 28 - Sala de recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

6.2.1 Estrutura física 
À época do levantamento o serviço funcionava em imóvel próprio, com capacidade de 

atendimento de 1.000 famílias por ano. 
A placa de identificação do Centro estava condizente com o que recomenda o Caderno de 

Orientações Técnicas do CRAS. 
O prédio, no momento da pesquisa, apresentava em sua estrutura física29 recepção, 02 (duas) 

salas para atendimento técnico, 01 (uma) sala para o SCFV, 01 (uma) sala para a coordenação, 01(um) 
salão para acolhida e atividades com os usuários, 02 (dois) banheiros, sendo um destinado aos 
usuários do serviço e o outro para os funcionários. 

O imóvel em questão é de propriedade do poder público municipal, possui ampla área 
externa, contudo, à época da visita, padecia de subaproveitamento, pois não era utilizada. Na ampla 
área externa, poderia ser planejada e instalada, em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura, 
Esporte e Lazer, um espaço para prática de esporte, cultura e lazer, que traria benefícios a todos os 
públicos referenciados no local. Além disso, o prédio encontrava-se com aspecto de abandono e falta 
de cuidado. 

                                                           
29 São espaços mínimos exigidos para que um imóvel possa ser a sede de CRAS e, portanto, que obrigatoriamente 

oferte o SPAIF: recepção, sala de atendimento, sala de multiuso, sala de coordenação, copa, conjuntos de instalações 

sanitárias e almoxarifado. 
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As salas onde eram realizadas as atividades possuíam ambiente térmico de temperatura 
elevada (quentes), tornando-se desagradáveis e prejudiciais à saúde. De acordo com as informações 
prestadas, havia promessas da SEMCAT de que o espaço passaria por uma readequação, conforme 
exposto no Plano apresentado à Promotora de Justiça da Infância e Juventude de Ananindeua. 

O Centro não estava adequado às normativas relacionadas à garantia de acessibilidade. 
Dentre os principais instrumentos reguladores, destacam-se: o Decreto nº 5.296/04, que 
regulamenta as Leis nº 10.048/200 e nº 10.098/2000 e a Norma Técnica ABNT NBR 9050/2004 
(Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos). 
 
6.2.2 Equipamentos e materiais 

Quanto aos equipamentos, por ocasião da coleta de dados, o serviço contava com 02 (dois) 
computadores, 01 (um) televisor, 01 (um) aparelho de som, 01 (uma) caixa amplificada, acervo 
bibliográfico, 01 (uma) impressora, possuíam telefone fixo e internet (porém a conexão era muito 
ruim), também dispunham de materiais pedagógicos, mas não eram suficientes para suas demandas, 
precisavam de jogos educativos; não possuíam carro próprio, utilizavam o veículo disponibilizado 
todas as segundas-feiras pela SEMCAT, para realização de visitas domiciliares. 

 
6.2.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

A equipe que trabalhava no local não era condizente com o que sugere a PNAS, pois faltava 
psicólogo. 

O serviço não dispõe de informações institucionais a respeito de cursos de aperfeiçoamento 
ofertados à equipe. 

 
No momento da pesquisa, a equipe técnica do CRAS contava com os seguintes profissionais: 
 

FUNÇÃO QUANTIDADE 

Coordenadora (A. Social) 01 

Assistente Social 04 

Psicólogo (a) 00 

Pedagogo (a) 01 

Assistente Administrativo 02 

Orientador (a) / Educador (a) social  04 

Recepcionista  02 

Facilitador (a) de Oficina 02 

Facilitador (a) de Esportes 01 

Agente de Portaria 05 

Manipuladora de Alimentos 02 

Serviços Gerais 02 

 
6.2.4 Caracterização dos serviços 

O CRAS Complexo do VI atende mensalmente uma média de 440 famílias incluídas no SPAIF, 
cuja execução é obrigatória e exclusiva; e no SCFV. 

As ações de proteção social básica desenvolvidas no CRAS são: atendimento 
social/acompanhamento familiar; ações socioeducativas com grupos de crianças, adolescentes, 
mulheres e idosos; ações de inserção produtiva; ações Inter setoriais em parceria com a rede 
socioassistencial e com demais políticas públicas. 
 
6.3 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Jaderlândia 

O CRAS Jaderlândia está localizado à Rodovia Transcoqueiro, passagem Bom Jesus, nº 04. A 
Prefeitura Municipal de Ananindeua mantém o espaço. 

Ele abrange os seguintes bairros: Jaderlândia I e II, Atalaia, Nova República, Francisquinho, 
São Francisco e Una. 

As formas de acesso ao CRAS são por demanda espontânea, busca ativa e encaminhamento. 
O horário de funcionamento é das 8 h às 17 h, de segunda a sexta-feira. O telefone de contato é (91) 
3234-4228 e o endereço eletrônico é crasjaderlandia@outlook.com 

 
 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/9a5d0a9c7ddef70c3cbd459e6c95bc11
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Fotografia 29 - Placa de identificação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 30 - Ginásio adaptado 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 31 - Ginásio 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 32 - Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

6.3.1 Estrutura física 
À época do Levantamento o Centro funcionava em imóvel alugado, com capacidade de 

atendimento de 1.000 famílias por ano. 
O prédio era um ginásio de esportes adaptado para o serviço, sendo de uso exclusivo do CRAS 

e apresentava em sua estrutura física:30 recepção, 02 (duas) salas para atendimento técnico, 01 
(uma) sala para o SCFV, 01 (uma) sala para a coordenação, 01 (um) salão para acolhida e atividades 

                                                           
30 São espaços mínimos exigidos para que um imóvel possa ser a sede de CRAS e, portanto, que obrigatoriamente 

oferte o SPAIF: recepção, sala de atendimento, sala de multiuso, sala de coordenação, copa, conjuntos de instalações 

sanitárias e almoxarifado. 
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com os usuários, 02 (dois) banheiros, sendo 01 destinado aos demandatários do serviço e 01 para os 
funcionários e um pequeno ginásio destinado às atividades de cultura e lazer. 

O imóvel não oferecia acessibilidade satisfatória aos usuários deficientes ou com mobilidade 
reduzida, pois se tratava de imóvel com dois pavimentos, sendo o segundo acessível exclusivamente 
por escadas. 

Sobre acessibilidade, os principais instrumentos reguladores destacam-se: o Decreto nº 
5.296/04, que regulamenta as Leis nº 10.048/200 e nº 10.098/2000 e a Norma Técnica ABNT NBR 
9050/2004 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos). 

Os locais em que eram feitos o acolhimento, reuniões e atendimento técnico eram em frente 
ao poente, razão pela qual a temperatura do ambiente no horário vespertino era elevada. Além disso, 
verificou-se que as centrais de ar se encontravam, em sua maioria, danificadas. 

A placa de identificação do Centro era condizente com o que recomenda o Caderno de 
Orientações Técnicas do CRAS. 

 
6.3.2 Equipamentos e materiais 

Quanto aos equipamentos, por ocasião da visita, o CRAS contava com 02 (dois) 
computadores, 01 (um) televisor, 01 (um) aparelho de som, 01 (uma) caixa amplificada, acervo 
bibliográfico, 01 (uma) impressora, possuíam telefone fixo e internet (porém a conexão era muito 
ruim), dispunham de materiais pedagógicos (mesa infantil, tapete emborrachado e brinquedos), mas 
não em quantidade suficiente para suas demandas, e precisavam de jogos educativos. 

O serviço não possuía veículo próprio. Havia apenas dois veículos cedidos pela SEMCAT para 
atender os dez CRAS existentes, sendo disponibilizado em alguns dias e horários, conforme a 
necessidade da equipe técnica do Centro. 
 
6.3.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

A equipe que trabalhava no local era condizente com o que sugere a PNAS (Política Nacional 
de Assistência Social). O serviço não dispõe de informações institucionais a respeito de cursos de 
aperfeiçoamento ofertados à equipe. 

No momento da pesquisa, a equipe técnica do CRAS contava com os seguintes profissionais: 
 

FUNÇÃO QUANTIDADE 

Coordenadora (A. Social)  01 

Assistente Social  03 

Psicólogo (a)  01 

Pedagogo (a)  00 

Assistente Administrativo  03 

Orientador (a) / Educador (a). Social  03 

Recepcionista  01 

Facilitador (a) de Oficina  02 

Educador (a). Físico  01 

Agente de Portaria  04 

Manipuladora de Alimentos  01 

Serviços Gerais  02 

 
6.3.4 Caracterização dos serviços 

O CRAS atende mensalmente uma média de 400 famílias, incluídas no SPAIF, cuja execução 
é obrigatória e exclusiva; e SCFV. 

As ações de proteção social básica desenvolvidas: atendimento social/acompanhamento 
familiar; ações socioeducativas com grupos de crianças, adolescentes, mulheres e idosos; ações de 
inserção produtiva; ações Inter setoriais em parceria com a rede socioassistencial e com demais 
políticas públicas. 

 
6.3 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Santana do Aurá 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Santana do Aurá está localizado na Rua 
São Jorge, esquina com a Santo Antônio s/nº, bairro Águas Lindas. A Prefeitura Municipal de 
Ananindeua mantém o espaço. A área de abrangência é: Santana do Aurá, Moara, Jerusalém, Várzea, 
Olga Benário, Jardim das Oliveiras, Verdejante e Jardim Nova Vida. O imóvel é alugado, com 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/9a5d0a9c7ddef70c3cbd459e6c95bc11
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capacidade de atendimento de 1.000 famílias por ano. As formas de acesso ao CRAS são por demanda 
espontânea, busca ativa e encaminhamento. O horário de funcionamento é das 8 h às 17 h, de segunda 
a sexta-feira. O telefone de contato é: (91) 9229-7594 e o endereço eletrônico é 
crassantanadoaura@hotmail.com 

Fotografia 33 - Fachada do Centro 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 34 – Campo de futebol 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 35 – Sala de recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 36 – Sala de multiuso 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
6.3.1 Estrutura física 

À época do levantamento o prédio possuía 01 (uma) sala, tanto para atendimento técnico 
quanto para a coordenação, 02 (duas) para o SCFV, 01 (um) salão para acolhida e atividades com os 
usuários, copa/cozinha, 01 (um) banheiro para os usuários e 01 (um) banheiro para funcionários e 
arquivo. 

O imóvel em que o centro funcionava era inadequado para o atendimento proposto pela 
Política de Assistência Social, uma vez que o local para atividades coletivas (sala multiuso), apesar de 
ter parede semiaberta nas laterais, possuía temperatura ambiente elevada durante todo o dia. As 
salas direcionadas para atividades do PETI apresentavam o mesmo problema. 

A placa de identificação do Centro estava condizente com o que recomenda o Caderno de 
Orientações Técnicas do CRAS. 

O Centro não estava adequado às normativas relacionadas à garantia de acessibilidade. 
De acordo com o relatado pelos entrevistados, a localização considerada de difícil acesso 

dificultava o deslocamento dos usuários do serviço para atendimento. 
 
6.3.2 Equipamentos e materiais 

Quanto aos equipamentos, no momento da pesquisa, o serviço dispunha de 03 (três) 
computadores (todos estavam com defeito), 02 (dois) televisores, 01 (um) aparelho de som, 01 
(uma) caixa amplificada, acervo bibliográfico, 01 (uma) impressora, 01 (um) telefone corporativo, 
não possuíam telefone fixo, nem internet. Ele dispunha de materiais pedagógicos, mas não eram 
suficientes para suas demandas. 

mailto:crassantanadoaura@hotmail.com
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O Centro possuía veículo próprio cedido pela prefeitura (Kombi), em bom estado de 
conservação. 

 
6.3.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

A equipe que trabalhava era condizente com o que sugere a PNAS. O serviço não dispunha 
de informações institucionais a respeito de cursos de aperfeiçoamento ofertados à equipe. 

No momento da pesquisa, a equipe técnica do CRAS contava com os seguintes profissionais: 
 

FUNÇÃO QUANTIDADE 

Coordenadora (A. Social) 01 

Assistente Social 03 

Psicólogo (a) 01 

Pedagogo (a) 01 

Assistente Administrativo 02 

Orientador (a) / Educador (a) social  03 

Recepcionista  01 

Facilitador (a) de Oficina 01 

Facilitador (a) de Esportes 02 

Facilitador (a) de Cultura 02 

Vigilantes 04 

Manipuladora de Alimentos 02 

Serviços Gerais 02 

Motorista 01 

 
6.3.4 Caracterização dos serviços 

O CRAS Santana do Aurá, atende mensalmente cerca de 250 famílias incluídas no SPAIF, cuja 
execução é obrigatória e exclusiva; e no SCFV. 

