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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 
Barcarena. 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 Barcarena. 

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 Barcarena, 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 



9 

 

a Infância, Adolescência e Juventude), passando-se, então, a estabelecer o perfil por categoria do 
SGDCA do município de Barcarena. 

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. 
 
2 O MUNICÍPIO DE BARCARENA 

Diana Barbosa Gomes Braga 
Pedagoga do Ministério Público do Estado do Pará 

Luis Carlos Pina de Carvalho 
Pedagogo do Ministério Público do Estado do Pará 

2.1 Breve contextualização 
Barcarena é um município brasileiro do Estado do Pará, que está localizado na Mesorregião 

de Belém, ao norte brasileiro. Situado em uma latitude, 01º30'21" sul e longitude 48º37'33" oeste, 
estando a uma altitude de 15 metros acima do nível do mar.  

O município possui uma população estimada para o ano de 2016, de 118.537 mil habitantes, 
distribuídos em 818,89 km² de extensão territorial. O censo de 2010 apresenta uma população de 
99.859 habitantes, com uma densidade demográfica de 76,21 hab/km² (IBGE). 

Habitada inicialmente pelos índios Aruans no Século XVI, sofreu fortemente a influência dos 
Jesuítas que lá chegaram em 1709. Fundaram a fazenda “Garibirié”, através da Missão Garibirié 
elevando, posteriormente, a região à categoria de Freguesia de São Francisco Xavier de Barcarena.  

O nome do município se originou da presença, no assentamento populacional, de uma grande 
embarcação existente, batizada de arena e que os habitantes a chamavam de barca. A população tem 
como gentílico a denominação de “barcarenense”. Em 1897 a região foi elevada à categoria de 

                                                           
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. 



10 

 

município, denominada de Barcarena com a lei estadual nº 494, de 10/05/1897. No entanto, 
permaneceu atrelado ao município de Belém até 1943, sendo definitivamente desmembrada pelo 
Decreto-lei estadual nº 4505, de 30/12/1943, constituindo-se de 02 (dois) distritos: Barcarena e 
Murucupi (ex conde). 

 
2.2 População e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

Segundo dados da “Atlasbrasil”, a população do Município de Barcarena era de 99.859 
habitantes, distribuídos entre zona urbana e rural. A população urbana compreende um total de 
36.297 habitantes contra 63.562 habitantes na zona rural. Entre os anos de 2000 e 2010, a população 
do município cresceu a uma taxa média anul de 4,67%, enquanto que o Brasil a uma taxa média de 
1,17%. A questão de gênero nessa década não se distanciou, onde a população de homens ficou em 
50.346 e de mulheres 49.513. A longevidade dessa população sofreu mudanças, ficando com uma 
taxa de envelhecimento em 2000 de 5,83 para uma taxa de 7,36 em 2010. 

Segundo dados da “Atlasbrasil”2, a população do Município de Barcarena era de 99.859 
habitantes, distribuídos entre zona urbana e rural. A população urbana compreende um total de 
36.297 habitantes contra 63.562 habitantes na zona rural. Entre os anos de 2000 e 2010, a população 
do município cresceu a uma taxa média anul de 4,67%, enquanto que o Brasil a uma taxa média de 
1,17%. A questão de gênero nessa década não se distanciou, onde a população de homens ficou em 
50.346 e de mulheres 49.513. A longevidade dessa população sofreu mudanças, ficando com uma 
taxa de envelhecimento em 2000 de 5,83 para uma taxa de 7,36 em 2010. 

População Geral por faixa etária Censo 2010 

Faixa Etária 2010 

Menor de 01 ano 1.992 

01 ano a 04 anos 8.185 

05 anos a 09 anos 10.338 

10 anos a 14 anos 11.418 

15 anos a 29 anos 30.881 

30 anos a 49 anos 25.441 

50 anos a 69 anos 9.416 

70 anos e mais 2.188 

 Fonte: Site IBGE 

Segundo dados disponibilizados através do Atlas do Desenvolvimento Humano no 
Brasil/20103, constatou-se que, no Município de Barcarena, o Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal - IDHM como Renda, Longevidade e Educação teve uma evolução pífio entre os anos de 
1991 a 2010, ou seja, a renda passou de 0,575 em 1991 para 0,643 em 2010, a longevidade de 0,709 
em 1991 para 0,801 em 2010 e a educação de 0,371 em 1991 para 0,564 em 2010. O IDHM do 
município é de 0,662, de acordo com o último censo (2010), situando-o na faixa de desenvolvimento 
Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). 

O IDH de um Município varia na escala de 0 a 1, e considera como parâmetro, indicadores de 
saúde (longevidade), renda e educação, sendo que quanto mais próximo de 0, pior é o 
desenvolvimento no município. As faixas consideradas são: 
 

                                                           
2 Plataforma de consulta ao Índice de Desenvolvimento Humano nos municípios - IDHM 
3 elaborado com base na pesquisa realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNDU, pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e pela Fundação João Pinheiro – FJP, neste foram reunidos dados 

dos Censos realizados em 1991, 2000 e 2010. 
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FAIXAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

– IDHM 

MUITO BAIXO 0,000 até 0,499 

BAIXO 0,500 até 0,599 

MÉDIO 0,600 até 0,699 

ALTO 0,700 até 0,799 

MUITO ALTO 0,800 até 1,000 

 Fonte: Site IBGE 
É possível perceber com base na faixa de Desenvolvimento Humano, utilizada pelos Órgãos 

de Pesquisa, que embora o Município de Barcarena tenha evoluído no decorrer de aproximadamente 
(1991 A 2010), porém, ele ainda está em uma faixa de desenvolvimento considerada média. Sendo 
que o Município ocupa a posição 2.846º no Ranking Nacional e a posição 132º no Ranking Estadual, 
conforme levantamento do PNUD.  

A tabela abaixo demonstra os dados sobre os pontos específicos que são a base para o cálculo 
do IDHM do Município, sendo que o quadro demonstra que o Índice relacionado a Educação saiu da 
faixa “Muito Baixa” para “Médio”, nas últimas duas décadas, o índice longevidade não saiu da faixa 
“Médio, embora tenha evoluído e, o índice de renda não saiu da faixa “Médio” mas, também, com 
evolução percentual. 

 
Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/barcarena_pa 

 
2.3 Renda per capita e economia local 

A renda per capita do município é calculada com base no valor mensal recebido pelos indivíduos 
residente em determinado lugar e tem por base a moeda local, o Real, do período analisado, sendo 
que ela mede a capacidade média de aquisição de bens e serviços dos habitantes locais. 

Barcarena teve um aumento de sua renda per capita entre os anos de 1991 a 2010. O crescimento 
da renda do barcarenense foi de R$ 286,95, em 1991, para R$ 348,03 em 2000 e de R$ 437,43, em 
2010 um crescimento de 52,44% no período. A taxa média anual nesse período ficou em torno de 
2,17% entre 1991/2000 e 2,3%1 de 200/2010. Consequentemente, o nível de pobreza do município 
caiu, a população com renda inferior a R$ 140,00, passou de 45,51% para 41,82%, de 1991 a 2000, 
ficando e 26,03%, em 2010, aquém ainda da meta do milênio para a erradicação da estrema pobreza, 
considerando que o município de Barcarena é um polo escoador de riquezas paraenses para o Brasil 
e para o mundo. A evolução de renda nesse período pode ser descrita pelo índice de Gini4, que de 

                                                           
4 Instrumento que serve para medir o nível de concentração de renda, o valor “0”, significa que as rendas são iguais 

entre as famílias e, o valor “1”, significa desigualdade de renda entre as famílias, ou seja, uma pessoa detém toda a 

renda do lugar. 

1991

0,575 0,709 0,371

2010

0,643 0,801 0,564

ANO RENDA LONGEVIDADE EDUCAÇÃO

Indice de Desenvolvimento Humano 
do Município - IDHM

Série1 Série2 Série3
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1991 a 2000, houve um crescimento da desigualdade, enquanto que de 2000 a 2010, um declínio, 
para o Gini, declinar significa igualar a renda. 

Renda, pobreza e Desigualdade - Barcarena - PA 1991 2000 2010 

Renda Per Capita (em R$) 286,95 348,03 437,43 

% de extremamente pobres (Renda inferior a R$70,00 21,30 18,42 10,49 

% de pobres 45,51 41,82 26,03 

Indice de Gini 0,56 0,60 0,55 
        Fonte: PNUD, IPEA e  FJP 

Quanto a ocupação econômica do município entre 2000 e 2010, a composição apresentou 
uma parcela de 65% da população economicamente ativa ocupada, 21,10% da população 
economicamente ativa desocupada e 13,30% da população economicamente inativa.  

Essa dinâmica de ocupação das pessoas com 18 anos ou mais distribuiu-se em 15,61% no 
setor agropecuário; 1,74% na indústria extrativista; 12,11% na indústria de transformação; 11,70% 
no setor de construção; 1,06% no setor de utilidade pública;15,03% no comércio e 35,19% no setor 
de serviços (AtlasBrasil). 

 
Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/barcarena_pa#trabalho 

O nível educacional dos ocupados com nível fundamental completo ficou em 39,09% em 
2000, contra 58,91% em 2010 e os ocupados com o nível médio completo foi 23,01%, contra 37,84%. 
Portanto, percebe-se um aumento do nível de escolaridade nas duas décadas relacionado a ocupação 
de trabalho. É importante ressaltar que, quanto maior a escolarização, maiores são as chances de 
ocupação e de remuneração salarial formal. 

A economia local tem sua cadeia produtiva através de um importante polo industrial, onde é 
feita a industrialização, beneficiamento e exportação de caulim, alumínio e cabos para transmissão 
de energia elétrica. Barcarena possui o maior porto de escoamento de produtos do Estado do Pará: 
O Porto de Vila do Conde, que importa e exporta desde a matéria prima até os produtos 
transformados. 

O turismo possibilita um potencial econômico bastante interessante com praias de agua doce 
e paisagens exuberante. 

 
2.4 Dados educacionais 

Segundo dados coletados no site do INEP, a Rede Municipal de Ensino do Município de 
Barcarena possui 102 escolas, destas 05 estão paralisadas5. Portanto, somente 98 estão ativas, sendo 
que destas, 65 estão localizadas na zona rural e 27 na zona urbana. Já a Rede Estadual possui 14 
escolas, destas 2 estão paralisadas. Portanto, somente 12 estão ativas, sendo que destas, 03 estão 
localizadas na zona urbana e 09 na zona rural. Dados do censo escolar de 2014. No site da 
SEDUCA/PA, consta 13 escolas estaduais. 

No ano de 2015 foram contabilizados em toda rede de ensino de Barcarena 30.463 alunos 
matriculados, sendo que destes, conforme dados disponibilizados pelo INEP, sobre o Censo Escolar, 
cada Rede de Ensino recebeu os seguintes quantitativos de aluno: 
 

                                                           
5 Escola paralisada – Significa que a escola encaminhada é uma escola paralisada no Educacenso 2010 e não possui 

matrícula ativa. Ela não pode informar dados da situação dos alunos. 

15,6%

1,7%

12,1%

11,7%
1,1%15,0%

35,2%

Período 2000 - 2010

Agropecuária Extrativismo

Industria de Transformação Construção Vicil

Utilidade Pública Comércio

Serviços
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Rede de Ensino (2015) 

Estadual (Ensino Fundamental /Médio/EJA/Profissional/Ed. Especial) 9.025 alunos 

Municipal (Educação Infantil/Ensino/Fundamental/ Médio/EJA/Ed. 

Especial) 

21.897 alunos 

Privada (Ensino Fund./Médio/Profissional/EJA/Ed. Especial)  5.485 

Total 36.407 alunos 

   Fonte: http://matricula.educacenso.inep.gov.br/controller.php 

Com relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, o município de 
Barcarena, no ano de 2015 ficou com índice de 3,8, para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º 
ao 5º ano), bem abaixo da meta estabelecida que foi de 4.4. 

Em relação ao indicativo do período anterior ao ano de 2015, a meta estabelecida foi de 4.1, 
sendo que o município atingiu o índice de 3,3 no IDEB para este período, observa-se que de 2013 a 
2015, não se atingiu a meta, porém, aumentou o índice de 3.3 para 3.8 entre 2013 e 2015. 

No que se refere aos anos finais (6º ao 9º ano), o município, não conseguiu atingir a meta 
estabelecida entre 2013 e 2015, mas conseguiu aumentar seu IDEB de 3.1 para 3.3 entre 2013 e 2015. 
Cabe salientar, que, o IDEB, foi criado em 2007, pelo INEP, e é um indicador que considera o fluxo 
escolar (dados sobre aprovação, reprovação e evasão escolar) e as medias de desempenho nas 
avaliações do INEB. 

Com relação ao desempenho de aprendizagem no Estado do Pará, no município de 
Barcarena, com base nos dados da Prova Brasil de 2013, as escolas estaduais e municipais obtiveram 
resultados em Português de 15% dos alunos até o 5º ano, e 14% dos alunos até o 9º ano, que 
atingiram o aprendizado esperado. 

Em relação a disciplina matemática, este quantitativo é mais baixo, sendo que apenas 8% 
dos alunos do 5º ano atingiram o aprendizado esperado e, 3% os alunos do 9º ano atingiram o 
aprendizado esperado. Há ainda que se informar que as Taxas de reprovação, abandono e aprovação, 
no ano de 2015, que possuem percentuais consideráveis, foram estes: 

Etapa Escolar Reprovação Abandono Aprovação 

Ensino Fundamental Anos Iniciais 

(1º ao 5º ano) 

14,9% 2,4% 82,7% 

Ensino Fundamental Anos Finais (6º 

ao 9º ano) 

16,5% 5,6% 77,9% 

Ensino Médio 11,9% 19,0% 69,1% 

  Fonte: Site QEduc 

Considerando os dados do Censo 2010, disponibilizados pelo IBGE, no município de 
Barcarena, o total de pessoas que frequentavam, que já frequentaram ou que nunca frequentaram a 
escola, estão demonstrados no quadro abaixo por faixa etária. 

População por faixa etária (2010) 

Faixa Etária Total 

2010 

Frequentando a 

Escola/Creche 

Nunca 

Frequentou 

escola/creche 

Não frequenta escola, 

mas já frequentou 

04 anos 2.003 1.388 559 56 

05 a 09 anos 10.339 9.727 440 172 

10 a 14 anos 11.418 11.156 75 187 

15 a 17 anos 8.758 7.980 27 751 
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18 e 19 anos 4.239 2.221 16 2.002 

20 a 24 anos 10.334 2.663 101 7.570 

25 a 29 anos 9.769 1.251 151 8.367 

  Fonte: IBGE 

Segundo dados do site “todos pela educação”, o fluxo educacional de Barcarena do ano de 
2015, apresentou taxas de aprovação nos Anos Iniciais de 82,7% e nos Anos Finais de 77,9% do 
Ensino Fundamental e, no Ensino Médio de 68,4%. 

As taxas de abandono, de 2,5% nos Anos Iniciais e 5,6% nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental, já no Ensino Médio a taxa ficou em 20,6%. Na distorção idade/série até o ano de 2014, 
o município apresentou taxas de 28,7% nos Anos Iniciais, 45,8% nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental e 58,5% no Ensino Médio. 

 
Fonte: http://www.todospelaeducacao.org.br/index.php?option=indicador_localidade&task=main 

 
2.5 As metas do milênio 

No ano de 2000, durante o evento denominado Cúpula do Milênio, realizado pela 
Organização das Nações Unidas – ONU, os presidentes de 189 países, incluindo o Brasil, reuniram-se 
para discutir sobre as problemáticas do Mundo durante o Milênio. O encontro culminou na 
elaboração dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), onde os representantes dos países 
participantes comprometeram-se em colocar os objetivos em prática visando atingirem as metas até 
o ano de 2015. 

Os objetivos, um total de 08 (oito), foram direcionadas as áreas de saúde, renda, educação e 
sustentabilidade, sendo que para cada objetivo, foram estabelecidas uma ou mais metas. Os oito 
objetivos são: 1- Erradicar a extrema pobreza e a fome, 2-Universalizar a educação primária, 3- 
Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, 4-Reduzir a mortalidade na 
infância, 5- Melhorar a saúde materna, 6-Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças, 7–
Garantir a sustentabilidade ambiental e 8– Estabelecer uma parceria mundial para o 
desenvolvimento. 

O Munícipio de Barcarena, assim como outros do Estado do Pará, desenvolveu ações para o 
alcance de tais Objetivos, e conforme dados coletados do Portal ODM, estabeleceu um total de 10 
metas norteadas pelo eixo dos ODM, foram estas: 

 Objetivos Metas 

Percentual 

atingido até 

2015 

Objetivo 1 Acabar com a fome e a miséria  Meta 1 – Reduzir pela metade, até 2015, a 

proporção da população com renda abaixo da 

linha da pobreza 

60,8% 

 Meta 2 - Reduzir pela metade, até 2015 a 
proporção da população que sofre de fome. 

100% 

Objetivo 2 Oferecer Educação Básica de 

qualidade para todos 
 Meta 3 - Garantir que, até 2015, todas as crianças, 

terminem o ensino fundamental. 

39,2% 

Objetivo 3 Promover igualdade entre sexos 

e autonomia das mulheres 
 Meta 4 - Eliminar a disparidade entre os sexos no 

ensino fundamental e médio até 2015. 

99,4% 

Objetivo 4 Reduzir a Mortalidade Infantil  Meta 5 - Reduzir em dois terços, até 2015, a 
mortalidade materna de crianças menores de 5 

anos. 

0% 

82,6

2,5

14,9

28,7

77,9

5,6

16,5

45,8

68,4

20,6

11

58,5
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Objetivo 5 Melhorar a saúde das gestantes  Meta 6 - Reduzir em três quartos, até 2015, a taxa 
de mortalidade materna. 

0% 

Objetivo 6 Combater a AIDS, a malária e 

outras doenças 
 Meta 7 - Até 2015, ter detido e começado a 

reverter a propagação do HIV/AIDS. 

0% 

 Meta 8 - Até 2015, ter detido e começado a 
reverter a propagação da malária e de outras 

doenças. 

0% 

Objetivo 7 Garantir qualidade de vida e 

respeito ao meio ambiente 
 Meta 9 - Reduzir à metade, até 2015, a proporção 

da população sem acesso sustentável à água 

potável segura 

0% 

 Meta 10 - Reduzir pela metade até 2015, a 
redução da população sem acesso a saneamento e 
serviços essenciais 

0% 

Objetivo 8 Estabelecer Parceria para o 

desenvolvimento 
 Estabelecer Parcerias para o Desenvolvimento 0% 

Fonte: http://www.relatoriosdinamicos.com.br/portalodm/perfil/BRA001015028/breves---pa  

Conforme se pode perceber o município de Barcarena obteve 100% na Meta 2 do objetivo 1, 
as demais metas, o município não atingiu a sua totalidade, com destaque aos objetivos 3, na Meta 4 
que versou sobre a eliminação das disparidades entre os sexos no ensino fundamental. Os objetivos 
1 e 2 tiveram um desempenho entre 39,2% a 60,8%, enquanto que os objetivos de 4 a 8, não somente 
avançaram rumo a Meta como não tiveram movimentação percentual alguma. 

Para verificação detalhada do alcance das metas, foi criado o Portal ODM6, onde é possível 
acompanhar a situação dos indicadores detalhadamente de todos os Estados e Municípios 
Brasileiros, disponível desde 2009, possibilita através dos chamados relatórios dinâmicos consultar 
informações que são atualizadas em tempo real, de acordo com dados oficias. 

 
2.6 Saneamento e rede de serviços 

O Saneamento Básico está ligado aos serviços de abastecimento de água potável, coleta e 
tratamento de esgoto, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e controle de agentes patogênicos, 
estes serviços estão diretamente ligados à melhoria da qualidade de vida da população. 

No município de Barcarena o abastecimento de água é realizado pela Companhia de 
Saneamento do Pará e o de energia pela Rede Celpa. Com relação aos serviços de saúde, a população 
é atendida por uma Unidade Mista7 de saúde municipal e um hospital municipal geral. 