As ações de proteção social básica desenvolvidas são: atendimento social/acompanhamento 
familiar; ações socioeducativas com grupos de crianças, adolescentes, mulheres e idosos; ações de 
inserção produtiva; ações Inter setoriais em parceria com a rede socioassistencial e com demais 
políticas públicas. 

 
6.4 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Curuçambá 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Curuçambá está localizado à Estrada do 
Curuçambá, Conj. Roraima-Amapá, Rua Itambira, s/n – Curuçambá. 

A Prefeitura Municipal de Ananindeua mantém o espaço. A área de abrangência é: 
Curuçambá, Parque Modelo, Beira-rio, Roraima-Amapá, Vasquinho, Rua da Horta/Campo do Urubu. 
O imóvel é próprio, com capacidade de atendimento de 2.400 famílias por ano. 

O horário de funcionamento é das 8 h às 17 h, de segunda a sexta-feira. O telefone de contato 
é: (91) 3286-5204 e (91) 98083-6374 e o endereço eletrônico é: crascurucamba@hotmail.com 

 
Fotografia 37 - Placa de identificação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/9a5d0a9c7ddef70c3cbd459e6c95bc11
mailto:crascurucamba@hotmail.com
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Fotografia 38 – Sala da Coordenação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 39 – Arquivo 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 40 – Arquivo 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 41 – Entrada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 42 – Sala de recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
6.4.1 Estrutura física 

À época do levantamento CRAS funcionava em prédio de propriedade do poder público 
municipal, contudo, sua edificação era inadequada para o atendimento proposto pela Política de 
Assistência Social. 
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O imóvel apresentava em sua estrutura física31 01 (uma) sala para atendimento técnico, 
copa/cozinha, 01 (uma) sala para a coordenação, um espaço multiuso onde também funcionava a 
recepção, 01 (um) banheiro para os usuários, e 01 (um) banheiro para funcionários. 

Constatou-se durante a visita que o espaço da acolhida era quente, precisava de ventiladores. 
Necessitavam de adequações na sala de atendimento e coordenação, pois ambas eram pequenas e 
comprometiam o sigilo dos atendimentos. Além disso, o prédio encontrava-se coberto de mato na 
sua área externa. 

O Centro não estava adequado às normativas relacionadas à garantia de acessibilidade. 
A placa de identificação do serviço, por sua vez, não estava condizente com o que recomenda 

o Caderno de Orientações Técnicas do CRAS. 
Segundo informações repassadas pela Coordenadora no momento da pesquisa, o espaço iria 

passar por reformas, e estavam à procura de um novo local para alugar. 
 
6.4.2 Equipamentos e materiais 

Quanto aos equipamentos, por ocasião da coleta de dados, o centro dispunha de 02 (dois) 
computadores, sendo 01 (um) destinado para os atendimentos do CRAS Volante. Possuíam 01 (uma) 
impressora, telefone fixo e corporativo, 01 (um) televisor, 01 (um) aparelho de som, 01 (uma) caixa 
amplificada, acervo bibliográfico, materiais pedagógicos (mesa infantil, tapete emborrachado e 
brinquedos), mas não eram suficientes para suas demandas, precisavam de jogos educativos. 

O serviço não possuía veículo próprio. Havia apenas dois veículos cedidos pela SEMCAT para 
atender os dez CRAS existentes, sendo disponibilizado em alguns dias e horários, conforme a 
necessidade da equipe técnica do Centro. 

O CRAS Curuçambá dispunha, ainda, de uma lancha para atendimento nas ilhas, porém à 
época da visita, não estava sendo utilizada, em razão de não dispor de um profissional capacitado 
para dirigi-la. Importante informar que o MDS disponibilizava mensalmente R$ 7.000,00 para 
manutenção da referida embarcação. 
 
6.4.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

Por ocasião da pesquisa, o CRAS Curuçambá possuía uma equipe volante32, que consiste em 
uma equipe adicional que integra um CRAS em funcionamento, com objetivo de prestar serviços às 
comunidades residentes nas ilhas, território de abrangência do referido CRAS. 

Ressalte-se que toda equipe volante deve obrigatoriamente ser vinculada a um CRAS em 
funcionamento e que tenha características de território disperso e/ou com população rural. 

A equipe volante em questão atende às comunidades das ilhas no prédio do Centro, e vários 
serviços e ações são executados nas ilhas, utilizando-se o espaço físico da própria comunidade 
(escolas e centros comunitários)33 através de parceria. 

O serviço não dispunha de informações institucionais a respeito de cursos de 
aperfeiçoamento ofertados à equipe.  

À época do levantamento a equipe técnica do CRAS era composta pelos seguintes 
profissionais: 

 
FUNÇÃO QUANTIDADE 

Coordenadora (psicóloga)  01 

Assistente Social  02 

Psicólogo (a)  02 

Pedagogo (a)  01 

                                                           
31 São espaços mínimos exigidos para que um imóvel possa ser a sede de CRAS e, portanto, que obrigatoriamente 

oferte o SPAIF: recepção, sala de atendimento, sala de multiuso, sala de coordenação, copa, conjuntos de instalações 

sanitárias e almoxarifado. 
32 Conforme a Tipificação de Serviços Socioassistenciais o atendimento às famílias residentes em territórios de baixa 

densidade demográfica, com espalhamento ou dispersão populacional (áreas rurais, comunidades indígenas, 

quilombolas, calhas de rios, assentamentos, dentre outros), no âmbito do Serviço de Proteção e Atendimento Integral 

à Família, pode ser realizado por meio de equipes volantes. 
33 Sempre que possível é recomendável que os serviços e ações executados por equipes volantes disponham de um 

espaço físico, no território, que garanta privacidade no atendimento, espaço para realização de atividades em grupo, 

com acessibilidade. Este local pode ser próprio ou fruto de parceria com outros espaços públicos existentes no 

território. É importante, entretanto, que seja planejada e divulgada a agenda de visitas às comunidades e de uso dos 

pontos de apoio, de forma de facilitar o acesso dos usuários. 
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Assistente Administrativo  01 

Orientador (a) / Educador (a) social  02 

Recepcionista  02 

Facilitador (a) de Oficina  02 

Coordenador de Projetos  01 

Vigilante  04 

Cozinheira  02 

Serviços Gerais  02 

 
6.4.4 Caracterização dos serviços 

As formas de acesso ao CRAS são por demanda espontânea, busca ativa e encaminhamento. 
Ele atende mensalmente cerca de 250 famílias incluídas no SPAIF, cuja execução é obrigatória e 
exclusiva; e no SCFV. 

As ações de proteção social básica desenvolvidas são: atendimento social/acompanhamento 
familiar; ações socioeducativas com grupos de crianças, adolescentes, mulheres e idosos; ações de 
inserção produtiva; ações Inter setoriais em parceria com a rede socioassistencial e com demais 
políticas públicas. 

 
6.5 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Guanabara 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Guanabara está localizado à Rua 
Parabor, nº354 – Guanabara. A Prefeitura Municipal de Ananindeua mantém o espaço. Ele abrange 
os bairros Guanabara, Pedreirinha, Após Levilandia até Jarbas Passarinho lado norte, Águas Lindas. 
Funciona em imóvel alugado, com capacidade de atendimento de 1.000 famílias por ano. O horário 
de funcionamento é das 8 h às 17 h, de segunda a sexta-feira. O telefone de contato é: (91) 3235-
0258. O e mail é: guanabaracras@gmail.com 

Fotografia 43 – Placa de identificação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 44 – Salão para acolhida 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 45 – Salão de acolhida 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/9a5d0a9c7ddef70c3cbd459e6c95bc11
mailto:guanabaracras@gmail.com
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Fotografia 46 – Brinquedoteca 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 47 – Copa e cozinha 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 48 – Piscina 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
6.5.1 Estrutura física 

À época do levantamento, o prédio contava com recepção, 02 (duas) salas para atendimento 
técnico, 01 (uma) sala para a coordenação, 01(um) salão para acolhida, 01 (um) banheiro para os 
usuários e 01 (um) para funcionários, 01 (uma) piscina (em funcionamento), copa/cozinha e arquivo. 

Durante a visita técnica foi constatado que o Centro necessita de reparos em sua estrutura 
física, pois as paredes laterais e frontais estavam com infiltração e pintura danificada. 

A placa de identificação do Centro não estava condizente com o que recomenda o Caderno 
de Orientações Técnicas do CRAS. 
 
6.5.2 Equipamentos e materiais 

Quanto aos equipamentos, por ocasião da pesquisa, o local contava com 02 (dois) 
computadores, 01 (uma) impressora multifuncional, telefone fixo e corporativo, 01 (um) televisor, 
01 (um) aparelho de som, 01 (uma) caixa amplificada, acervo bibliográfico, possuíam materiais 
pedagógicos (mesa infantil, tapete emborrachado e brinquedos), mas não eram suficientes para suas 
demandas, precisavam também de jogos educativos. 

Os entrevistados informaram que havia a necessidade de mais computadores para a equipe 
técnica. O Centro não possuía veículo próprio. Havia apenas dois veículos cedidos pela SEMCAT para 
atender os dez CRAS existentes, sendo disponibilizado em alguns dias e horários, conforme a 
necessidade da equipe técnica do Centro. 
 

6.5.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

A equipe era condizente com o que sugere a PNAS. 

O serviço não dispõe de informações institucionais a respeito de cursos de aperfeiçoamento 

ofertados à equipe.  

À época da coleta de dados o serviço possuía a seguinte equipe técnica: 
FUNÇÃO QUANTIDADE 
Coordenadora (Assistente Social)  01 
Assistente Social  03 
Psicólogo (a)  01 
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Pedagogo (a)  01 
Assistente Administrativo  01 
Orientador (a) / Educador (a) social  04 
Recepcionista  03 
Facilitador de Dança (Ballet e Hip-Hop)  02 
Educador Físico  01 
Vigilantes  04 
Manipuladora de Alimentos  02 
Serviços Gerais 02 
Capoterapeuta  01 
Manutenção de Piscina  01 

 

6.5.4 Caracterização dos serviços 

As formas de acesso ao CRAS são por demanda espontânea, busca ativa e encaminhamento. 
O CRAS Guanabara atende mensalmente cerca 250 famílias incluídas no SPAIF, cuja execução 

é obrigatória e exclusiva; e no SCFV. 
 

6.6 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Estrela Ananin 
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Estrela Ananin está localizado à Rua 02 

de junho, nº15 – Águas Brancas. A Prefeitura Municipal de Ananindeua mantém o espaço. Sua área 
de abrangência engloba os bairros de Águas Brancas, Águas Lindas (Júlia Seffer até Estrada da Águas 
Lindas lado sul), JD. Jader Barbalho, Carlos Mariguella, Abacatal, Park Anne, Dom Bosco, São Judas 
Tadeu. O horário de funcionamento é das 8 h às 17 h, de segunda a sexta-feira. O telefone de contato 
é: (91) 3265-0121. O e mail é: semcatplan@gmail.com. 
 

Fotografia 49 – Sala de recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 50 – Sala de multiuso 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 51 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/9a5d0a9c7ddef70c3cbd459e6c95bc11
mailto:semcatplan@gmail.com
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Fotografia 52 – Piscina 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 53 – Banheiro 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 54 – Banheiro 

 
Fonte: acervo do MPPA 

6.6.1 Estrutura física 
À época do levantamento o Centro funcionava em imóvel é alugado, especificamente um 

sítio, com capacidade de atendimento de 1.000 famílias por ano. 
O prédio dispunha de um ambiente que funcionava simultaneamente como recepção e como 

espaço multiuso, destinado para as atividades com crianças e adolescentes, 02 (duas) salas de 
atendimento, 01 (uma) sala da coordenação, copa, 03 (três) banheiros, mas apenas um deles estava 
em funcionamento no momento da visita, os demais encontravam-se interditados por falta de 
manutenção. 

O espaço contava também com duas piscinas: uma infantil e uma para adulto, as quais por 
ocasião da pesquisa estavam sem uso e em péssimo estado de conservação, pois não possuíam filtro 
e não havia material adequado para a sua manutenção. 

Constatou-se, à época do levantamento, que o espaço físico do Centro era amplo, contudo, 
sua edificação encontrava-se em péssimas condições de conservação. A área externa estava repleta 
de mato e lama, o banheiro localizado na área externa do sítio, destinado aos usuários do serviço, 
estava sujo e suas instalações sanitárias apresentavam defeito. As duas salas de atendimento eram 
pequenas. Em uma delas ficavam as mesas para atendimento das duas assistentes sociais e da 
psicóloga, o que comprometia o sigilo dos atendimentos. 