Seguindo dados do Censo 2010, o município possui 24.833 domicílios particulares 
permanentes (casa, apartamento, casa de vila, condomínio, habitação em cômodos, cortiço, ocas ou 
malocas ), sendo que destes, 15.985 estavam situados na zona rural e 8.848 na zona urbana, sendo 
que, com relação aos serviços de saneamento básico, foi constatada a seguinte realidade: 

Domicílios Particulares 

Permanentes 

Saneamento 

Adequado 

Saneamento Semi-

Adequado 

Saneamento 

Inadequado 

Rural 5,1% 93,7% 1,2% 

Urbano 21,5% 55,9% 22,6% 

Fonte: IBGE 

A sede do município de Barcarena é composta por 26 (sete) bairros, incluindo o interior e as 
ilhas. Conforme os dados acima, é possível perceber que na área urbana, apenas 21,5% dos 
domicílios, possuíam saneamento adequado, 55,9% com saneamento semi-adequado e 22,6% com 
saneamento inadequado. Na área rural o saneamento adequado apresentou 5,1%, o semi-adequado 
em 93,7% e o inadequado em 22,6%. 

                                                           
6O Portal é administrado pelo Observatório de Indicadores de Desenvolvimento - SESI PR, um projeto em parceria 

com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Secretaria Geral da Presidência da República 

e vários outros parceiros. Site: http://www.portalodm.com.br/ 
7 Unidade Mista: Unidade de saúde básica destinada a prestação de atendimento em atenção básica e integral à saúde, 

de forma programada ou não, podendo oferecer assistência odontológica e de outros profissionais, com unidade de 

internação, sob administração única. A assistência médica deve ser permanente e prestada por médico especialista ou 

generalista. Pode dispor de urgência/emergência e SADT (Serviço de Apoio, Diagnóstico e Terapêutico) básico ou de 

rotina. Geralmente nível  

http://www.relatoriosdinamicos.com.br/portalodm/perfil/BRA001015028/breves---pa
http://www.sesipr.org.br/
http://www.pnud.org.br/
http://www.secretariageral.gov.br/
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Ainda segundo dados do Censo, apenas 32,8% dos domicílios particulares permanente de 
Barcarena potável da rede geral, os demais domicílios acesso as diversas formas de captação de água 
para o consumo (censo 2010/IBGE). 

No que se refere ao destino do lixo coletado, o Censo 2010 contabilizou que dos 24.844 
domicílios, a coleta do lixo era feita por 20.609 (82,9%), sendo que 18.558 (74,7%) coletava o lixo 
por serviço de limpeza. Os demais destinos do lixo eram feitos por diversas formas, conforme dados 
a seguir: 

Destino do Lixo nos Domicílios Particulares 

Permanentes 

Saneamento Adequado 

Coletado Caçamba d serviço de limpeza 2.051 

Jogado em Rio ou Mar 45 

Queimado na Propriedade 3,960 

Enterrado 74 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 123 

Outros destinos 33 

Fonte: IBGE 

Com relação à energia elétrica, no ano de 2010, dos 24.844 domicílios particulares de 
Barcarena, 906 não possuíam energia (3,65%), contra 23.938 (96,35%) que possuíam. Destes, 
22.452 (90,4%) eram fornecidas pela distribuidora de energia, 19.891 (80,1%) pela distribuidora de 
energia com medidores e, 18.354 (73,88%) com medidos exclusivos e os que não possui medidores 
eram 2.561 (10,31%) dos domicílios barcarenense. Os que possuíam energia de outras fontes eram 
1.486 (6%). 

 
Fonte: IBGE/2010 

No que se refere ao esgotamento sanitário, no ano de 2010, dos 24.844 domicílios, 20.037 
(80,6%) possuíam sanitário de uso exclusivo, contra 858 (3,45%) que não tinham banheiro nem 
sanitário. Na tabela abaixo, as principais características nesse quesito. 

Domicílios Particulares Permanentes tipo 

de esgotamento sanitário 

Banheiro de Uso 

Exclusivo (Domicílios) 

Apenas Sanitário (Domicílios) 

Fossa Rudimentar 11.420 1.994 

Fossa Séptica 4.179 131 

Rede de Esgoto ou Pluvial 2.951 43 

Rio, Lago ou Mar 467 210 

Vala 673 702 

Outros 347 869 

Total 20.037 3949 

Fonte: IBGE Censo 2010 
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3 A REDE DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
3.1 O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 

O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) está localizado à 
Travessa Frederico, nº 564, Bairro: Centro, CEP: 68.445-000, telefone: 992767886, e-mail: 
cmdca.barcarena@gmail.com 

O Conselho fica localização em área urbana. A data da implantação é de 03/07/1997, CNPJ: 
05058458/0001-15. O horário de funcionamento e de segunda a sexta feira de 7h30 as 11h30 e de 
13h as 17h30. 

O CMDCA está vinculado à Secretaria de Assistência, tem funcionado regulamente sem 
descontinuidades. Criado por meio do Projeto de lei 1903/1997, o CMDCA passou a funcionar a partir 
da promulgação da lei. Além dessas legislações, há a Lei Municipal nº 2162 (2015) que adequou o 
funcionamento do Conselho Tutelar a Lei Federal n° 12.629/2015 e o Regimento interno. 

A atual presidência do CMDCA estará à frente das ações do equipamento até 03/2017, assim 
como os atuais conselheiros que representam o setor governamental e da sociedade civil. Sob 
coordenação do CMDCA encontram-se dois Conselhos Tutelares. 

 
3.1.1 Composição e eleição 

O CMDCA é composto por 10 conselheiros, destes 7 (sete) já participaram de gestões 
anteriores. Todos os conselheiros têm experiência na área ou em atividades relacionadas à defesa de 
direitos da criança e do adolescente, dois (2) atuam na área da infância de 1 a 3 anos, dois (2) de 3 a 
5 anos, quatro (4) entre 5 a 10 anos e dois (2) estão essa atividade de 10 a 15 anos. 

O regime de dedicação é diverso, a maioria dos conselheiros dedica-se ao CMDCA até 5h e 
apenas um (1) atua de 6h a 20h. 

Dos Conselheiros, sete (7) são formados em Nível Superior, 2 (dois) cursam estão Nível 
Médio e 1 (um) concluiu o Nível Fundamental. 

Os conselheiros são representantes dos seguintes setores governamentais: educação, 
assistência social, saúde, cultura, fazenda e gabinete do prefeito. 

E da Sociedade Civil há representantes de ONGs, movimento ou entidade social vinculada a 
entidades religiosas, que atua na defesa de direitos e/ou no atendimento direto de crianças e 
adolescentes e de Associações, organizações ou grupos de jovens. 

Em relação aos requisitos para ser conselheiro faz-se necessário ser membro de uma 
entidade que atua de forma expressiva na defesa de direitos e/ou no atendimento direto de crianças 
e adolescentes, ter atuação expressiva na defesa de direitos e/ou no atendimento direto de crianças 
e adolescentes. 

A eleição só é permitida aos credenciados no CMDCA, ela é direta, aberta a todos os membros 
da sociedade civil no município de Barcarena. 

 
3.1.2 Estrutura física 

Quanto à infraestrutura, o CMDCA não dispõe de espaço físico para atuar, não é bem 
localizado e está agregado a demais espaços da Assistência Social, entre elas, o Conselho Municipal 
de Assistência que tema apenas uma única sala para desenvolver suas ações e a Coordenação de 
pessoas com deficiência. 

 
3.1.3 Equipamentos e materiais 

Quanto aos materiais e equipamentos permanentes a disposição do CMDCA, estão 
disponíveis armário, estante, arquivo, texto legais, mesas, cadeiras, material de consumo, 
computador, impressora, acesso à internet banda larga, contudo não são em número suficiente. Na 
ocasião da visita havia muito material em caixas no chão. O material bibliográfico se resume a uma 
estante e os poucos materiais existentes não são suficientes para consulta, estudo e disponibilização 
dos usuários. 

Fotografia 1 – Estante de livros 

 
Acervo do MPPA 
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Fotografia 2 – Arquivos 

 
Acervo do MPPA 

No que se concerne à habilidade de utilizar computadores e acessar a rede, todos os 
conselheiros tem facilidade e são usuários. 

Há no CMDCA pessoas que executam atividade de apoio administrativo, que são cedidas pelo 
poder público. 

As reuniões ordinárias no CMDCA ocorrem mensalmente e segundo o presidente são mais 
informativas, não são de planejamento e de ações articuladas em rede. 

Fotografia 3 – Calendário de reuniões 

 
Acervo do MPPA 

 
3.1.4 Desempenho das atribuições 

O último diagnóstico realizado pelos conselheiros foi em 2011 e atualmente não condiz com 
a realidade do município. O diagnóstico foi realizado por uma entidade especializada em estudos e 
pesquisas, com participação do CMDCA juntamente com o Conselho de Assistência e Conselhos de 
Saúde. A pesquisa considerou contatos ou entrevistas com membros de entidades sociais. 

Quanto ao plano de ação o mesmo se encontra em andamento com execução prevista até 
2016. 

Entre os aspectos presentes no plano de ação está o combate prioritário a determinadas 
violações dos direitos de crianças e adolescentes, ações, programas e projetos para o atendimento de 
adolescentes em conflito com a lei e projetos já existentes no município, que precisam ser apoiados 
para que possam manter suas atividades. Além disso, o plano considera programas e projetos ainda 
não existentes, que precisam ser implantados no município, a mobilização dos gestores das políticas 
básicas locais (educação, saúde, cultura, moradia, segurança, trabalho etc.) para medidas necessárias 
à promoção de direitos das crianças e adolescentes e a aplicação dos recursos financeiros disponíveis 
no Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Assim como, o CMDCA pretende divulgar temas 
ligados à criança e ao adolescente. 

Entre as prioridades elencadas está a funcionalidade dos equipamentos, com trabalho 
articulado em rede, composição das equipes nos equipamentos que atualmente se encontram 
incompletas, readequação da rede física e infraestrutura dos prédios, inclusão de carros nas equipes 
dos equipamentos sedes e volantes. Formação dos agentes da rede de atendimento à criança e ao 
adolescente e por fim, cursos de profissionalização com o intuito de retirar adolescentes que atuam 
de forma irregular, trabalho infantil, em lava jatos e casas de família. 

Na opinião dos conselheiros a imagem que a população local tem sobre a atuação deste 
CMDCA é boa, mas precisava de maior articulação e divulgação. 

O CMDCA realiza campanhas temáticas próprias para divulgar questões ligadas à área da 
criança e do adolescente também aproveita campanha realizada por entidades da sociedade civil ou 
empresas que apoiam a causa da criança e do adolescente. 
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Fotografia 4 – Campanhas temáticas 

 
Acervo do MPPA 

Há orientações e alguns documentos norteadores para todos os equipamentos realizarem o 
monitoramento e acompanhar os resultados das políticas voltadas para crianças e adolescentes. 

Para o CMDCA a sociedade considera que o trabalho realizado é bom, poderia ser melhor, 
que precisaria de uma atuação mais efetiva juntamente dos demais equipamentos e que o prédio não 
oferece condições adequadas para desenvolver ações em rede. 
 
3.2 O Conselho Tutelar 

O Conselho Tutelar (CT) está localizado à Travessa Magalhães barata, nº 657 Bairro: Centro, 
CEP: 68.552-220, Telefone: (91) 37531515/980257623/993304394, e-mail: 
ct.barcarena@hotmail.com 

A sua localização é em área urbana. O seu horário de funcionamento é de segunda a sexta-
feira 7h30 as 13h30. 

O Conselho Tutelar de Barcarena é conhecido na população como COMCRIAR (Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente). 
 
3.2.1 Estrutura física 

O prédio se encontra bem localizado na cidade, mas não é de uso exclusivo do Conselho 
Tutelar. Na entrada há rampa para facilitar o acesso aos que tem mobilidade reduzida. No espaço há 
uma sala para recepcionar e acolher as famílias, duas para atendimento e uma para assuntos 
administrativos. A estrutura física das salas e razoável à realização das atividades. 

No prédio onde as salas cedidas ao CT funcionam, estão presentes a Conselho Municipal de 
Saúde e o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. 

 
Fotografia 5 – Atendimento 

 
Acervo do MPPA 

O imóvel é próprio. Há salas reservadas para os serviços administrativos, para o atendimento 
e recepção ao público e para o atendimento dos casos, contudo nenhuma das salas oferece condições 
adequadas de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência.  Há banheiros 
para usuários e outro para funcionários. O CT não possui veículo próprio para uso diário. O Conselho 
Tutelar não dispõe de internet, não utiliza o SIPIA, nem há equipamentos disponibilizados para 
atender o sistema, ainda que informado ao CMDCA da necessidade, o poder executivo local não 
disponibilizou os equipamentos. 
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Fotografia 6 – Fachada 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 7 – Arquivo 

 
Acervo do MPPA 

O problema identificado diz respeito ao relacionamento interpessoal da equipe, pois isso tem 
dificultado ações de planejamento e socialização das ações dos atendimentos realizados. Cada 
Conselheiro cuida do seu atendimento, exceto àqueles casos que são atendidos em dupla ou trio, mas 
não há um trabalho em equipe nem discussão dos casos. Na verdade, existe muita divergência sobre 
o posicionamento de um técnico no trabalho do outro, isto é, há discordância sobre as medidas 
tomadas. Talvez isso se dê por falta de orientação sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
atuam baseados nas experiências. Além disso, não há reuniões internas, nem com os demais 
equipamentos que compõem a rede. O fato da aproximação das eleições acirrou ainda mais os ânimos 
entre os conselheiros, o que dificultou a coleta de informações. 

No tocante as localidades distantes da sede, os Conselheiros têm dificuldade de atender as 
demandas. 

No ano de 2014, dois conselheiros Raitane de Sousa Freitas e Deiton Galdinho foram 
acusados de terem infringido o ECA e sofreram advertência administrativa, pois ao acompanharem 
adolescentes femininas ao município de Ananindeua, não havia na escolta policial feminino, o que 
impediu a revista das jovens, e devido a isso, na chegada ao destino, foi identificado que as 
adolescentes portavam armas brancas. Essa situação foi esclarecida numa reunião do COMCRIAR (CT 
Redenção), mas o episódio estremeceu a relação entre os conselheiros. 

Os casos de sigilo ficam restritos a equipe, mas o fato do prédio não ser de uso exclusivo do 
CT dificulta que denúncias sejam feitas, pois as famílias temem a exposição. O CT também considera 
que não tem o apoio necessário para realizar atividades de controle, só atua quando outros 
equipamentos o acionam, exemplo disso às festas universitárias, onde há forte presença de menores 
de 18 anos. 
 
3.2.2 Equipamentos e materiais 

O CT registra os casos atendidos em formulário, que se encontra disponível a todos os 
conselheiros, guardados em armários, mas não foi disponibilizado modelo para anexar no relatório. 
Não há banco de dados e nem arquivo virtual. Os procedimentos são encaminhados ao Ministério 
Público e ao Juizado da Infância e da Juventude, depois de concluídos repassados ao CMDCA. 

Segundo os Conselheiros Tutelares duas instituições não atendem as demandas enviadas, 
são elas a Secretaria Municipal de Educação e o Ministério Público. Para os conselheiros a Promotoria 
da Infância e da Juventude é ausente do município. 

Quando realizam o levantamento de denúncias do Disque 100 o CT as recebe por email e 
pelo Ministério Público. 

No tocante as dificuldades de trabalhar em rede, as atribuições do CT se encontram 
indefinidas. Além disso, quando buscam as entidades Secretaria de Assistência Social, CREAS, SEMED, 
Secretaria de Saúde, o Ministério Público não recebem a devida importância. 
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Ademais, o relacionamento com as demais instituições é frágil, para os CT, embora o CMDCA 
funcione no mesmo prédio considera que o contato e a execução dos trabalhos é razoável. Da mesma 
forma atribui a Prefeitura e ao Poder judiciário uma condução ponderada, sem maiores avanços. Com 
as demais entidades, Ministério Público, considera boa, mas que poderia ser mais atuante. Em relação 
a Policia Civil, classificou como excelente a atuação da equipe junto ao CT. 

 
3.2.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

Existem cinco Conselheiros Tutelares atuando no município de Redenção, na faixa etária de 
30 a 50 anos. 

Os Conselheiros Tutelares foram escolhidos por meio de eleição após divulgação do edital. 
Uma vez escolhidos são nomeados por portaria expedida pela prefeitura, com os direitos 
assegurados conforme a legislação municipal. O pleito baseou-se na Lei Municipal e na Resolução do 
CMDCA. Foi conduzido pelo CMDCA com a fiscalização do Ministério Público. Participaram do 
processo eleitoral a sociedade, as entidades civis e os representantes do poder governamental. Para 
o ano de 2015, na página da Prefeitura de Redenção, houve a divulgação da eleição unificada 
(http://www.redencao.pa.gov.br/index.php/component/k2/item/376-edital-de-eleicoes-
unificadas-do-conselho-tutelar-e-resolucao-003-2015) para o quadriênio 2016-2019. 

Os requisitos que foram considerados para concorrer à eleição foram residir no município, 
ser aprovado em prova de conhecimento para atuar como conselheiro, submeter-se a uma avaliação 
psicológica, ter experiência na área da criança e do adolescente, ter idade superior a 21 anos, ter 
idoneidade moral, ter Ensino Fundamental completo, estar ligado a uma entidade que atua com a 
criança e com o adolescente e ter disponibilidade de tempo para se dedicar a função de conselheiro. 

Quanto à capacitação tantos os Conselheiros Titulares quanto Suplentes receberam uma 
única formação, que foi ministrada pelo CMDCA e pela Secretaria de Assistência Social com carga 
horária de 16h. Os temas abordados foram: Enfrentamento uso/abuso de álcool e drogas, crianças e 
adolescentes em situação de rua, enfrentamento a violência sexual, prevenção e erradicação do 
trabalho infantil, sistema de informação da infância e adolescência (SIPIA-WEB), que nunca foi 
implantado, pois não há internet no CT. Os conselheiros tem dúvida sobre a rede de atendimento e 
sobre os atendimentos que tratam de guarda de filhos, gostariam de receber capacitação sobre os 
assuntos. 

No decorrer deste mandado, as poucas capacitações que ocorreram foram voltadas apenas 
aos Conselheiros Tutelares Titulares. Foram ações realizadas em parceria entre o CMDCA e órgãos 
do Governo do Estado, que os participantes a classificaram como excelente. Dos temas abordados, 
destacam-se as seguintes temáticas: crianças e adolescentes em situação de rua, enfrentamento a 
violência sexual, prevenção e erradicação do trabalho infantil, convivência familiar e comunitária, 
conceito de rede local de atendimento e de defesa e enfretamento à violência e ao abuso sexual. 

A remuneração dos Conselheiros é de aproximadamente R$ 2. 364,00. O que equivale até 
três salários mínimos nacionais. Durante o exercício de suas atribuições, os Conselheiros recebem 
gozo de férias, licença gestante e licença paternidade ambas sem prejuízo de remuneração, é também 
concedido à licença nojo. Além disso, os Conselheiros que têm formação Superior recebem uma 
gratificação de 30%. A carga horária de trabalho é de 8h diário acrescido de plantão de 14h uma vez 
por semana. E nos finais de semana ficam de sobreaviso por 48h. 

 
3.2.4 Atendimentos realizados 

Na execução das atividades são realizados atendimentos, aconselhamento de pais e 
responsáveis, encaminhamento ao Ministério Público, requisitar certidões de nascimento e óbito de 
crianças e adolescentes, visitas, acompanhamento domiciliar e retorno dos ofícios encaminhados a 
instituições parceiras nos atendimentos. 
 
3.2.5 Outras observações 

Para os Conselheiros de Barcarena sua atuação no município é frágil, pois falta capacitação 
dos Conselheiros e uma articulação da rede de atendimento. 

Que embora haja orientação e apoio sócio familiar, ainda é insuficiente para atender a 
demanda. 

Que por falta de um trabalho articulado em rede não conseguem atingir um maior público 
na prevenção. 