O Centro não estava adequado às normativas relacionadas à garantia de acessibilidade.  
A placa de identificação do Centro era condizente com o que recomenda o Caderno de 

Orientações Técnicas do CRAS. 
 

6.6.2 Equipamentos e materiais 
Quanto aos equipamentos, por ocasião da coleta de dados, o CRAS em questão possuía 01 

(um) televisor, 01 (um) aparelho de som, 01 (uma) caixa amplificada, telefone fixo, 02 (dois) 
computadores e uma impressora que estavam instalados na sala da coordenação, materiais 
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pedagógicos (mesa infantil, tapete emborrachado e brinquedos), mas não em quantidade suficiente 
para suas demandas, precisavam também de jogos educativos. 

Em relação aos computadores, foi informado que estes não foram instalados nas salas de 
atendimento dos técnicos em razão de não possuir instalações elétricas adequadas. 

O Centro não possuía veículo próprio. Havia apenas dois veículos cedidos pela SEMCAT para 
atender os dez CRAS existentes, sendo disponibilizado em alguns dias e horários, conforme a 
necessidade da equipe técnica. 

 
6.6.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

A equipe que trabalhava no local era condizente com o que sugere a PNAS. 
O serviço não dispunha de informações institucionais a respeito de cursos de aperfeiçoamento 

ofertados à equipe. 
Por ocasião da pesquisa, o serviço contava com a seguinte equipe técnica: 

 
 
 

 
6.6.4 Caracterização dos serviços 

As formas de acesso ao CRAS são por demanda espontânea, busca ativa e encaminhamento.  
O CRAS Estrela Ananin atende mensalmente cerca de 400 famílias incluídas no SPAIF, cuja 

execução é obrigatória e exclusiva; e no SCFV. 
As ações de proteção social básica desenvolvidas são: atendimento social/acompanhamento 

familiar; ações socioeducativas com grupos de crianças, adolescentes, mulheres e idosos; ações de 
inserção produtiva; ações Inter setoriais em parceria com a rede socioassistencial e com demais 
políticas públicas. 

 
6.7 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Uirapuru 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Uirapuru está localizado à Passagem 
Santa Fé, Conjunto Uirapuru, We 22, quadra 22 s/n. Picuí Guajará. A Prefeitura Municipal de 
Ananindeua mantém o espaço. Sua área de abrangência engloba os bairros Icuí-Guajará, Laranjeira, 
Arari, Guerreiro Jeová, Uirapuru, Mururé e Warislândia. 

O horário de funcionamento é das 8 h às 17 h, de segunda a sexta-feira. O telefone de contato 
é: (91) 3287-0433. Seu endereço eletrônico é semcatplan@gmail.com. 
 
 
 

FUNÇÃO QUANTIDADE 

Coordenadora (A. Social)  01 

Assistente Social  03 

Psicólogo (a)  01 

Pedagogo (a)  01 

Assistente Administrativo  01 

Assessor Técnico  01 

Agente de Portaria  01 

Vigilante  04 

Recepcionista  02 

Serviços Gerais  02 

Manipulador (a) de Alimentos  02 

Técnico Municipal  05 

Analista Técnico  01 

Analista Municipal  02 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/9a5d0a9c7ddef70c3cbd459e6c95bc11
mailto:semcatplan@gmail.com
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Fotografia 55 – Banheiro 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 56 – Sala de Atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 57 – Sala de multiuso 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 58 – Sala de multiuso 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 59 – Lateral 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 60 – Banheiro 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
6.7.1 Estrutura física 

O Centro funciona em imóvel próprio, com capacidade de atendimento de 1.000 famílias por 
ano. 

A placa de identificação do Centro é condizente com o que recomenda o Caderno de 
Orientações Técnicas do CRAS. 

À época do levantamento o prédio dispunha de recepção, 01 (uma) sala para atendimento, 
01 (uma) sala da coordenação, um espaço multiuso, destinado para as atividades com crianças, 
adolescentes e idosos; copa, 02 (dois) banheiros, sendo que no momento da visita apenas um deles 
estava em funcionamento, o segundo banheiro destinado ao PNE encontrava-se com suas instalações 
sanitárias com defeito.  

O imóvel contava também com uma pequena quadra de esporte, além de espaço destinado a 
brinquedoteca, contudo, sem funcionamento por falta de mobiliário e materiais pedagógicos. 

Na única sala de atendimento ficavam as mesas para atendimento da assistente social, 
psicóloga e pedagoga, o que comprometia o sigilo dos atendimentos, havendo necessidade de, pelo 
menos, mais uma sala para atendimento técnico. 

O prédio do CRAS não estava adequado às normativas relacionadas à garantia de 
acessibilidade.  
 
6.7.2 Equipamentos e materiais 

Quanto aos equipamentos, por ocasião da pesquisa, o serviço dispunha de 01 (um) televisor, 
01 (um) aparelho de som, 01 (uma) caixa amplificada, telefone fixo, 01 (um) computador, 01 (uma) 
impressora e uma copiadora, sendo necessários mais dois computadores para uso da equipe técnica. 

Ele não possuía veículo próprio. Havia apenas dois veículos cedidos pela SEMCAT para 
atender os 10 CRAS existentes, os quais eram disponibilizados em alguns dias e horários, conforme 
a necessidade da equipe técnica. 

 
6.7.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

O serviço não dispunha de informações institucionais a respeito de cursos de aperfeiçoamento 
ofertados à equipe.  

Constatou-se que a equipe que trabalhava no local não condizia com o que sugere a Política 
Nacional de Assistência Social, pois faltava um (a) Assistente Social. 

 
À época da coleta de dados, o centro contava com a seguinte equipe de trabalho: 

 

FUNÇÃO QUANTIDADE 

Coordenador (A. social)  01 

Assistente Social  01 

Psicólogo (a)  01 

Pedagogo (a)  01 

Assistente Administrativo  02 

Orientador (a) / Educador (a) social  05 

Recepcionista  02 

Educador (a) físico  01 

Vigilante  04 

Auxiliar de Cozinha  01 
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Manipuladora de Alimentos  02 

Serviços Gerais  02 

  

 
7.7.4 Caracterização dos serviços 

As formas de acesso ao CRAS são por demanda espontânea, busca ativa e encaminhamento.  
O CRAS Uirapuru atende mensalmente cerca de 250 famílias incluídas no SPAIF, cuja 

execução é obrigatória e exclusiva; e no SCFV. 
As ações de proteção social básica desenvolvidas são: atendimento social/acompanhamento 

familiar; ações socioeducativas com grupos de crianças, adolescentes, mulheres e idosos; ações de 
inserção produtiva; ações Inter setoriais em parceria com a rede socioassistencial e com demais 
políticas públicas. 
 
6.8 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Distrito Industrial 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Distrito Industrial está localizado à Rua 
vitória, s/n. Distrito industrial. A Prefeitura Municipal de Ananindeua mantém o espaço. Sua área de 
abrangência inclui os bairros Terra do Sol, Saré, Cereazal, Eliolândia, Eldelândia, Geraldo Palmeira, 
Paar Leste, Parte do Elo Perdido (Parque Frederico de Souza). 

Seu horário de funcionamento é das 8 h às 17 h, de segunda a sexta-feira. Possui o telefone 
de contato (91) 992012-5016 (91) 98321-6565 e o endereço eletrônico: 
crasdistrito10@hotmail.com 

Fotografia 61 – Entrada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 62 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 63 – Sala de multiuso 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 64 – Lateral 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

mailto:crasdistrito10@hotmail.com
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Fotografia 65 – Área externa 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 66 – Piscina 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

6.8.1 Estrutura física 
O Centro funcionava, à época do levantamento, em imóvel alugado, com capacidade de 

atendimento de 1.000 famílias por ano. 
A placa de identificação do Centro era condizente com o que recomenda o Caderno de 

Orientações Técnicas do CRAS. 
O prédio apresentava a seguinte estrutura física: recepção, 02 (duas) salas para atendimento 

técnico, 01 (uma) sala para a coordenação, 01 (um) salão para acolhida, espaço destinado a 
brinquedoteca, 01 (um) banheiro para os usuários, 01 (um) banheiro para funcionários, 
copa/cozinha, 01 (uma) piscina, a qual no momento da visita estava sem uso, pois precisava de 
material para sua manutenção e de redes protetoras. 

Havia também uma ampla área externa e, segundo foi informado, nesta área seria construído 
um ginásio de esportes para atender os usuários do serviço. 

O espaço não estava adequado às normativas relacionadas à garantia de acessibilidade.  
 

6.8.2 Equipamentos e materiais 
Por ocasião da pesquisa o Centro possuía 03 (três) computadores, 01 (uma) impressora 

multifuncional, televisor, 01 (um) aparelho de som, 01 (uma) caixa amplificada, não possuía telefone 
fixo, apenas telefone celular corporativo. 

Ele também não contava com veículo próprio. Havia apenas dois veículos cedidos pela 
SEMCAT para atender os 10 CRAS existentes, os quais são disponibilizados em alguns dias e horários, 
conforme a necessidade da equipe técnica. 
 
6.8.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

A equipe que trabalhava no local, à época, condizia com o que sugere a Norma Operacional 
Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS, contudo, a coordenadora não possuía 
formação superior, contrariando o que estabelece a referida norma, segundo a qual o coordenador 
dos CRAS, independente do porte do município, deve ser um técnico de nível superior. 

O serviço não dispunha de informações institucionais a respeito de cursos de aperfeiçoamento 
ofertados à equipe. 

No momento da coleta de dados o CRAS contava com a seguinte equipe: 
 

Função Quantidade 

Coordenador (a)  01 

Assistente Social  02 

Psicólogo (a)  01 

Pedagogo (a)  01 
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Assistente Administrativo  02 

Coordenador de Projetos  01 

Recepcionista  02 

Técnico Municipal  02 

Analista Municipal  03 

Coordenador (a) Técnico  01 

Assessor (a) Técnico  01 

Auxiliar de Cozinha  03 

Vigilante  04 

Serviços Gerais  03 

 
6.8.4 Caracterização dos serviços 

As formas de acesso ao CRAS são por demanda espontânea, busca ativa e encaminhamento. 
O CRAS Distrito Industrial atende mensalmente cerca de 130 famílias incluídas no SPAIF, cuja 
execução é obrigatória e exclusiva; e no SCFV. 

As ações de proteção social básica desenvolvidas são: atendimento social/acompanhamento 
familiar; ações socioeducativas com grupos de crianças, adolescentes, mulheres e idosos; ações de 
inserção produtiva; ações Inter setoriais em parceria com a rede socioassistencial e com demais 
políticas públicas. 
 
6.9 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 40 horas 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 40 horas está localizado à Estrada do 40 
horas, Rua Santa Clara, nº 50 – 40 horas. A Prefeitura Municipal de Ananindeua mantém o espaço. 
Sua área de abrangência engloba os bairros Conj. Arriri, Conj. Antonio Queiroz, Nova Esperança, 
Jibóia Branca, Conj. Sabiá, Nova Vida, 40 horas, Maranhãzinho, Abacatal, Nova União, 28 de agosto, 
Conj. Perola I e II, San Cler Passarinho, Conj. Oásis, Monte das Oliveiras, Park Florestal e Área da 
Estacom. 

Seu horário de funcionamento é das 8 h às 17 h, de segunda a sexta-feira. Possui o telefone 
de contato (91) 9229-3359 e endereço eletrônico cras40HORAS@hotmail.com 

Fotografia 67 – Sala da Coordenação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 68 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

mailto:cras40HORAS@hotmail.com
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Fotografia 69 – Sala de multiuso 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 70 – Brinquedoteca 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 71 – Banheiro 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 72 – Quadra de esportes 

 
Fonte: acervo do MPPA 

6.9.1 Estrutura física 
O Centro funciona em imóvel próprio, com capacidade de atendimento de 1.000 famílias por 

ano. 
A placa de identificação do Centro é condizente com o que recomenda o Caderno de 

Orientações Técnicas do CRAS. 
À época do levantamento o local dispunha de estrutura física excelente, pois havia passado 

por reforma. O prédio contava com recepção, 03 (três) salas para atendimento técnico, 01 (uma) sala 
para a coordenação, um espaço multiuso, brinquedoteca, almoxarifado, 02 (dois) banheiros para os 
usuários, sendo um deles adaptado para PNE, 01 (um) banheiro para funcionários, copa/cozinha, 
sala para realização de oficinas e quadra de esporte. 