Que há muita dificuldade de realizar a reintegração e acolhimento familiar. 
Que o acolhimento das instituições relativas ao atendimento da criança é suficiente, mas 

poderia ser mais articulado. 
Que não há atividade socioeducativas no contraturno escolar. 

http://www.redencao.pa.gov.br/index.php/component/k2/item/376-edital-de-eleicoes-unificadas-do-conselho-tutelar-e-resolucao-003-2015
http://www.redencao.pa.gov.br/index.php/component/k2/item/376-edital-de-eleicoes-unificadas-do-conselho-tutelar-e-resolucao-003-2015
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3.3 O Conselho Tutelar Vila dos Cabanos 
O CT da vila dos Cabanos localiza-se na Vila dos Cabanos, na Rua 11 de julho, Qd 330, lot 49, 

CEP 68447000, Bairro: Vila dos Cabanos, telefone 91 3754-1253, E-mail 
CT.viladoscabanos@yahoo.com.br. O CT não possui registro no CMDCA. 

 
3.3.1 Estrutura física 

O prédio onde funciona o CT-Vila dos Cabanos é alugado pela prefeitura, o espaço funciona 
de segunda a sexta-feiras, de 8:00 às 18:00, sendo os plantões aos fianis de semana por escala entre 
os conselheiros e, nesse caso, o atendimento é por telefone mas havendo ocorrências, fora dos 
horários de funcionamento, os vigias acionam os conselheiros. O CT possui 02 (dois) veículos de 
suporte que compreende 01 (um) sandero 1.0, de cor prata, placa OCA3054, locado e 01 (um) 
Chevrolet SPIN 1.8, de cor branca, categoria oficial, placa QDF5849, próprio do CT.  

As atividades são desenvolvidas nas dependências do prédio com atendimento e acolhida, 
para isso, dispõe de 01 (uma) sala compartilhada para serviços administrativos e atendimento 
reservado, 01 (uma) sala compartilhada de atendimento e recepção do público, 01 (uma) sala 
compartilhada para atendimento dos casos que envolvam assuntos envolvendo crianças e 
adolescentes, 01 (uma) sala para reuniões colegiadas dos Conselheiros Tutelares, 02 (dois) 
banheiros para funcionários e 01 (um) banheiro para os usuários, ambos possuem acessibilidade à 
pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida, 01 (uma) cozinha de tamanho médio e 01 
(uma) sala vazia que será disponibilizada pra atendimento reservado ao público. 

 

Fotografia 8 – Fachada 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 9 – Entrada 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 10 – Recepção 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 11 – Sala de atendimento 

 
Acervo do MPPA 

 

mailto:ct.viladoscabanos@yahoo.com.br
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Fotografia 12 – Sala de atendimento 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 13 – Copa/cozinha 

 
Acervo do MPPA 

 
3.3.2 Equipamentos e materiais 

O prédio possui todas as salas climatizadas ou quando não, arejadas e confortáveis com boa 
ventilação. O CT possui mobiliário suficientes ao atendimento com computadores e internet com 
velocidade boa. Sua área de abrangência compreende 37 comunidades distribuídas no seguintes 
bairros: Comunidade Nova Vida; Massarapó; Pedral; Cabeceira Grande; Japiim; Vai quem quer; São 
Sebatião; Arienga Rio; Vila do Conde; Itupanema; Caripi; Vila dos Cabanos; São Francisco; Águas 
Verdes; Bom Futuro; Burajuba; Jardim Cabano; Laranjal; Mojuquara; Murucupi; Pioneiro; Beira 
Rio/Nazaré; Foguetão; Novo Horizonte; Novo Paraiso; Porto da Balsa; Ramal Santa Luzia; Vila Rica; 
Boa Esperança; Fazendinha; Luz Divina; Vila União; Vila Nova; Ramal do Cupuaçu e Renascer com 
Cristo. 

 
3.3.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

O CT Vila dos Cabanos possui a composição de 05 (cinco) Conselheiros Titulares e 05 (cinco) 
suplentes e possuem as seguintes características: 

NOME FORMAÇÃO MANDATO 

ANGELA DOS 

SANTOS 

SERVIÇO SOCIAL PRIMEIRO 

MARIA CORDEIRO 

QUEIROZ 

SERVIÇO SOCIAL PRIMEIRO 

ANTONIO LAMERA NÍVEL MÉDIO PRIMEIRO 

ZORAI PEREIRA DIREITO SEGUNDO 

FRANCISCO 

PEREIRA 

MATEMÁTICA PRIMEIRO 

O CT possui ainda 01 (uma) cozinheira, 01 (um) motorista, 01 (uma) recepcionista e 01 (um) 
agente de portaria. 

O processo de escolha dos atuais conselheiros foi baseado em Lei Municipal, em Resolução 
do CMDCA8 e as eleições foram conduzidas pelo CMDCA, com ampla publicidade através de Edital e 
fiscalizado pelo Ministério Público. Os requisitos exigidos para a candidatura dos membros foram ter 
experiência na área da criança e do adolescente, etr idade superior a 21 anos, possui reconhecida 
idoneidade moral, ser aprovado em prova de conhecimentos paar atuar como Conselheiro, estar 
ligado a uma entidade que atua na área da criança e do adolescente e ter disponibilidade de tempo 
para atuar exclusivamente à função de Conselheiro. Os eleitores do município que estiverem aptos 
ao voto universal e secreto para a escolha de Conselheiros Tutelares podem votar. O vínculo 
trabalhista que é estabelecido aos conselheiros junto ao Poder Executivo se dá por meio de portaria 
expedida pelo prefeito, garantidos, em lei, os mesmos direitos conferidos pela legislação municipal 
aos servidores públicos que exercem cargo, em comissão e de confiança. 

                                                           
8 Comissão Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 
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A capacitação inicial a função dos conselheiros se deu antes da posse pelo CMDCA e abordou 
os temas como educação, enfrentamento do uso/abuso de álcool e drogas, crianças e adolescentes 
em situação de rua, enfrentamento à violência e ao uso sexual, as demais capacitações foram 
realizadas para o embasamento solido das atuações junto as problemáticas que o CT os exigem como: 

- Capacitação do CMDCA carga horária de 140 horas; 
- órgãos do Conselho Municipal carga horária de 40 horas; 
- órgãos do governo estadual carga horária 8 horas; 
- Escola de Conselhos carga horária 24 horas; 
- DEMUTRAN carga horária 16 horas; 
- Prevenção e erradicação do trabalho infantil; 
- Crianças e adolescentes com deficiência; 
- Crianças e adolescentes desaparecidos; 
- Convivência familiar e comunitária; 
- Políticas públicas de atendimento: Sistema único da Assistência social (SUAS); 
- O conceito de rede local de atendimento e de defesa; 
- Sistema de informação da Infância e Adolescente (SIPIA-WEB). 
As avaliações sobre as capacitações foram consideradas pelos conselheiros como excelente 

por ser de grande importância na formação para o primeiro mandato. Quanto a faixa etária dos 
conselheiros, 02 (dois) está entre 30 a 40 anos; 01 (um) está entre 41 a 50 anos; 01 (um) está entre 
51 a 59 anos e 01 (um) está com 60 anos ou mais. Em relação ao gênero, o CT possui 03 (três) 
mulheres e 02 (dois) homens. 

 
3.3.4 Atendimentos realizados 

Os casos de atendimentos no CT de Vila dos Cabanos são registrados em formulário próprio 
e são acessíveis a todos os conselheiros que realizam o controle individualmente de suas atividades, 
arquivando através de meio físico, em pastas, armários etc., após os registros os encaminhamentos 
são feitos à rede por meio de ofícios das medidas adotadas e até o momento não foram registrado 
descumprimento dessas medidas na área de abrangência. Em relação as medidas protetivas, as 
decisões são tomadas pelo colegiado quando o caso demando crise. 

No DISQUE 100, os formulários são recebidos através de e-mails telefonemas e quando a 
denúncia e formalizada o CT notifica a família e comunica ao Ministério Público e distribuição para o 
atendimento da demanda é feito no ato do recebimento, o Conselheiro que recebe faz a demanda.  

No entanto, parte da demanda exige um trabalho investigativo que, no entendimento do CT, 
é de competência da polícia judiciária, quando se trata de adolescente sentenciado e que a presença 
de um PROPAZ no município traria resultados positivos nas ações voltadas a criança e adolescentes. 

Quanto ao relacionamento institucional com os demais atores que compõe a rede, o CT de 
Vila dos Cabanos entende ser bom com o CMDCA, com a Polícia Civil razoável, com o Ministério 
Público bom e com o Poder Judiciário péssimo. 

A situação do SIPIA – Sistema de Informação da Infância e Adolescência no município não 
está sendo utilizado pelo CT por falta de capacitação na operacionalização do sistema, bem como por 
desconhecê-lo. 

O CT tem participado de reuniões ordinárias e extraordinárias do CMDCA, de Conferência 
Mundial da Criança e Adolescente, Conferência Estadual e Associação ou Fórum de Conselheiros 
Tutelares. 

A frequência com que o CT tem se relacionado com as instituições no controle do Sistema de 
Garantia de Direitos da Criança e Adolescente, como por exemplo: A Câmara Legislativa Municipal 
tem se materializado como nunca, com o CMDCA, sempre, com os Fóruns Municipais dos Direitos da 
Criança e Adolescente nunca, com os Fóruns Municipais de outras áreas também nunca e com as 
Organizações da Sociedade Civil poucas vezes. 

Por outro lado, a frequência com as instituições na defesa do Sistema de Garantia de Direitos 
da Criança e Adolescente, como por exemplo: Os órgãos de segurança pública muitas vezes, Poder 
Judiciários poucas vezes, Defensoria Pública pouca vezes e Ministério Público poucas vezes. 

Quanto a frequência com as instituições na promoção do Sistema de Garantia de Direitos da 
Criança e Adolescente, como por exemplo: Na saúde poucas vezes, na assistência social muitas vezes, 
na educação poucas vezes, na cultura nunca, no esporte e lazer nunca, no trabalho e emprego nunca, 
com empresas privadas ou fundações/instituições que apoiam ações na área da criança e adolescente 
nunca e organizações não governamentais que atuam na área da criança e adolescente nunca. 