No momento da visita o imóvel ainda não havia sido reinaugurado, pois faltava a instalação 
de ventiladores nas salas dos técnicos e no espaço destinado à realização das oficinas. 

Os espaços do CRAS 40 Horas e CRAS Uirapuru passaram por reforma em razão da 
intervenção do Promotor de Justiça da Infância e Juventude, Dr. Carlos Eugenio Rodrigues Salgado 
dos Santos, que, de posse dos dados preliminares, coletados nos CRAS para o diagnóstico da rede 
realizou reunião com a SEMCAT e sua equipe técnica, solicitando reformas dos espaços inadequados. 
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6.9.2 Equipamentos e materiais 
Quanto aos equipamentos, por ocasião da coleta de dados, o serviço contava com 03 (três) 

computadores, 01 (uma) impressora multifuncional, televisor, 01 (um) aparelho de som, 01 (uma) 
caixa amplificada, telefone fixo e telefone celular corporativo. 

O Centro não possuía veículo próprio. Havia apenas dois automóveis cedidos pela SEMCAT 
para atender os 10 CRAS existentes, sendo disponibilizado em alguns dias e horários, conforme a 
necessidade da equipe técnica de cada Centro. 

 
6.9.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

O serviço não dispunha de informações institucionais a respeito de cursos de 
aperfeiçoamento ofertados à equipe.  

No momento da pesquisa o CRAS contava com a seguinte equipe: 
 

Função Quantidade 

Coordenador (a)  01 

Assistente Social  02 

Psicólogo (a)  01 

Pedagogo (a)  01 

Assistente Administrativo  02 

Orientador (a) / Educador (a) social  02 

Recepcionista  02 

Facilitador (a) de Oficina  01 

Facilitador (a) de Esportes  01 

Vigilantes  04 

Manipuladora de Alimentos  02 

Auxiliar de Cozinha  01 

Serviços Gerais  02 

 
6.9.4 Caracterização dos serviços 

As formas de acesso ao serviço são por demanda espontânea, busca ativa e encaminhamento. 
O CRAS 40 horas atende mensalmente cerca de 200 famílias incluídas no SPAIF, cuja 

execução é obrigatória e exclusiva; e no SCFV. 
As ações de proteção social básica desenvolvidas são: atendimento social/acompanhamento 

familiar; ações socioeducativas com grupos de crianças, adolescentes, mulheres e idosos; ações de 
inserção produtiva; ações Inter setoriais em parceria com a rede socioassistencial e com demais 
políticas públicas. 

Em relação à Proteção Social Básica no Município de Ananindeua, a SEMCAT, ao tomar 
conhecimento da realização do presente levantamento e reconhecendo o protagonismo dos CRAS 
nos territórios referenciados, reuniu com sua equipe técnica e elaborou um documento denominado 
plano de providências, em que definiu o fluxo de medidas que seriam tomadas a médio e longo prazo 
para organização, gestão e padronização dos CRAS em Ananindeua. 

 
6.10 O Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) I 

O Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) I está localizado no 
Conjunto Cidade Nova II, Av. 3 corações, esquina com SN 6, s/n, bairro Coqueiro. 

A Prefeitura Municipal de Ananindeua mantém o espaço. Sua área de abrangência inclui os 
bairros Coqueiro, 40 horas, Icuí Guajará, Curuçambá, PAAR e Una. 

Seu horário de funcionamento é das 8 h às 17 h, de segunda a sexta-feira. O telefone de 
contato é (91) 9229-3359 e seu endereço eletrônico é creas1@hottmail.com 
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Fotografia 73 – Placa de identificação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 74 – Sala da Coordenação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 75 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 76 – Sala multifuncional 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 77 – Sala de material lúdico 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 78 – Área externa 

 
Fonte: acervo do MPPA 

6.10.1 Estrutura Física 
A placa de identificação do Centro é condizente com o que recomenda o Caderno de 

Orientações Técnicas dos CREAS. 
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Á época da pesquisa o Centro funcionava em imóvel próprio, de uso exclusivo do serviço. O 
prédio era de alvenaria, composto pelos seguintes ambientes: recepção, copa/cozinha, banheiro, 03 
(três) salas, as quais são ocupadas da seguinte forma: 

 A primeira é usada de forma multifuncional: reunião da equipe técnica, constituída 
por sete (07) profissionais de nível superior e duas (02) profissionais do nível médio; elaboração e 
planejamento da agenda de trabalho, realização de relatórios, guarda de documentos dos usuários 
em atendimento; 

 A segunda é utilizada para atendimento individual (crianças, adolescentes e demais 
usuários dos serviços do CREAS), a qual, em decorrência do seu pequeno tamanho, não torna viável 
o atendimento em grupo; 

 A terceira, por sua vez, funciona como depósito de materiais lúdicos (brinquedos), 
material administrativo e arquivo; 

Por ocasião da visita, o único banheiro encontrava-se em estado razoável de funcionamento 
e era utilizado pelos usuários do CREAS, bem como pela equipe de trabalho. 

Constatou-se, ainda, que faltava espaço destinado ao arquivamento e guarda de documentos 
e prontuários/arquivo e arquivo morto, sendo necessária a ampliação do espaço para construção de 
salas. 

O Centro não estava adequado às normativas relacionadas à garantia de acessibilidade.  
 

6.10.2 Equipamentos e materiais 
Quanto aos equipamentos, por ocasião da entrevista, o serviço contava com material 

multimídia, tais como TV, equipamento de som, aparelho de DVD, máquina fotográfica, máquina, 
copiadora, acervo bibliográfico, mural com informações de interesse dos usuários, como horário de 
atendimento e funcionamento da unidade; endereços de serviços da rede de articulação do 
mobiliário, 03 computadores, impressora, telefone, acesso à internet, material de expediente e 
material para o desenvolvimento de atividades individuais e coletivas (pedagógicos e culturais), 
arquivos e armários para guarda de prontuários físicos. 

A recepção estava mobiliada com mesa, onde ficava uma recepcionista, cadeira para pessoas 
aguardarem o atendimento e uma televisão. Possuía também um bebedouro com água mineral 
disponível aos usuários. 

O Centro não possuía veículo próprio. Havia apenas um veículo cedido pela SEMCAT para 
atender o CREAS I e CREAS II, sendo disponibilizado em alguns dias e horários, conforme a 
necessidade da equipe técnica. De acordo com o relatado pela entrevistada, mesmo considerando o 
dia solicitado para a utilização do veículo compartilhado, esse, por vezes, não se encontra à 
disposição, pois está atendendo outro serviço. 
 
6.10.3 Equipe de trabalho 

À época da coleta de dados, a equipe de trabalho do equipamento era composta pelos 
seguintes profissionais: 

 

 

A equipe era condizente com o que sugere a Norma Operacional Básica de Recursos 
Humanos do Suas NOB-RH/SUAS34. Para fins de comparação, vejamos o que recomenda a tabela da 
Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS-NOB-RH/SUAS/Brasília: 2009. 

 

                                                           
34 Norma Operacional Básica de Recursos Humanos-NOB-RH/SUAS –Brasília: 2009. 

Função Quantidade 

Coordenador (Pedagogo)  01 

Assistente Social  07 

Psicólogo (a) 05 

Pedagogo (a) 02 

Advogado  01 

Assistente Administrativo  03 

Recepcionista  02 

Vigilante  04 

Orientador (a) 02 

Serviços Gerais  01 
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Tabela 2 - Parâmetros para composição da equipe de referência do CREAS 

Municípios Porte Nível de gestão  Equipe de referencia 

 

Pequeno Porte I e II e 

Médio Porte 

Gestão inicial, básica ou 

plena 

 

 

50 casos (famílias 

/indivíduos) 

1 Coordenador 

1 Assistente Social 

1 Psicólogo 

1 Advogado 

2 Profissionais de nível 

superior ou médio (abordagem 

dos usuários) 

1 Auxiliar administrativo 

Grande porte, metrópole 

e DF 

Gestão inicial, básica ou 

plena 

80 casos (famílias/ 

indivíduos) 

1 Coordenador 

2 Assistentes Sociais 

2 Psicólogos 

1 Advogado 

4 Profissionais de nível 

superior ou médio (abordagem 

dos usuários) 

2 Auxiliares Administrativos 

 

6.10.4 Caracterização dos serviços 
As formas de acesso ao CREAS são por demanda espontânea, busca ativa e encaminhamento. 
As ações de proteção social especial de média complexidade desenvolvidas no CREAS I 

incluem os seguintes serviços: PAEFI (Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos); Serviço Especializado em Abordagem Social; Serviço de Proteção Social a Adolescentes 
em Cumprimento de medida socioeducativa de LA, e PSC; Serviço de Proteção Social Especial para 
Pessoas com Deficiências, Idosas e suas Famílias. 

No que concerne ao atendimento de adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa (MSE) em meio aberto de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à 
Comunidade (PSC), identificou-se durante a visita que o serviço estava funcionando apenas em parte, 
pois a MSE de PSC não vinha sendo executada, por falta de locais para o seu cumprimento. 

Vale ressaltar que o município de Ananindeua assinou com algumas secretarias do município 
termo de cooperação para a o cumprimento da medida socioeducativa em meio aberto de PSC, 
contudo, segundo a entrevistada os termos não vinham sendo cumpridos por questões burocráticas. 
 
6.10 O Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) II 

O Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) II se localiza à BR 316. A 
Prefeitura Municipal de Ananindeua mantém o espaço. A área de abrangência é: Águas Lindas, 
Guanabara, Águas Brancas, Aurá, Centro, Distrito Industrial, Maguari, Pato Macho, Anita Gerosa, Julia 
Seffer e Atalaia. O imóvel é alugado. As formas de acesso ao CREAS são por demanda espontânea, 
busca ativa e encaminhamento. O horário de funcionamento é das 8 h às 17 h, de segunda a sexta-
feira. O telefone de contato é: (91) 9229-3359. O e mail é: craeas2@hotmail.com 

Fotografia 79 – Placa de identificação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
 

mailto:craeas2@hotmail.com
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Fotografia 80 – Sala de recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

As ações de proteção social especial de média complexidade desenvolvidas no CREAS II 
incluem os seguintes serviços: PAEFI; Serviço Especializado em Abordagem Social; Serviço de 
Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de LA e PSC; Serviço de 
Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências, Idosas e suas Famílias. 
 
6.10.1 Estrutura Física 

Por ocasião da pesquisa o imóvel era alugado e de uso exclusivo do serviço. O CREAS II 
passou a funcionar no mês de setembro de 2014 e na ocasião da visita ainda passava por reforma e 
adequação. Motivo pelo qual ainda não havia sido inaugurado oficialmente. 

O espaço do CREAS II, à época, era excelente, possuía recepção, 05 salas divididas da seguinte 
forma: 01 (uma) sala de atendimento do PAEFI, 01 (uma) sala de atendimento para as medidas 
socioeducativas em meio aberto (PSC e LA), 01 (uma) sala para a coordenação e equipe, uma sala 
para atendimento infantil, copa, sala multiuso, uma piscina sem uso, pois necessitava de reforma e 
tela de proteção, 03 banheiros, sendo dois destinados à equipe e 01 (um) para o usuário. 

A placa de identificação do Centro estava condizente com o que recomenda o Caderno de 
Orientações Técnicas do CREAS. 

O prédio não estava adequado às normativas relacionadas à garantia de acessibilidade. 
Dentre os principais instrumentos reguladores, destacam-se: o Decreto nº 5.296/04, que 
regulamenta as Leis nº 10.048/200 e nº 10.098/2000 e a Norma Técnica ABNT NBR 9050/2004 
(Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos). 
 
6.10.2 Equipamentos e materiais 

Quanto aos recursos materiais disponíveis à época da coleta de dados, a equipe contava com 
material multimídia, como TV, equipamento de som, aparelho de DVD, 03 computadores, 01 
impressora, telefone, não havia acesso à internet; material de expediente e material para o 
desenvolvimento de atividades individuais e coletivas (pedagógicos e culturais); arquivos e armários 
para guarda de prontuários físicos. 

O Centro não possuía veículo próprio. Havia apenas um veículo cedido pela SEMCAT para 
atender o CREAS I e o CREAS II, sendo disponibilizado em alguns dias e horários, conforme a 
necessidade da equipe técnica. Deve-se destacar que mesmo considerando o dia solicitado para a 
utilização do veículo compartilhado, esse, por vezes, não se encontrava à disposição, pois atendia 
também outros serviços. 
 
6.10.3 Equipe de trabalho 

Na ocasião da visita, a equipe técnica do serviço era composta da seguinte forma: 
Equipe de referência do CREAS II35 

                                                           
35 Equipes de referência são aquelas constituídas por servidores responsáveis pela organização e oferta de serviços, 

programas, projetos e benefícios de proteção Social básica e especial, levando-se em consideração o número de famílias 

e indivíduos referenciados, o tipo de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos usuários. 