Em relação a facilidade de acesso que o CT tem com os atores institucionais no controle do 
Sistema de Garantia da Direitos da Criança e Adolescente, essa facilidade tem se materializado 
acessível a maior parte das vezes, com CMDCA acessível sempre, com o Fórum Municipal dos Direitos 
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da Criança e Adolescente inacessível sempre, Fóruns Municipais de outras áreas como saúde, 
assistência social, educação etc., acessível a maior parte das vezes. 

Quanto a facilidade de acesso que o CT tem na defesa do Sistema de Garantias dos Direitos 
da Criança e Adolescente tem se materializado com os órgãos de segurança pública acessível sempre, 
com o poder Judiciário inacessível a maior parte das vezes, com a Defensoria Pública acessível a 
maior parte das vezes e com o Ministério Público acessível também a maior parte das vezes. 

Na promoção do Sistema de Garantias de Direitos da Criança e Adolescente a facilidade de 
acesso tem se dado com a Saúde inacessível a maior parte das vezes, com a Assistência Social 
acessível sempre, com a Educação inacessível a maior parte das vezes, com a Cultura, Esporte Lazer, 
Trabalho e Emprego e Empresas Privadas inacessível sempre, com a Habitação acessível a maior 
parte das vezes e Organizações da Sociedade Civil inacessível a maior parte das vezes. 

Quanto a frequência com que o CT tem tomado conhecimento das Resoluções de demais atos 
normativos acerca das decisões do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente – 
CONANDA, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente - CEDCA e do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA tem se materializado da seguinte forma: 
Para o CONANDA e CEDCA as vezes, e para o CMDCA sempre, esses aspectos apresentados são de 
entendimento do CT, da falta de mobilização de seus conselheiros, bem como da falta de informação 
pelo CMDCA. 

Quanto ao diagnóstico da situação da criança e do adolescente no município o CT não 
participou de seu levantamento, cujos dados ainda não estão sistematizados, da mesma forma que 
não participou da construção do Plano de Ação Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
no entanto, o CT participou da elaboração do plano de aplicação do Fundo da Criança e do 
Adolescente do município, embora não acompanhe a execução do mesmo. 

As demandas atendidas por este CT, procura buscar plenamente sua execução. Nos aspectos 
de diversos  atendimentos pelo CT, como por exemplo: O atendimento a criança e adolescente 
ameaçados ou violados em seus direitos e aplicar as medidas de proteção; a promoção das execuções 
das decisões, encaminhadas à autoridade judiciária; o encaminhamento ao Ministério Público de 
Noticia de Fato e, às demais autoridades de sua competência; as providências das medidas protetivas 
à adolescentes infratores; a requisição de certidões de nascimento, as expedições de notificações; o 
assessoramento ao Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária; o encaminhamento de 
ações de perda do poder familiar ao Ministério Público e a fiscalização das entidades de atendimento 
governamental e não-governamental são ações exercidas plenamente pelo CT Vila dos Cabanos. 

Contudo, promover a execução das decisões, encaminhando-as à autoridade judiciária de 
cumprimento injustificado de suas deliberações ainda são atendimentos feito de forma parcial pelo 
CT. 

Considerando o conjunto das entidades, programas e projetos da sociedade civil e do poder 
público, o entidimento o CT Vila dos Cabanos é de que o programa de orientação e apoio sócio familiar 
existe no município, que a educação infantil como: creches ou entidades equivalentes para crianças 
de até 3 anos de idade e pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos existe no município e o ensino 
fundamental, bem como a erradicação do trabalho infantil, ao enfrentamento da exploração sexual, 
o programa de apoio na área de drogas e álcool, o apoio a pessoas com deficiência, a reintegração e o 
acolhimento familiar  e institucional e a prestação de serviços à comunidade/liberdade assistida mas 
não é suficiente para atender a demanda, que existem no município, mas não é suficiente para 
atender a demanda. 

No entanto, as atividades socioeducativas oferecidas no contraturno escolar (educação 
integral), Programas de aprendizagem ou profissionalizantes de preparação de adolescentes para o 
mercado de trabalho e o incentivo a práticas de esporte e lazer não existem no município e, é 
necessário. Essas são as características com que o Conselho Tutelar se apresenta na sociedade 
barcarenense para a garantia do fortalecimento do sistema de proteção a crianças e adolescentes do 
município. 
 
4 O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) 
 
4.1 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Vila do Conde 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Vila do Conde fica localizado à Lauro 
Sodré, nº 1, Bairro: Conde, CEP: 68.448-000, Telefone: (91) 37531779; e-mail: 
crasconde@semaspmbarcarena.pa.gov.br 

mailto:crasconde@semaspmbarcarena.pa.gov.br
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É um CRAS urbano e sua data de implantação é de da implantação: 07/01/2011. Esta área 
apresenta um porto9 que é o maior do estado do Pará. 

Fotografia 14 – Fachada 

 
Acervo do MPPA 

Mapa de Barcarena 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 15 – Campanhas temáticas 

 
4.1.1 Estrutura física 

O imóvel do CRAS Vila é próprio e tem a capacidade de atendimento até 1.500 famílias. Sua 
área de abrangência é por toda Vila do Conde. 

O município de Barcarena apresenta além do CRAS VILA mais dois equipamentos situados 
em diferentes localidades, são estes a saber: Zita Cunha (2010) e São Francisco (2007). 

O índice demográfico de Barcarena é considerado médio, por essa razão o CRAS se situa em 
várias localidades para viabilizar maior acesso à população. 

Segundo site IBGE Cidades a população cresceu significativamente em seis anos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Barcarena é 0,662, em 2010, o que situa esse 
município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que 
mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,801, seguida de Renda, com 
índice de 0,643, e de Educação, com índice de 0,564. (Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. 
Barcarena, PA. Caracterização do território, IDHM. Disponível em: < 
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/barcarena_pa)> Acesso em: 21/02/2017. 

                                                           
9 O Porto de Vila do Conde foi inaugurado em 24.10.85 e está localizado no município de Barcarena, no Estado do 

Pará, à margem direita do rio Pará, no local chamado de Ponta Grossa, a cerca de 3,3 km a jusante de Vila do Conde, 

em frente à baía do Marajó, formada pela confluência do escoadouro natural da navegação dos rios Tocantins, Guamá 

e Capim, com amplo acesso marítimo e fluvialno local (fonte: http://www2.cdp.com.br/forms/porto_vila_conde.aspx) 

acessado em 21/02/2017. 

Área da unidade territorial 

2015 (km²) 

1.310,588 

População 2010  
 

99.859 

População estimada 2016 (1) 118.537 

http://www2.cdp.com.br/forms/porto_vila_conde.aspx
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4.1.2 Equipamentos e materiais 
Não há materiais sócio educativos no CRAS. A equipe conta com Cadastro Único dos 

Programas Sociais, Cadastro de Beneficiário do BPC e Artigos pedagógicos, culturais e esportivos. 
 

4.1.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 
A equipe técnica do CRAS tem atualmente dezesseis funcionários, que atuam na zona urbana 

(Vila do Conde, castanheira, Industrial I e II, Canaã e Maricá) e na área territorial de abrangência (área 
da estrada-  que abrange13 localidades - e área das ilhas de São Joaquim e do Capim).  

Os Funcionário que tem Nível Superior são todos contratados, a saber Psicóloga (2), 
Pedagoga (2), e Assistente Social (2). Os demais têm Nível Médio10 e Fundamental11. Há na equipe 
um estagiário de Serviço Social. O único critério adotado para atuar no CRAS é o curriculum e a 
entrevista. 

Há uma política de capacitação de formação e capacitação, mas para a equipe poderia 
acontecer um número maior de formações. Nos últimos anos foram discutidas as seguintes temáticas: 
erradicação do trabalho infantil e enfrentamento da exploração sexual contra crianças e adolescente 
e CAPACITA SUAS. 

Outras temáticas foram abordadas de formas pontuais, porém não foram aprofundadas: 
educação, criança e adolescente em situações de rua, orçamento criança e adolescente, o conceito de 
rede local e de defesa e crianças e adolescentes desaparecidos. 
 
4.1.4 Atendimentos realizados 

As formas de acesso ao CRAS vão deste a busca espontânea da comunidade, busca ativa da 
equipe nas adjacência e área de abrangência e por encaminhamentos das demais políticas públicas. 

Os serviços ofertados pelo CRAS VILA são: programa de atenção à família, serviço de 
convivência para crianças de 6 a 15 anos, de jovens na faixa etária de 15 a 17 anos e para idosos. 

Para todos os grupos há planejamento anual que abordam aspectos de identidade e formação 
do coletivo com ênfase na promoção social, pacífica e inclusiva para o desenvolvimento sustentável. 
Família e formação de valores com debates sobre igualdade de gênero e empoderamento de todas as 
mulheres e meninas. A infância visando assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 
todas as idades, entre outros. 
 
4.1.5 Outras observações 

Para a equipe do CRAS entre as dificuldades do trabalho em rede as visitas institucionais 
ainda são poucas, a maioria das ações se dar por meio de ofícios, memorandos e-mails e telefonemas. 

Alguns projetos poderiam ter um alcance maior, mas entendem que a complexidade do 
município é algo a ser vencido pela administração pública, que já avançou muito, mas que precisa 
resinificar para atender a demanda adequadamente. 
 
4.2 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Vereador Jose de Souza Dias 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Vereador Jose de Souza Dias fica 
localizado à Rodovia PA 481, São Francisco, Bairro: Conde, CEP: 68.447-000, telefone: (91) 
37531000; e-mail: crasvjsd@gmail.com. É um CRAS urbano e foi implantado em 04/2008. 

Fotografia 16 – Fachada 

 
Acervo do MPPA 

 

                                                           
10 Desenvolvem atividades administrativas (recepção, secretaria e educadores sociais). Os que possuem Nível Médio 

incompleto atua nos serviços gerais de limpeza. 
11 Atua na preparação de alimentos – Fundamental incompleto. 
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Fotografia 17 – Placa de identificação  

 
Acervo do MPPA 

4.2.1 Estrutura física 
O CRAS Vereador Jose de Souza Dias é conhecido como São Francisco devido a localidade do 

mesmo. O imóvel é próprio e tem a capacidade de atendimento até 3.000 famílias. 
Sua área de abrangência na área urbana é de 27 localidades, na estrada tem mais 07 áreas a 

cobrir e também as localidades situadas próxima ao rio no porto da balsa de São Francisco, que é 
cortado pelo rio itaporanga. 