FUNÇÃO  QUANTIDADE 

Coordenador (Assistente Social)  01 

Assistente Social  03 

Psicólogo (a) 03 

Pedagogo (a) 01 

Advogado  00 

Assistente Administrativo  03 
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A equipe que trabalhava no local não era condizente com o que sugere a Norma Operacional 
Básica de Recursos Humanos do SUAS NOB-RH/SUAS36, pois faltava um profissional da área do 
direito. 
 
6.10.4 Caracterização dos serviços 

Dentre os serviços ofertados, o CREAS realiza o atendimento de adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto (LA e PSC). À época do levantamento 
identificou-se que o serviço estava funcionando apenas em parte, pois a medida socioeducativa de 
PSC não vinha sendo executada por falta de locais para o seu cumprimento. 

Vale ressaltar que o município de Ananindeua assinou com algumas secretarias do município 
termo de cooperação para o cumprimento da medida socioeducativa em meio aberto (PSC), contudo, 
os termos não foram cumpridos por questões burocráticas. 

 
6.11 Os Espaços de Acolhimento Institucional 

O Acolhimento Institucional (AI) é definido como atendimento a crianças e adolescentes que 
tiveram seus direitos violados e que necessitam ser afastados, temporariamente, da convivência 
familiar. O AI é uma medida excepcional e provisória, e só deve ser utilizada como forma de transição, 
uma vez que visa à reintegração familiar. 

Um conjunto de legislações e diretrizes técnicas foram construídos nas últimas décadas com 
o intuito de regulamentar e qualificar o trabalho realizado pelos serviços de AI. Importante destacar 
que estas normas avançam no sentido de romper com a cultura da institucionalização de crianças e 
adolescentes e fortalecer o paradigma da proteção integral. 

O Espaço de AI tem nas mãos o grande desafio de oferecer um espaço para o 
desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes, além de participar como integrante da rede de 
apoio afetivo e social. Deve, portanto, apresentar uma adequação das práticas institucionais às 
legislações e parâmetros técnicos vigentes, a necessidade de empreender respostas institucionais 
que atendam as demandas dos acolhidos e o permanente trabalho articulado e intersetorial com a 
rede de proteção social. 

Há também que se considerar que a rotina complexa, além da mudança do perfil dos 
abrigados, onde problemas de saúde mental e drogadição estão cada vez mais presentes, exigem 
respostas institucionais multifacetadas e dinâmicas, além de uma intensa articulação com o poder 
público, especialmente com o poder judiciário e integração com políticas públicas variadas. 

Objetivamente, o espaço de AI tem como propósito de trabalho propiciar às crianças e 
adolescentes ser prioritariamente reintegradas às suas famílias de origem; ou como em muitos casos, 
ser reinseridas socialmente por meio da adoção ou quando atingirem a maioridade aos 18 anos. 

A Rede de Serviços de AI do município de Ananindeua é caracterizada como de média 
permanência, ou seja, o processo de reintegração à família natural ou extensa deve ocorrer no menor 
tempo possível, necessitando da articulação de todo sistema de garantia de direitos. Assim, 
configura-se como um espaço para o desenvolvimento de habilidades sociais e psicológicas 
fundamentais para o desenvolvimento. Para tanto, é necessário que este se constitua em pequenos 
grupos, com atendimento personalizado e que possibilite a preservação ou reconstituição dos 
vínculos familiares37 

No Município de Ananindeua não há serviços de acolhimento nas modalidades “casa-lar”, 
“famílias acolhedoras” e “república”, uma vez que possui 03 (três) espaços de AI38: Espaço de AI 
infantil de 0 a 06 anos de idade, Espaço de AI infantil de 06 a 11 de idade e Espaço de acolhimento de 

                                                           
36 Norma Operacional Básica de Recursos Humanos-NOB-RH/SUAS –Brasília: 2009. 
37  Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social. Tipificação nacional de serviços sócio assistenciais. Brasília D.F., 

2009. p. 31. Disponível em: 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf.). 
38 De acordo com o documento Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes 

(2009), o abrigo institucional é assim definido: “Serviço que oferece acolhimento, cuidado e espaço de desenvolvimento 

para grupos de crianças e adolescentes em situação de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se 

temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. 

Recepcionista  02 

Vigilante  04 

Orientador (a)  05 

Serviços Gerais  03 
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adolescentes de 12 a 17 anos. O uso da terminologia “acolhimento institucional” (AI) é novo e 
substitui o termo abrigamento (alteração feita pela Lei nº 12.010 de 03 de agosto de 2009). 
 
6.11.1 O Espaço de Acolhimento Infantil de 0 a 06 anos 
 
6.11.1.1 Identificação 

O Espaço de Acolhimento Infantil (AI) de 0 a 06 anos se localiza à Br 316, KM 05, Estrada do 
Caixaparah, n° 33, Coqueiro. A capacidade de atendimento é de 15 crianças de ambos os sexos de 0 a 
06 anos. O telefone de contato é: (91) 3245-0389. O e mail é: acolhimentoinfantilananin@gmail.com 

 
Fotografia 81 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 82 – Sala da Coordenação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 83 – quart0 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 84 –  Brinquedoteca 

Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 85 – Cozinha 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

mailto:acolhimentoinfantilananin@gmail.com
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Fotografia 86 – Área externa 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

6.11.1.2 Estrutura física 
À época do levantamento o espaço funcionava em prédio alugado, localizado em área 

residencial e seguia os padrões das residências localizadas na comunidade. A casa possuía dois 
andares com estrutura de alvenaria. Na escada e na varanda havia proteção de tela. 

O local dispunha de estrutura física excelente. Contava com brinquedoteca, recepção, salas 
de atendimento, multiuso, da coordenação, copa, almoxarifado, conjuntos de instalações sanitárias 
adaptadas para a faixa etária atendida, além dos quartos das crianças que funcionavam no pavimento 
superior da residência, sendo dois quartos destinados às meninas e dois quartos destinados aos 
meninos. 

A sala da equipe técnica ficava na área externa da casa, o que demonstra a preocupação da 
SEMCAT em atender as Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento de Crianças e 
Adolescentes (documento que tem como finalidade regulamentar, no território nacional, a 
organização e oferta de Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, no âmbito da 
política de Assistência Social), em que recomenda que a sala para a equipe técnica e para a área 
administrativa funcione em edificação/localização específica, separada da área de moradia dos 
acolhidos. 

A unidade contava também com material multimídia, como TV, equipamento de som, 
aparelho de DVD, 03 computadores, 01impressora, telefone, acesso à internet, material de 
expediente e material para o desenvolvimento de atividades individuais e coletivas (pedagógicos e 
culturais), arquivos e armários para guarda de prontuários físicos. O espaço possuía um veículo de 
uso exclusivo cedido pela Prefeitura. 

 
6.11.1.3 Projeto político pedagógico 

O atendimento é personalizado e há participação dos acolhidos na vida da comunidade 
através da utilização de bens e recursos disponíveis, como escolas, áreas de lazer, centros médicos, 
quadras esportivas, igrejas, dentre outros. 

 
6.11.1.4 Equipe de trabalho 

Por ocasião da pesquisa, a equipe de trabalho da unidade era composta pelos seguintes 
profissionais: 

 Equipe de referência do Serviço de Acolhimento Inst. Infantil de 0 a 6 anos 

Função Quantidade 

Coordenadora (A. Social)  01 

Assistente Social  03 

Psicólogo (a)  01 

Pedagogo (a)  01 

Assistente Administrativo  01 

Fisioterapeuta  01 

Cuidador (a) / Educador (a)  11 

Agente de Portaria  04 

Motorista  03 

Cozinheira  02 

Auxiliar de Cozinha  01 

Serviços Gerais  03 

 

A equipe que trabalhava no local era condizente com o que sugere a PNAS. 

6.11.2 O Espaço de Acolhimento Infantil de 07 a 11 anos 

O Espaço de Acolhimento Infantil (AI) de 07 a 11 anos se localiza à BR 316, KM 05, Rua do 
Caixaparah, n° 29, Coqueiro. A capacidade de atendimento é de 15 crianças de ambos os sexos de 07 
a 11 anos. O telefone de contato é: (91) 3262-4510. O e mail é: acolhimento 7ª11 anos@gmail.com 

mailto:anos@gmail.com
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Fotografia 87 – Fachada  

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 88 – Sala da Coordenação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 89 – Sala de estar 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 90 – Quarto 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 91 – Quarto 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 92 – Brinquedoteca 

 
Fonte: acervo do MPPA 

6.11.2.1 Estrutura física 
À época da coleta de dados o espaço funcionava em prédio alugado, localizado em área 

residencial e seguia os padrões das residências localizadas na comunidade. A casa possuía dois 
andares com estrutura de alvenaria. Na escada e na varanda havia proteção de tela. A área era 
ventilada. 

O local dispunha de boa estrutura física, com brinquedoteca, recepção, 02 salas de 
atendimento, contudo, uma delas no momento da visita estava sem uso por falta de mobiliário (mesas 
cadeiras, computadores e central de ar), sala da coordenação, copa, conjuntos de instalações 
sanitárias e almoxarifado. 

No pavimento superior do prédio havia três quartos destinados às crianças acolhidas, 
separados da seguinte forma: um quarto destinado aos meninos, um destinado às meninas e outro 
para grupos de irmãos. Embora todos os quartos possuíssem banheiros, estes não estavam 
funcionando, pois, a bomba d’água não estava puxando a água para a parte superior do prédio, por 
falta de reparo e manutenção da mesma. 

A unidade contava com material multimídia, tais como TV, equipamento de som, aparelho de 
DVD, um computador, uma impressora, telefone, acesso à internet, material de expediente e material 
para o desenvolvimento de atividades individuais e coletivas (pedagógicos e culturais), arquivos e 
armários para guarda de prontuários físicos. 

O espaço de acolhimento infantil possuía disponibilizado para o seu transporte um veículo 
cedido pela prefeitura de Ananindeua. 

 
6.11.2.3 Projeto político pedagógico 

O atendimento é personalizado e há participação dos acolhidos na vida da comunidade 
através da utilização de bens e recursos disponíveis, como escolas, áreas de lazer, centros médicos, 
quadras esportivas, igrejas, dentre outros. 

 
6.11.2.4 Equipe de trabalho 

Por ocasião da pesquisa, a unidade contava com a seguinte equipe de trabalho: 
 Equipe de referência do Serviço de Acolhimento Inst. Infantil de 7 a 11 anos 

Função Quantidade 

Coordenadora (A. Social)  01 

Assistente Social  01 

Psicólogo (a)  01 

Pedagogo (a)  01 

Assistente Administrativo  02 

Técnica de Enfermagem  01 

Cuidador (a) / Educador (a)  11 

Agente de Portaria  05 

Motorista  04 

Cozinheira  02 

Auxiliar de Cozinha  02 

Serviços Gerais  02 

A equipe técnica39 que trabalhava no local era condizente com o que sugere a PNAS. 

                                                           
39 A composição da equipe que deve atuar nos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes foi regulamentada 

pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (Resolução nº 130, de 2005 do CNAS). Os parâmetros 

para a composição mínima da equipe técnica dos serviços de acolhimento foram estabelecidos pela NOB-RH/SUAS, a 

qual define que a equipe de referência dos serviços de acolhimento deve ser formada por psicólogo e assistente social. 
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6.11.3 O Espaço de Acolhimento de Adolescentes de 12 a 17 
O Espaço de Acolhimento (AI) de Adolescentes de 12 a 17 se localiza à BR 316, KM 08, Rua 

Júlia Cordeiro, n° 275, Centro. A capacidade de atendimento é de vinte adolescentes de ambos os 
sexos de doze a dezessete anos. O telefone de contato é: (91) 3275-5931. 

 
Fotografia 93 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 94 – Recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 95 - Quarto 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 96 - Arquivo 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 97 - Cozinha 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 98 – Área externa 

 
Fonte: acervo do MPPA 

6.11.3.1 Estrutura física 
À época da coleta de dados o espaço funcionava em prédio alugado, localizado em área 

residencial e seguia os padrões das residências localizadas na comunidade. O prédio possui uma 
ampla área para recreação e boa ventilação. 

O local dispunha de estrutura física excelente, com recepção, duas salas de atendimento, 
espaço multiuso, sala da coordenação, copa, conjuntos de instalações sanitárias e almoxarifado, além 
dos quartos dos adolescentes que eram equipados com camas armários e banheiros, sendo um 
quarto destinado às meninas e o outro aos meninos. 

No prédio havia um quarto destinado à casa de passagem, que funcionava na entrada do 
prédio. 

O serviço contava com material multimídia, como TV, equipamento de som, aparelho de DVD, 
um computador, uma impressora, telefone, acesso à internet, material de expediente e material para 
o desenvolvimento de atividades individuais e coletivas (pedagógicos e culturais); arquivos e 
armários para guarda de prontuários físicos. 

O automóvel existente no serviço de acolhimento é de uso exclusivo do espaço. 
Na área externa havia uma piscina que fora reformada e estava em funcionamento e, 

conforme informado pela entrevistada, passava periodicamente por manutenção. 
 
6.11.3.2 Projeto político pedagógico 

De acordo com relatado pela entrevistada, o atendimento é personalizado e há participação 
dos acolhidos na vida da comunidade através da utilização de bens e recursos disponíveis, como 
escolas, áreas de lazer, centros médicos, quadras esportivas, igrejas, dentre outros. 

 
6.11.3.3 Equipe de trabalho 

Na data da visita, o serviço contava com a seguinte equipe de trabalho: 
 Equipe de referência do serviço de AI de Adolescentes 

Função Quantidade 

Coordenadora (A. Social)  01 

Assistente Social  02 

Psicólogo (a)  01 

Pedagogo (a)  01 

Assistente Administrativo  02 

Técnica de Enfermagem  01 

Educador (a)  09 

Facilitador de Esportes  01 

Vigilante  05 

Motorista  01 

Cozinheira  02 

Auxiliar de Cozinha  01 

Serviços Gerais  02 

A equipe que trabalhava no local é condizente com o que sugere a PNAS. 
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6.12 As Unidades de Atendimento Socioeducativo (UASES) 
A Fundação de Atendimento Sócio Educativo do Pará (FASEPA), responsável pela 

coordenação da Política Estadual de Atendimento Socioeducativo do Pará e pela execução das 
medidas socioeducativas de privação de liberdade (semiliberdade e internação) e pela medida 
cautelar (custódia e internação provisória) na Região Metropolitana de Belém e nos municípios de 
Santarém e Marabá, possui quatorze Unidades de Atendimento Socioeducativo (UASES) – dentre as 
quais quatro localizam-se no município de Ananindeua, incluindo a única unidade de internação 
feminina do estado; o Centro Socioeducativo Feminino (CESEF). 
 
6.12.1 O Centro Socioeducativo Feminino (CESEF) 

O Centro Socioeducativo Feminino (CESEF) está localizado à Cidade Nova V, WE 57, 1151. 
Telefone: 3273-2594 

Fotografia 99 – Lateral 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 100 – Alojamento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

6.12.1.1 População atendida 
O Centro Socioeducativo Feminino (CESEF) atende adolescentes femininas em cumprimento 

de medida socioeducativa privativas de liberdade vindas de diferentes regiões do Estado. 
Na unidade são desenvolvidas atividades para o atendimento socioeducativo na internação 

provisória (quarenta e cinco dias) e cumprimento de MSE de internação. 
À época da visita havia na unidade adolescentes oriundas dos municípios de Benevides, 

Barcarena, Dom Eliseu, Capitão Poço, Mãe do Rio, Breu Branco e Marabá. 
Não existia espaço específico para adolescentes grávidas, porém, conforme relatado pela 

entrevistada, quando há essa demanda, a equipe providencia a adaptação de um ambiente para 
recebê-la, garantido o pré-natal e a convivência com a criança até os seis meses. 

O serviço tem capacidade para trinta adolescentes. Na ocasião da pesquisa havia vinte 
adolescentes do sexo feminino, sendo que sete internadas provisoriamente e treze em cumprimento 
de medida socioeducativa de internação. 
 
6.12.1.2 Estrutura Física 

O prédio, na época da coleta de dados, contava com as seguintes dependências: no hall de 
entrada havia dois banheiros, sala de revistas, sala do motorista, guarita, garagem, quarto da 
segurança. 

No andar térreo havia quatro salas de aula, banheiro, sala da cautela, enfermaria, cozinha, 
refeitório, almoxarifado, sala da monitoria, lavanderia, depósito e doze alojamentos. No pavimento 
superior: salas dos técnicos, de atendimento, do pedagógico, secretaria administrativa, gerência e 
banheiro. 

No momento da visita constatou-se que os alojamentos tinham boas condições de higiene, as 
roupas de cama estavam em bom estado de conservação e limpas. Cada alojamento abriga de uma a 
duas jovens. 

Em relação à alimentação, como nas demais unidades, são servidas cinco refeições diárias, 
com dieta orientada por nutricionista da FASEPA. 
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6.12.1.3 Escolarização e rotina das adolescentes 
A escolarização, como garantia de direitos e forma de dar continuidade aos estudos, é 

trabalhada por professores da rede estadual de ensino através do processo de escolarização regular, 
por meio do Convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) e a FASEPA. 

Quanto às atividades pedagógicas, a entrevistada informou que são realizadas palestras 
temáticas, oficinas de musicalização e dança e cursos de artesanato. A prática de esporte, cultura e 
lazer funcionavam em um espaço improvisado, sendo utilizado refeitório para as atividades. 

De acordo com o relatado no momento da visita pela gerente da unidade, em breve a medida 
de internação provisória passará a funcionar em outro prédio, localizado no município de 
Ananindeua, no antigo CIJOQ (estava sendo reformado). 

 
6.12.1.4 Projeto político pedagógico 

Segundo informado na ocasião da pesquisa, a abordagem técnica inicial é realizada apenas 
com a adolescente. Com a família são realizadas reuniões semanalmente e, em alguns casos, são 
realizadas visitas domiciliares. Cada assistente social é responsável por um grupo de quatro ou cinco 
adolescentes, dependendo da demanda. A psicóloga e a pedagoga são responsáveis por todas as 
jovens. São realizados atendimentos individuais em salas específicas, com abordagens diferentes. 

 
6.12.1.5 Equipe de trabalho 

À época do Levantamento havia equipes diferentes para atender os dois tipos de medidas, 
sendo, inclusive, que as adolescentes são separadas por bloco/ala. As atividades são realizadas com 
as adolescentes das duas medidas. 

A gestão da unidade era composta da seguinte forma até o momento da coleta de dados: 
- uma gerente para a medida de internação provisória, com formação em Serviço social. Sua 

equipe é composta por uma assistente social, uma psicóloga e um pedagogo. 
- para a medida de internação: uma gerente, com formação em serviço social. Sua equipe 

técnica é composta por três assistentes sociais, um psicólogo, um pedagogo e um sociólogo. A unidade 
conta com um advogado, que compõe o setor jurídico da FASEPA, e que não fica especificamente na 
unidade (vem à unidade quando é acionado pela equipe técnica). Sessenta socioeducadores 
(monitores), nove agentes de portaria, dois vigias, seis cozinheiras, um nutricionista que faz o 
acompanhamento na unidade, seis agentes administrativos, um apoio pedagógico, dois motoristas, 
cinco coordenadores de monitoria, um coordenador geral de monitoria, dois técnicos de enfermagem 
e um médico que atende às adolescentes semanalmente. 

 
6.12.1.6 Trabalho com as famílias 

Em relação a contatos com familiares, as internas podem realizar contato telefônico, caso a 
família resida em outros municípios e a visita é semanal.  
 
6.12.2 O Centro de Internação de Jovem Adulto Masculino (CIJAM) 

O Centro de Internação de Jovem Adulto Masculino (CIJAM) está localizado à Rod. BR 316, 
Km 08, Rua Cavalcante, s/n, telefone 3255-3800. 

Fotografia 101 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 102 – Porta de alojamento 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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6.12.2.1 População Atendida 
O Centro Socioeducativo de Jovem Adulto Masculino (CIJAM) atende jovens de dezoito a 

vinte e um anos envolvidos em atos infracionais, abrangendo a Capital (Belém) e Interior, com 
exceção dos municípios de Marabá e Santarém. 

O programa de atendimento está inscrito no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CEDCA), sendo encaminhadas as respectivas alterações do programa ao CEDCA. 

O estabelecimento está sendo ocupado por adolescente do sexo Masculino. À época da 
pesquisa estava com o número de cinquenta e sete adolescentes internados, sendo sua capacidade 
para quarenta internos. 
 
6.12.2.2 Escolarização e rotina dos adolescentes 

No que tange aos aspectos relativos à Gestão Pedagógica no atendimento Socioeducativo, a 
Unidade tem o projeto pedagógico; Projeto Pedagógico Institucional (PPI), orientado por outras 
legislações, como o ECA, a Súmula Vinculante vinte e um e sessenta e cinco, o SINASE e a Lei da 
Algema. 
 
6.12.2.3 Projeto político pedagógico 

O Projeto Pedagógico da unidade contempla a educação sexual, orientação e prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis. 

O planejamento das ações desenvolvidas na unidade ocorre anualmente, desenvolvendo os 
planos do geral para o particular. Todos os servidores que atuam na unidade participam do 
planejamento das ações da unidade. 

 
6.12.2.4 Trabalho com as famílias 

A unidade realiza o monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas no estabelecimento. 
O interno e a família não participam do monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas na 
Unidade. A família participa de reuniões, do acompanhamento médico, mas há dificuldade devido à 
maioria dos socioeducandos ser oriunda do interior do estado. Na maioria dos casos, os municípios 
colaboram com o transporte do familiar. 
 
6.12.3 O Centro Juvenil Masculino (CJM) 

O CJM está localizado à Rod. BR 316, Km 08, Rua Cavalcante, s/n, telefone 3255-2111. 
 

Fotografia 103 – Porta de alojamento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 104 – Porta de alojamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do MPPA 
6.12.3.1 População Atendida 

O CJM atende a Capital (Belém) e interior, inclusive os municípios de Marabá e Santarém que 
encaminham os adolescentes somente em casos excepcionais. A Unidade tem capacidade para vinte 
internos, com onze alojamentos, à época da visita estava com trinta e dois internos. 
6.12.3.2 Estrutura Física 
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Na ocasião da pesquisa a unidade contava com espaço para atendimento ambulatorial que 
funcionava às terças e quintas-feiras, possuíam um clínico geral e uma técnica de enfermagem.  

Havia espaço com salas de aula, contando com sala de professores (onze professores), local 
para o funcionamento da secretaria e direção. A unidade contava também com uma quadra de 
esporte para as atividades de lazer e cultura em bom estado de conservação.  

 
6.12.3.2 Escolarização e rotina dos adolescentes 

De acordo com informação da entrevistada, o centro não realizava cursos 
profissionalizantes, somente oficinas (em virtude da faixa etária dos custodiados que é de quatorze 
a quinze anos). 

 
6.12.3.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

Por ocasião da coleta de dados a equipe da Unidade era composta por uma gerente, com 
formação em serviço social, um coordenador técnico, três assistentes sociais, um psicólogo, um 
pedagogo. O serviço contava também com um advogado que compunha o setor jurídico da FASEPA, 
e que não ficava especificamente na Unidade (vem ao local quando é acionado pela equipe técnica), 
sessenta e sete sócios educadores, nove agentes de portaria, dois vigias, seis cozinheiras, um 
nutricionista, que faz o acompanhamento na Unidade, seis agentes administrativos, um apoio 
pedagógico, dois motoristas, cinco coordenadores de monitoria, 01 coordenador geral de monitoria. 

Os quatro últimos cursos realizados pelos servidores da Unidade, até o momento da 
entrevista, foram: Curso de formação continuada realizado pela faculdade FAP, sendo dez turmas 
anuais, podendo ser realizado por qualquer profissional, bem como integrantes do CRAS, CREAS e 
Conselhos de Direitos; Curso de Gerenciamento de Crises, realizado pela Polícia Militar no IESP. 
Núcleo de Gestão de Pessoas que busca cursos e outros formadores para contribuir com a formação 
e atualização dos profissionais. Os Cursos são realizados na Escola de Governo. 
 
6.12.3.4 Projeto político pedagógico 

No que tange aos aspectos relativos à Gestão Pedagógica no atendimento Socioeducativo, a 
Unidade tem o projeto pedagógico; Projeto Pedagógico Institucional (PPI), orientado por outras 
legislações como o ECA, a Súmula Vinculante 21 e 65, o SINASE, a Lei da Algema. 

O Projeto Pedagógico da Unidade contempla a educação sexual, orientação e prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis. O planejamento das ações desenvolvidas na Unidade ocorre 
anualmente, desenvolvendo os planos do geral para o particular. Todos os servidores que atuam na 
Unidade participam do planejamento das ações. 