A metodologia dos equipamentos do CRAS são as seguintes: busca espontânea da 
comunidade, busca ativa e encaminhamentos das demais políticas públicas. 

Os serviços ofertados pelo CRAS São Francisco estão focados na identidade e formação do 
coletivo, com o envolvimento da família e o regaste de valores morais e éticos, no eixo da infância o 
CRAS São Francisco utiliza de jogos e brincadeiras como metodologias para discutir temas que vão 
desde higiene e cuidados do cotidiano como o debate do trabalho infantil. 

Fotografia 18 – CRAS em reforma 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 19 – CRAS em reforma 

 
Acervo do MPPA 

4.2.2 Equipamentos e materiais 
Não há materiais sócio educativos no CRAS. A equipe conta com Cadastro Único dos 

Programas Sociais, Cadastro de Beneficiário do BPC e Artigos pedagógicos, culturais e esportivos. 
Além disso, as condições de infraestrutura estão precárias, a saber: instalações sanitárias, 

iluminação, conservação, privacidade, salubridades, limpeza, copa e cozinha, bebedouro. 
As salas de recepção e onde funcionam o atendimento aos grupos também precisa de atenção 

e reformas. 
Para a equipe do CRAS São Francisco embora o espaço seja amplo não há em número 

suficiente mobiliário, computadores, linha telefônica, impressora, acesso à internet, equipamentos 
de áudio e vídeo. Não há local para guardar adequadamente os documentos, o almoxarifado é 
improvisado, assim como a despensa e depósito de matérias diversos para elaboração de oficinas.  

O CRAS São Francisco não tem banco de dados dos usuários e dos serviços sócio assistenciais. 
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A inclusão das famílias nos projetos assim como o cadastro no Bolsa Família tem ajudado na 
das condições de vida dos usuários, porém para a equipe do CRAS, faz-se necessário maior 
investimento. 
 
4.2.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

A equipe técnica do CRAS São Francisco conta com cinco funcionários, que em sua maioria é 
contratada, entres são Assistentes Sociais, Uma Psicóloga e Uma Pedagoga. Os Funcionários têm Nível 
Superior. Na ocasião não fora apresentado os demais servidores, pois a lotação dos mesmos ocorrias 
aos poucos, e assim a equipe se encontrava defasada. O único critério adotado para atuar no CRAS é 
o curriculum e a entrevista. 

Não há uma política de capacitação de formação, mas para a equipe seria necessário que 
além de conhecer as Resoluções que regem programas, deveria ocorrer formação mensal nos 
serviços de convivência e desse modo a área da assistência social seria fortalecida no município. 

Nos últimos anos foram discutidas as seguintes temáticas: Trafico humano, elaboração de 
parecer técnico e sistema de gestão do programa bolsa família. 
 
4.2.4 Atendimentos realizados 

O prédio que fora entregue a população em 2014, estava em reforma na ocasião da visita, 
mas alguns espaços precisam de adequação. O CRAS São Francisco funciona no município desde 
2007. 

Para atende o contingente populacional de Barcarena há três equipamentos de referência. 
O plano de ação do CRAS deveria considerar a área de abrangência, mas o CRAS São Francisco 

não possui um diagnóstico do seu território e devido a isso não há um conhecimento dos pontos que 
precisam ser melhorados e daqueles já exitosos.  

Para a equipe do CRAS São Francisco para garantir os direitos básicos de cidadania, faz-se 
necessário que a gestão municipal amplie a cobertura dos serviços de assistência social as pessoas 
que estão desprotegidas. Na verdade, essa linha de ação em alguns momentos de execução fica 
fragilizada. Ainda que os administradores municipais, uns com maior sensibilidade que outros, não 
tenham interrompido a linha de trabalho executado, os índices poderiam ter diminuído.  

Ainda que assegurado constitucionalmente a prática na área social requer do município a 
formulação de uma política pública com intensa mobilização dos equipamentos e reivindicação da 
sociedade por práticas inovadoras e eficazes. 

Por outro lado, existe também um grupo atendido pelo CRAS que é intitulado flutuante, pois 
há intenso fluxo de pessoas no município que requer uma atualização constante, e devido a isso nem 
sempre ocorre a finalização do acompanhamento de indivíduos e família consegue ser concluí-los. 
 
4.2.5 Outras observações 

O CRAS São Francisco tem muitos usuários e a maioria deles são inseridos nos projetos e 
oficinas de geração de renda, mas sim para a aquisição de uma contribuição alimentar que não 
resolve o problema e nem da autonomia a estas famílias. 

Os formulários do Bolsa Família e dos questionários do equipamento são preenchidos e tem 
a finalidade de averiguar como oferecer um melhor atendimento ao que está sendo coletado. Contudo 
para a equipe o deslocamento é uma dificuldade para realizar as visitas as instituições, aos demais 
equipamentos em rede e principalmente aos usuários. O serviço do CRAS requer o acompanhamento 
das famílias para garantir o atendimento básico. 

A comunicação entre as instituições e encaminhamentos dos usuários ocorre por meio de 
ofícios, memorandos e-mails e telefonemas. 

No eixo do controle não há uma relação frequente com a Câmara Legislativa, nem com o 
CMDCA. Assim como, o CRAS São Francisco não tem contato frequente com os demais conselhos 
(saúde e educação) e nem participa de fóruns seja este da assistência, saúde e educação. O CRAS 
desconhece ações junto a ONGS. 
 
4.3 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Zita Cunha 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Zita Cunha está localizado na área 
urbana, na sede do município de Barcarena, sito a Rua João Pantoja de Castro nº 46, bairro Nazaré, o 
contato do Centro pode ser feito através dos números: Celular 91 98081-4331 e pelo fixo 91 3753-
1933 ou ainda pelo E-mail: craszita@semaspmbarcarena.pa,gov.br. Tendo como mantenedora a 
Secretaria Municipal de Assistência, CNPJ nº 05.058.458/0001-15. O horário de funcionamento é de 
8 h às 18 h 

 

mailto:craszita@semaspmbarcarena.pa,gov.br
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4.3.1 Estrutura física 
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Zita Cunha é composto por um barracão, 

uma casa nos fundos do terreno e um prédio de 02 (dois) andares à frente do terreno, ao lado do 
barracão, a estrutura é alugada pela prefeitura para atuar como um centro de médio porte, para 
atender até 5.000 famílias, no entanto, segundo diagnostico, residem no território de abrangência 
cerca 6.302 famílias em situação de vulnerabilidade.  

O Centro oferece diversas formas de acesso como: Procura espontânea, busca ativa, por 
encaminhamento da rede socioassistencial e demais políticas públicas. Sua área de abrangência 
cobre 76 bairros e localidades, conforme descrito abaixo: 

Área Urbana – 21 localidades; 
Área Rural – 55 localidades de acesso por barco (Ilha Trambioca, Surituba, Cuipiranga, Ilhas 

das Onças, Ilha Arapiranga, Ilha Mucura, Ilha Macaco, outras Ilhas).  
Os serviços que o CRAS oferta como atendimento, compreende a atenção integral à família 

(PAIF), convivência socioeducativo para adolescentes na faixa etária de até 15 anos e na faixa etária 
de 15 a 17 anos, exceto ao projovem, bem como o serviço de convivência para idosos e o CadÚnico. 
Os serviços têm como ações a recepção e a acolhida, o acompanhamento às famílias e de indivíduos, 
oficinas de atividades, inclusão digital, orientação e acompanhamento ao bpc12. 

A estrutura do CRAS Zita Cunha apresenta em geral condições adequadas para atendimento 
com as seguintes caraCTerísticas: A entrada no CRAS tem pouca acessibilidade, assim como nas 
demais dependências, necessitando melhorias às pessoas com deficiência. O espaço da recepção é 
boa, com as salas de atendimento individualizadas e de excelente acolhimento oferecendo 
privacidade e sigilo, possui também salas de atividades coletivas e comunitárias e salas para 
atividades administrativas, há um quadro de aviso que trazem informações preliminares do CRAS, 
com seus horários de funcionamento e demais informações, possui almoxarifado para 
armazenamento de materiais e equipamentos, boa instalações sanitárias, adequada iluminação, 
ventilação e limpeza. A cozinha, embora pequena, oferece condições adequadas de funcionalidade, o 
espaço é seguro aos profissionais e público atendidos. Todas as salas de atendimento e de atividades 
são climatizadas. 

Na parte da frente do terreno, ao lado do barracão, o CRAS possui uma estrutura de 02 (dois) 
andares, que abriga sala do CadÚnico, no térreo, no segundo andar, abriga a sala de informática com 
10 computadores, um pequeno almoxarifado e uma sala para palestras, cursos e demais atividades 
áudio visuais. O barracão é o espaço de acolhimento coletivo. 

 
Fotografia 20 – Salão de acolhimento 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 21 – Sala de Recepção 

 
Acervo do MPPA 

 

                                                           
12 BPC significa Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social, um tipo de ajuda mensal equivalente a um 

salário mínimo que o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) proporciona a: Idosos com 65 anos ou mais; 

Pessoas com deficiência e incapacitadas para o trabalho. 
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Fotografia 22 – Prédio Administrativo 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 23 – Sala de Reuniões e Planejamento 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 24 – Sala de Atendimento 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 25 – Sala de Atendimento 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 26 – Prédio de Programas e Projetos 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 27 – Programa Bolsa Família 

 
Acervo do MPPA 
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Fotografia 28 – Sala de Informática 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 29 – Sala Áudio Visual 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 30 – Almoxarifado 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 31 – Salão de Acolhimento 

 
Acervo do MPPA 

 
4.3.2 Equipamentos e materiais 

Os equipamentos existentes, compreende mobiliários como armários, mesas e cadeiras, 25 
(vinte e cinco) computadores, 01 (uma) linha telefônica, 01 (um) carro JWA8738 e 01 (um) ônibus 
GQY7737 para o transporte da equipe e dos usuários, 01 (um) televisor, 01(uma) caixa amplificada, 
01 (um) data show, 01 (uma) impressora, o prédio tem acesso à internet, bem como 01 (uma) câmera 
fotográfica e 01 (um) microfone. 