A Unidade realiza o monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas no estabelecimento. 
O interno e a família não participam do monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas na 
Unidade. A família participa de reuniões, do acompanhamento médico, mas há dificuldade devido à 
maioria ser oriunda do interior do estado. Na maioria dos casos, os municípios de origem colaboram 
com o transporte do familiar. 

 
6.12.3.5 Trabalho com as famílias 

A frequência das visitas familiares ocorre semanalmente, porém, quando há irmãos menores 
de idade, nos dias de quarta feira há visitas extras. A Unidade vem cumprindo o prazo de quarenta e 
cinco dias, a contar da data do ingresso do adolescente no programa de atendimento, para elaboração 
do PIA. 

 
6.12.4 A Unidade de Atendimento Socioeducativo de Ananindeua (UASE) 

A UASE está localizada à Rod. BR 316, Km 08, Rua Cavalcante, s/n, telefone: 3255-9156 
 

Fotografia 105 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 106 – Alojamento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
6.12.4.1 População atendida 

A Unidade possui capacidade para atender trinta e seis adolescentes, mas à época do 
levantamento encontrava-se com trinta socioeducandos. 
 
6.12.4.2 Ambiente físico e infraestrutura 

Por ocasião da pesquisa o ambiente físico era excelente, limpo e decorado, superando o 
aspecto antigo de uma Unidade de Internação. 

Havia espaço para atendimento técnico em grupo, refeitório, espaço para estudo. A Unidade 
possuía quadra poliesportiva e uma pista de skate em bom estado de conservação. Não havia espaço 
para realização dos cursos de profissionalização, pois eles são externos. Assim, os internos são 
levados por monitores para os cursos oferecidos. Havia espaço para realização de oficinas de 
artesanato. 

A Unidade contava com iluminação artificial em todas as suas dependências e tem gerador 
de emergência que funcionava em caso de pane na subestação ou falta de energia. 

 
6.12.4.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

Sobre os aspectos relativos à gestão da Unidade, a entrevistada informou que é realizada por 
um único gestor. Os profissionais que compunham o quadro de atendimento à época da pesquisa 
eram: um gerente com formação em sociologia, um coordenador técnico, dois assistentes sociais, dois 
psicólogos, um pedagogo. A Unidade contava com um advogado que compunha o setor jurídico da 
FASEPA e não ficava especificamente na unidade, setenta e seis sócios educadores (monitores), cinco 
coordenadores de monitoria, seis agentes de portaria, quatro cozinheiras, um nutricionista (diarista), 
quatro agentes administrativos, dois apoios pedagógicos, cinco motoristas, sendo um motorista de 
plantão pela parte da noite. 

Na ocasião da coleta de dados foi informado pela entrevistada que a relação 
monitoria/adolescente não era muito fácil, pois havia um grupo de monitores que acreditavam no 
trabalho de ressocialização dos adolescentes, mas outro grupo de monitores ainda olhavam para o 
interno com uma visão punitiva, referindo que deveriam ficar “presos” em presídios. 

A entrevistada relatou ainda que havia um grupo bem comprometido com o trabalho de 
ressocialização. Os monitores passaram por cursos de aperfeiçoamento, inclusive alguns deles e 
outros funcionários estavam participando, à época da visita, de cursos de formação na FAP com os 
seguintes temas: Contribuição da Psicologia para a sócio educação; Formação para gestores na 
socioeducação; Círculos de justiça restaurativa e construção de paz no atendimento socioeducativo; 
Contribuição do Serviço Social para a sócio educação. 

Durante a entrevista foi relatado que existia uma política de capacitação e atualização na 
área da infância e adolescência que atendia aos profissionais que compunham o quadro de 
funcionários da unidade. 

Os últimos cursos realizados até o momento da visita foram: Formação para sócioeducação; 
Contribuição da Psicologia para a sócioeducação; Formação para gestores na sócioeducação; Círculos 
de justiça restaurativa e construção de paz no atendimento socioeducativo; Contribuição do Serviço 
Social para a socioeducação. Os cursos ocorrem na Escola de governo e na Faculdade do Pará – FAP, 
com várias turmas durante o ano. 
 
6.12.4.4 Projeto político pedagógico 

Sobre Aspectos relativos à Gestão Pedagógica no atendimento socioeducativo, a Unidade 
possui projeto pedagógico; Projeto Pedagógico Institucional (PPI), e tem como instrumento 
orientador outras legislações, o ECA, a Súmula Vinculante 21 e 65, o SINASE, a Lei da Algema. 
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O Projeto Pedagógico da Unidade contempla a educação sexual, orientação e prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis. Existe o planejamento das ações desenvolvidas na unidade, que 
ocorre anualmente, desenvolvendo os planos do geral para o particular (o planejamento ocorre com 
todas as unidades, mas dentro da particularidade de cada uma). Todos os servidores que atuam na 
Unidade, com exceção da equipe da cozinha e portaria, participam do planejamento das ações. 

O serviço vem cumprindo o prazo de quarenta e cinco dias, a contar da data do ingresso do 
adolescente no programa de atendimento, para elaboração do PIA. Atualmente, vem ocorrendo certa 
demora na ciência da sentença por conta da 2ª Vara, o que vem causando certa ansiedade no 
adolescente e no seu familiar, bem como certo transtorno para a equipe. Já houve situação em que o 
socioeducando permaneceu uma semana a mais na Unidade, uma vez que não houve comunicação 
da decisão judicial. Essa situação foi repassada para o setor jurídico da FASEPA. A Unidade não tem 
programa de apoio e acompanhamento aos egressos. O acompanhamento é realizado pela equipe da 
FASEPA. 
 
6.12.4.5 Trabalho com as famílias 

O monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas na Unidade são realizados pela 
diretoria da assistência social da FASEPA e o envio de quadro mensal das realizações à FASEPA. A 
visita da FASEPA ocorre a cada dois meses, mas o envio de relatório é mensal. Na ocasião da pesquisa 
foi informado que o interno e a família não participam do monitoramento e avaliação das ações 
desenvolvidas na Unidade. A família só participa das atividades que incluem reuniões, datas 
comemorativas, eventos, palestras, almoços dentre outros. 
 
7 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL PARA A 
INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 
7.1 O Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPSI) 

O Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil de Ananindeua-CAPSI se localiza à Rua José 
Marcelino s/n. Bairro Maguari, telefone: [91] 32352825. E mail: capsiananindeua@.gmail.com. br. O 
Horário de Funcionamento é de: 7 h às 18 h. 

Fotografia 107 – Placa de identificação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 108 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 109 – Recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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7.1.1 Estrutura física 
O Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil de Ananindeua está localizado em local de 

fácil acesso à população e de fácil identificação. O prédio é alugado pela Prefeitura de Ananindeua e 
se constitui em uma edificação em alvenaria, com projeto arquitetônico e de ambiência para um local 
de lazer e que foi adaptado para abrigar o Centro de Atenção psicossocial. 

Ao ser questionada se houve algum tipo de consulta à equipe acerca da compatibilidade do 
espaço físico às necessidades do serviço de atenção mental, os técnicos informaram que o órgão 
gestor os consultou e que deram como parecer a inadequação espacial para o serviço  

À época do levantamento verificou-se que, apesar do amplo terreno, o local não apresentava 
boa funcionalidade na ambiência interna e externa, necessitando de modificações que propiciem 
atender às necessidades inerentes ao atendimento prestado pelo Centro. 

Por ocasião da visita as dificuldades apresentadas pelo ambiente foram organizadas a partir 
da observação do espaço construído e de circulação externa, assim como pelos relatos dos 
profissionais que trabalhavam no local. Dentre as dificuldades espaciais constatou-se as seguintes 
situações: 

 Não havia salas suficientes para atendimentos individualizados pelos profissionais; 
 Não havia sala específica para reunião, as atividades coletivas eram realizadas no 

espaço externo onde também se localizava uma copa, e onde se avistava uma mesa espaçosa; 
 Não havia mesas e cadeiras para refeições, momento importante para a interação e 

socialização entre os usuários e famílias que frequentavam o Centro; 
 Faltava acessibilidade aos espaços superiores, apesar da existência do que 

relataram ser um elevador, que no momento não funcionava e servia de depósito. 
 Não havia sala para realização de atividades e oficinas de estimulação nem materiais 

e equipamentos psicomotores; 
 Não havia espaço externo apropriado para atividades esportivas, de lazer e 

socioculturais, ou seja, o prédio não contava com espaço coberto e equipado para tal; 
 a piscina do local, equipamento que poderia se constituir em boa opção para o 

atendimento da clientela, se encontrava  cheia de água estagnada, suja e, portanto, sem uso. 
Em relação aos equipamentos e demais matérias, o centro dispunha de veículo automotivo de uso 
exclusivo cedido pela prefeitura, computadores, telefone, internet e impressora, contudo, faltava 
tinta para a impressora. 

 
7.1.2 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

Quanto aos trabalhadores do local, o Centro de Apoio Psicossocial Infantojuvenil de 
Ananindeua, à época da pesquisa contava com a seguinte equipe, distribuída em dois turnos 
(matutino e vespertino): 02 Médicos Psiquiatras, 04 Assistentes Sociais, 03 Psicólogos, 01 
Fonoaudiólogo, 02 Enfermeiros, 02 Técnicos de Enfermagem, 02 Fisioterapeutas, 04 Terapeutas 
Ocupacionais, 01 Educador Físico, 02 Farmacêuticos, 03 Pedagogos, 04 Agentes Administrativos, 01 
Agente de Serviços Gerais, 01 Agentes de Portaria. 

Relativo à formação e atualização da equipe de trabalho do CAPSi, os trabalhadores 
informaram que não era disponibilizado qualquer programa de formação e capacitação pelo Órgão 
Gestor da Saúde, seja de forma continuada, seja de forma esporádica. Apenas o Hospital Bettina Ferro 
proporcionou uma formação até o momento da visita, e isso em decorrência da transferência para o 
CAPSi de mais de 100 crianças e adolescentes com Transtorno de Espectro Autista, todos moradores 
de Ananindeua. 

 
7.1.3 Atendimentos 

Quanto à demanda do Centro, a equipe informou que o local tinha cadastro de 
aproximadamente 350 usuários. Questionados acerca da retaguarda para casos mais graves, os 
entrevistados referiram que o Hospital Gaspar Viana é o único para internações e que possuíam como 
um dos principais equipamentos de articulação no Município o posto da Cidade Nova VIII. 

Além disso, relataram que não possuíam contato direto com a Secretaria municipal de Saúde 
nem com a coordenação de saúde mental, e sim com o Pólo Sanitário I, localizado na Unidade de 
Saúde do Centro de Ananindeua. 

 
7.1.4 Intervenção Psicofarmacológica 

Em relação aos medicamentos, na ocasião da pesquisa foi relatado que havia abastecimento 
regular, com exceção de alguns princípios ativos que não se encontravam no rol da RENAME. À época 
do levantamento a farmácia se encontrava sem o medicamento Risperidona, e, no geral, os 
medicamentos quando chegavam da Secretaria de Saúde já se encontravam com o prazo de validade 
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próximo do vencimento. A equipe de Farmacêuticas implantou um formulário para o controle dos 
medicamentos, como tentativa de evitar casos de falta ou vencimento do prazo de validade de 
medicamento. 
 
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mônica Rei Moreira Freire 
Promotora de Justiça 

Coordenadora do Centro de  
Apoio Operacional da Infância e Juventude 

Brenda Corrêa Lima Ayan  
Promotora de Justiça 

Promotora de Justiça Auxiliar do 
Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude 

 

A Constituição Federal de 1988 e o ECA, pautados na concepção de Estado Democrático de 
Direito, apontam para a responsabilidade do Estado na cobertura das necessidades sociais da 
população infantojuvenil. 

Nesses moldes, a proposta da rede de atendimento aos direitos da criança e do adolescente 
é orientada pelo princípio de assegurar, universalmente, a proteção aos direitos dessa faixa etária. 

Apesar dos descaminhos sofridos no processo de implementação do ECA, a ideia de proteção 
tem constituído uma meta a ser perseguida por todos aqueles que apostam nas premissas colocadas 
tanto pela Constituição Federal quanto pelo ECA, isto na pressuposição de políticas sociais 
articuladas intersetorialmente para a consecução da proteção integral aos direitos da criança e do 
adolescente. 

É nesse contexto que surge o debate sobre a integralidade da atenção aos direitos da criança 
e do adolescente vinculados à organização e gestão do sistema das políticas para a infância e para a 
juventude, tanto sobre os diferentes serviços destinados a eles quanto às mais diversas políticas 
sociais para esse segmento populacional. 

Quando se discute a integralidade da atenção, a intersetorialidade desponta como o grande 
desafio para a eficácia e para a efetividade das ações da rede de atendimento aos direitos da criança 
e do adolescente, à medida que seus objetivos e metas são atingidos. 

O desafio é posto na medida em que a fragmentação e a desarticulação das ações públicas 
para a infância e para a juventude estão presentes, impossibilitando o atendimento das necessidades 
desse segmento em sua integralidade. Observa-se, então que a população infantojuvenil é onerada 
pela desarticulação das políticas públicas para a infância. As demandas desse grupo são 
encaminhadas de setor em setor, sem que obtenham a satisfação integral de suas necessidades. 

A criança, o adolescente e sua família na busca de seus direitos têm de se submeter a um 
pluralismo de ações, tais como o preenchimento de um mesmo cadastro em inúmeras instituições, a 
realização das mesmas entrevistas em diversos órgãos sem que tenha a satisfação integral para suas 
demandas. Nesse sentido, é urgente superar a fragmentação das políticas públicas para a infância e 
para a juventude. 

O Levantamento realizado na rede de atendimento aos direitos da criança e do adolescente 
no município de Ananindeua permitiu contribuir para a reflexão e o repensar da proteção integral 
aos direitos da criança e do adolescente no estado e as atribuições de cada um dos componentes 
intersetoriais do sistema de garantias de direitos em relação a eles. 

No contexto das ações em rede, ele possibilitou identificar a noção de integralidade que 
incide diretamente sobre as políticas públicas, na seleção dos problemas prioritários, nos 
planejamentos racionalmente efetuados e na organização de serviços que permitam, numa rede de 
atenção psicossocial, tornar concretas as questões relativas à operacionalização da atenção às 
crianças e aos adolescentes como sujeitos de direito. 

A partir do levantamento foi possível também depreender quatro eixos de problemas e 
dificuldades no município estudado, conforme exposto abaixo: 

1 A existência de conflito quanto aos papéis de cada ente no modelo de gestão compartilhada 
da rede de proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente; 

2 A fragilidade do suporte aos municípios, por parte dos governos federal e estadual, para a 
condução da política no nível local; 

3 A ausência de autonomia e subordinação dos municípios nas decisões sobre as linhas de 
ação da política de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente; 

4 A baixa participação da população na fiscalização das ações da rede de promoção e direito 
da criança e do adolescente. 
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Outro aspecto observado se refere à lentidão no processo de municipalização dos serviços, 
especialmente no que concerne à transferência da responsabilidade do nível estadual para o 
municipal, além da falta de clareza sobre as respectivas competências, muito embora a 
municipalização do atendimento à criança e ao adolescente seja a primeira diretriz traçada pelo ECA, 
em seus artigos 1º e 88, inciso I, com vista à proteção integral. 

Com a municipalização das políticas e programas, permite-se que a criança, o adolescente e 
suas famílias sejam atendidos em seu próprio território, mantendo seus vínculos afetivos e culturais, 
em cumprimento ao disposto nos artigos 4º, caput, 19 e 100 do ECA, evitando que eles precisem se 
deslocar do município em busca de atendimento para suas necessidades. 

Outra tendência observada no levantamento realizado é que os Conselhos Tutelares 
apresentam certas dificuldades para agir na defesa de direitos de crianças e adolescentes. Essa 
situação está relacionada, em grande medida, ao conjunto de condições simbólicas e materiais 
disponibilizados para a sua instalação e funcionamento, dentre elas: 

A precariedade da infraestrutura disponibilizada para o seu funcionamento. Estão incluídos 
neste conjunto quesitos como espaço físico inadequado (salas para atendimento, para recepção da 
população, condições de higiene e salubridade); equipamentos (computador, impressora, telefone, 
carro, mobília); materiais de consumo (papel, tinta para impressora, etc.); condições de trabalho 
(remuneração, direitos previdenciários e trabalhistas e capacitação dos conselheiros tutelares). 

No que concerne ao nível de legitimidade dos Conselhos, destaca-se que há tanto o 
entendimento da legitimidade como prescritiva, ou seja, como conferida pela própria legislação, 
quanto a compreensão desta como resultante de um conjunto de fatores, entre eles o processo de 
escolha por parte da comunidade. Nesse sentido, estão presentes fatores que conduzem ao debate da 
legitimidade e, por conseguinte, afetam o desempenho dos conselhos, tais como o desconhecimento 
da população e dos componentes da rede sobre o Conselho Tutelar; a dificuldade para o exercício da 
prática colegiada exigida ao Conselho; a disputa político partidária nos processos de escolha e a baixa 
participação social da população, a partidarização política no interior dos Conselhos e as estratégias, 
muitas vezes articuladas por executivos municipais, para tornar o Conselho subordinado à 
prefeitura, esvaziando-o politicamente. 

Associados aos fatores elencados acima, está a vinculação administrativa ao Poder Executivo 
municipal, assim como a remuneração, e o comprometimento com lideranças partidárias em face da 
campanha, a problematizar a representatividade do Conselho Tutelar. São relevantes as questões 
colocadas e que interrogam sobre quem o Conselho Tutelar representa e quem lhe confere 
legitimidade. 

Ainda no tocante às dificuldades enfrentadas pelos Conselhos Tutelares para o exercício de 
suas atribuições, situa-se um terceiro conjunto de fatores, constituído pelas falhas na política de 
atendimento, que muitas vezes não oferece o serviço ou o faz de maneira precária. 

A análise dos resultados obtidos pelo levantamento apontou fatores como a insuficiência da 
rede de políticas públicas para atender à demanda e garantir a proteção à infância, inclusive levando 
os agentes a executarem atribuições alheias às suas; dificuldades de diálogo entre a rede; falta de 
acompanhamento sistemático das situações de violência doméstica denunciadas, dos 
encaminhamentos realizados e da continuidade dos procedimentos; reincidência na prática da 
violação de direitos diante das condições precárias de vida das famílias, associada à ausência de 
proteção social por parte do Estado; predomínio de relações burocráticas entre os diversos 
componentes do sistema, além da ausência de rede de proteção integral à criança e ao adolescente, 
caracterizada por instituições e programas funcionando desarticuladamente, lacuna que contribui 
para a não restituição do direito violado. 

Os CAPS, por exemplo, embora tenham sido um inequívoco avanço na humanização da 
assistência psiquiátrica, apresentam falhas estruturais (prédios mal adaptados para o serviço), 
capacidade técnica limitada pelo número insuficiente de profissionais e dificuldades de articulação 
com toda a rede de serviços do sistema de garantias. 

Na unidade visitada, à época, constatou-se insuficiência de quadro de pessoal, inadequação 
do espaço físico em que o serviço funcionava, falta de retaguarda para emergências e para leitos 
psiquiátricos, ausência de supervisão e capacitação, e precariedade de recursos materiais essenciais 
para o bom funcionamento do serviço.  

Entre as inúmeras funções atribuídas aos CAPS pela Portaria nº 336/2002-MS/GM, de 19 de 
fevereiro de 2002 (Brasil, 2002), o matriciamento das equipes de atenção básica constitui um dos 
pilares do modelo. Cabe aos CAPS orientar as UBS sobre como proceder para com os pacientes de 
atenção primária em saúde mental e seria de se esperar que eles fossem vinculados mais 
sistematicamente aos serviços de assistência à saúde da família. Essa função, de caráter integrador, 
inclui seminários e, até mesmo, supervisão dos casos. O CAPS não consegue dar cobertura técnica 
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para a rede de saúde de sua área de abrangência, conforme previsto pela Portaria referida acima, 
assim como não possui formalmente instituída a supervisão clínico-institucional para sua equipe. 

Os CAPS também precisam manter diálogo com hospitais psiquiátricos e gerais para onde 
serão encaminhados pacientes que necessitam de internação. 

No geral, muito embora, o CAPS apresente integração com os recursos comunitários, não é 
possível aferir sobre a qualidade e a efetividade da articulação relatada, já que apenas se investigou, 
a partir do relato do responsável pela unidade, a presença ou ausência de tais iniciativas. 

Em relação à Assistência Social no município de Ananindeua, grande parte do vínculo 
trabalhista dos servidores do SUAS é precário. Urge, portanto, que o município desprecarize a relação 
trabalhista com os servidores da rede de assistência social. A meta a atingir, de acordo com o pacto 
de aprimoramento acordado com o MDS é de 60% de trabalhadores do SUAS de nível superior e 
médio com vínculo de servidor estatutário ou empregado público. No que se refere ao coordenador, 
a NOB/RH/SUAS determine que o cargo seja ocupado por servidor de vínculo efetivo. 

Apesar do compromisso e da dedicação observada nas equipes que implementam os serviços 
socioassistenciais do município de Ananindeua, percebia-se certo descontentamento de todos os 
servidores dos equipamentos visitados em relação à baixa remuneração ofertada pela gestão 
municipal de Ananindeua que não era compatível com o oferecido por outras prefeituras do estado 
do Pará. 

Esse fator se torna um entrave para a permanência destes profissionais, pois ao receberem 
propostas financeiras mais atrativas transferem-se para outros municípios, circunstância que vem 
dificultando a continuidade dos serviços. 

Ainda sobre a assistência, há necessidade de investimento da gestão na educação continuada, 
bem como no compartilhamento das informações, principalmente os dados constantes nos 
diagnósticos, entre a SEMAS e os CRAS e CREAS. 

No que diz respeito às Unidades socioeducativas visitadas uma das dificuldades 
apresentadas pelos servidores referiu-se às inspeções realizadas pelo poder Judiciário e pelo 
Ministério Público, visto que gostariam de uma maior interlocução com os representantes das 
referidas instituições, uma vez que na maioria das visitas eles conversam apenas com os 
socioeducandos e ficam sem conhecer a realidade de cada interno ou a dinâmica do espaço. As 
equipes da Unidade em algumas ocasiões desconhecem, inclusive, qual o propósito das visitas. 

Outro entrave apontado pela equipe das unidades foi a realização das oitivas informais pelo 
Ministério Público pois o Promotor que as realiza não ouve anteriormente os técnicos que o 
acompanham para que esclareçam a realidade dos fatos, apenas os escutam junto com o adolescente, 
o que compromete em alguns casos a integridade destes, uma vez que voltam para a unidade 
juntamente com o custodiado. 

As equipes também se ressentiam de precisar cobrar junto aos gestores municipais (Saúde, 
CRAS, CREAS, entre outros), a estrutura e apoio para aquele adolescente que está apto a progredir 
para L.A ou PSC, e que retornará para a sua cidade natal, pois necessita de todo o apoio da rede de 
atendimento do município. 

Observou-se também a necessidade de realização de concurso público para o preenchimento 
das vagas dos servidores da FASEPA, pois a maioria deles é contratada como temporário e depois de 
adquirirem prática e experiência nas Medidas Socioeducativas são distratados devido ao término do 
contrato, desfalcando, assim, a equipe com um profissional que já tem experiência nesta área. 

Ressalte-se que até o momento da pesquisa a Fundação de Atendimento Socioeducativo do 
Pará – FASEPA não realizava concurso público há mais de dez anos. 

No geral, a rede de atendimento à criança e ao adolescente no município de Ananindeua 
trabalha com o modo formal de encaminhamentos, o que leva a uma fragmentação das respostas, 
produzindo a sensação de sobrecarga ou de insatisfação tanto para o cidadão, quanto para as equipes 
profissionais. Portanto, ainda que o plano de ação de cada equipe organize o trabalho para garantir 
os resultados esperados do serviço sob sua responsabilidade, conforme consta das diversas 
tipificações, há que se ter uma referência compartilhada, cujas balizas são a intersetorialidade dos 
serviços, a integralidade das ações, a matricialidade sociofamiliar e o território. 

Este documento consolida um esforço do Ministério Público do Estado do Pará para 
estruturar um sistema de monitoramento da rede de atendimento à criança e ao adolescente. Com 
sua publicação, propõe-se iniciar um amplo debate municipal em torno da questão da infância e da 
adolescência e, com isso, mobilizar a sociedade e o poder público em prol do enfrentamento à 
exclusão social desse segmento etário que ainda prevalece entre nós. 

E, por fim, como já dito anteriormente, deseja-se que as autoridades, os profissionais, bem 
como todos que atuam na área da infância e juventude de posse das informações constantes na 
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revista assenhoreiem-se do seu conteúdo para intervir em prol da efetividade dos direitos da criança 
e do adolescente. Trata-se de fortalecer um processo que se espera, permita a todos se engajar. 
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