O CRAS Zita Cunha possui banco de dados de usuários de benefícios e serviços 
socioassistenciais, banco de dados dos serviços socioassistenciais, cadastro único dos programas 
sociais, cadastro de benefícios do BPC e materiais socioeducativos como artigos pedagógicos e 
esportivos, materiais instrucionais como orientações técnicas MDS13 PAIF14 e SCFV15 e para o 
planejamento anual. 

                                                           
13 MDS – Ministério do Desenvolvimento Social. 
14 PAIF – Plano de Atenção Integral à Família. 
15 SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. 
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4.3.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 
O CRAS Zita Cunha possui atualmente uma equipe de profissionais com as seguintes 

caraterísticas: 
 1 Coordenação, formação Serviço Social, contratado com CH de 40h semanal; 
 4 Assistentes Sociais, na função de técnicos do PAIF, contratados com CH de 40h 

semanal; 
 1 Psicólogo com a função de técnico do PAIF com CH de 40h semanal; 
 2 pedagogos, sendo 1 na função do SCFV e 1 na função de SCFV-IDOSO, contratados 

com CH de 40h semanal; 
 2 servidoras, sendo 1 de nível médio e 1 de nível fundamental incompleto, na função 

de cozinheiras, efetiva e contratada respectivamente, com CH de 40h semanal; 
 1 servidora de nível médio, na função de serviços gerais, efetiva, com CH de 40h 

semanal; 
 2 servidores de nível médio, na função de motorista, contratados, com CH de 40h 

semanal; 
 2 servidores, sendo 1 de nível médio e 1 de nível superior incompleto, na função de 

administrativos, contratados, com CH de 40h semanal; 
 1 servidora de nível superior, na função de recepcionista, efetiva, com CH de 40h 

semanal; 
 3 servidores, sendo 2 de nível médio incompleto e 1 de nível médio, na função de 

cadastradores, sendo uma efetiva e dois contratados, com CH de 40h semanal; 
 2 servidores de nível superior incompleto e nível médio respectivamente, sendo 1 

efetivo e 1 contratado, nas funções de educadores sociais, com CH de 40h semanal; 
 2 servidoras, sendo 1 de nível fundamental incompleto e 1 de nível médio, na função 

de acompanhante do ônibus, efetiva e contratada respectivamente, com CH de 40h semanal; 
 1 servidor de nível fundamental, na função de agente de portaria, efetivo, com CH de 

40h semanal; 
 3 servidores, sendo de 1 de nível superior incompleto, 1 de nível superior e 1 de 

nível médio, na função de educadores sociais, efetivo e contratados respectivamente, com CH de 40h 
semanal; 

 2 servidoras de nível médio incompleto, na função de educadoras físicas, 
contratadas, com CH de 40h semanal; 

 1 servidor de nível médio, na função de músico, contratado, com CH de 40h semanal; 
O Centro não possui voluntariado em sua estrutura funcional.  
Apesar das capacitações realizadas, o CRAS sente a necessidade de ampliar sua formação 

profissional com temáticas que envolvam o Atendimento à família; Atendimento ao Adolescente e 
Previdência Social.  

Os critérios de contratação de profissionais pela instituição se dá através de entrevistas e 
análise curricular pela Secretaria Municipal de Assistência, onde todos os servidores/prestadores de 
serviço passam por alguma capacitação/treinamento inicial de forma individual. 

 
4.3.4 Atendimentos realizados 

Para o atendimento de suas ações, o CRAS possui uma política de capacitação e atualização 
profissional, onde os servidores são encaminhados à participarem. Nos últimos dois anos o CRAS Zita 
Cunha participou das seguintes capacitações: 

 Planejamento Estratégico, executado pela SEMPLA16, em janeiro de 2015; 
 CONGEMAS, executado pela SEMAS17; 
 Palestra Motivacional: Alusivo ao Dia Mundial da Mulher, março de 2015; 
 Campanha de enfrentamento ao abuso e exploração sexual contra criança e 

adolescente, executora CREAS, maio de 2015; 
 Conferência Mundial a PcD, executor CMDPCD, maio de 2015; 
 Maioridade Penal, executor CREAS, julho de 2015; 
 I Seminário Estadual de Acompanhamento Familiar do Programa Bolsa Família-PBF, 

executor SEASTER18; 

                                                           
16 SEMPLA – Secretaria Municipal de Planejamento. 
17 Secretaria Municipal de Assistência. 
18 SEASTER – Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda. 
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 Combate ao Trabalho Infantil, executor Coordenação do PETI19, novembro de 2015; 
 Ciclo de Capacitações SUAS, executor SEMAS, janeiro de 2016; 
 Capacitação para Manipulação de Alimentos, executor SENAI20; 
 Empoderamento e Participação das Mulheres, executor Governo do Estado do Pará, 

março de 2016; 
 Agentes Multiplicadores de Trânsito, executor Demutran21; 
 80 Anos de Serviço Social: Uma Profissão Inscrita no Brasil, executor SEMAS, maio 

de 2016; 
 Violência Intrafamiliar: Métodos de Identificação e Interrupção da Violência 

Doméstica, executor SEMAS, maio/junho de 2016; 
 Capacita SUAS: Indicadores para Acompanhamento e Diagnóstico do SUAS e Brasil 

sem Miséria, executor SEASTER, agosto/setembro de 2016. 
Além das capacitações, a interlocução com a rede, tem acontecido através de instrumentos 

documentais, por reuniões, estudos de caso e palestras. A frequência de relacionamento institucional 
com que o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente – SGDCA tem feito com os atores 
da área da saúde, assistência Social, Educação, cultura, Esporte Lazer, Trabalho/Emprego, Habitação, 
Empresas Privadas e Organizações da Sociedade Civil são, muitas vezes, frequentes no controle e, a 
facilidade de acesso tem acontecido sempre. Quanto a defesa no SGDCA, a relação institucional tem 
sido sempre e a facilidade de acesso com aqueles atores também. 

Considerando o conjunto de entidades da sociedade civil e do poder público, os programas e 
projetos existentes no município como de orientações e apoio sócio-familiar existentes no município 
são, para o CRAS Zita Cunha, suficientes para atender a demanda, que tanto o ensino fundamental 
quanto o ensino médio que existem no município são suficientes para atender a demanda, bem como 
as atividades socioeducativas oferecidas no contra turno, que também são suficientes para a 
demanda. 

O incentivo a práticas de esporte, a erradicação do trabalho infantil, o enfrentamento da 
exploração sexual, o apoio a pessoas com deficiência, reintegração e acolhimento familiar, 
acolhimento institucional, a prestação de serviços à comunidade/liberdade assistida, e a busca de 
crianças e adolescentes desaparecidos, o CRAS entende que existem programas nesse sentido no 
município e são suficientes para atender a demanda. 
 
4.3.5 Outras observações 

Por outro lado, o que existem no município e não são suficientes para atender a demanda 
são a semiliberdade/internação, programas de apoio na área de drogas e álcool e a educação infantil, 
creches ou entidades equivalentes para crianças de até três anos de idade e pré-escolas, para as 
crianças de quatro a cinco anos de idade. 

 
4.4 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Arapari 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Arapari localiza-se em área rural, na 
comunidade da Vila de Arapari, em Barcarena, situado na Rodovia Pa 151, s/nº, Vila Arapari, CEP. 
68.445.000, contato 91 99303-4140, E-mail crasarapari@semaspmbarcarena.pa, tendo como 
mantenedora a Secretaria Municipal de Assistência Social, inaugurado em 12/06/2012. 

O prédio é cedido pela prefeitura, possui caraterística novas e tem capacidade para atender 
3.000 (três mil) famílias por ano. Não possui registro junto a SEMAS e está inscrito no CNPJ nº 
05.058.458/0001-15. 
 
4.4.1 Estrutura física 

O CRAS ARAPARI é composto por um prédio térreo, com dimensões pequenas, na entrada 
possui placa de identificação e uma rampa de acessibilidade que precisa melhorar sua estrutura de 
acesso, principalmente entre a rua e a rampa.  

Para a realização das atividades inerente ao Centro, ele possui 01(uma) recepção com 06 
(seis) lugares, quadro de aviso para as devidas informações, 01 (uma) sala do administrativo e de  
reuniões da equipe técnica com a coordenação, 02 (duas salas de atendimento psicossocial, 01 (uma) 
sala para diversas atividades dentre eles está a musicalidade, palestras dentre outras, 01 (uma) sala 
de informática, 01 (uma) copa, 01 (uma) cozinha , 01 (uma) sala para o CadÚnico, 01 (um) banheiro 
geral e 01 (um) banheiro à pessoa com deficiência. 

                                                           
19 PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 
20 SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. 
21 DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito. 
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Fotografia 32 – Fachada do Prédio 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 33 – Recepção 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 34 – Sala Administrativa 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 35 – Sala de Atendimento 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 36 – Sala de Atendimento 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 37 – Sala de reunião e planejamento 

 
Acervo do MPPA 
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Fotografia 38 – Sala de Atividades 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 39 – Laboratório de Informática 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 40– Refeitório 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 41 – Cozinha 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 42 – área de Serviço 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 43 – Placa de inauguração 

 
Acervo do MPPA 
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4.4.2 Equipamentos e materiais 
Equipado com mobiliário em todas as suas dependências, a sala de informática possui 16 

(dezeseis) computadores, 01 (uma) linha telefônica rural, 01 (uma) combi, televidores, caixa 
acústica, DVD, data show, 02 (duas) impressoras e acesso à internet. 
 
4.4.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

O CRAS Arapari possui atualmente uma equipe de profissionais com as seguintes 
caraterísticas: 

 1 Coordenação, formação Serviço Social, comissionado com CH de 40h semanal; 
 2 Assistentes Sociais, na função de Técnico de Nível Superior, contratados com CH 

de 40h semanal; 
 1 Pedagogo, na função de Técnico de Nível Superior, contratado com CH de 40h 

semanal; 
 4 Educador Social, Nível Médio, contratado com CH de 40h semanal; 
 1 Motorista, Nível Médio, contratado com CH de 40h semanal; 
 1 Assistente Administrativo, Nível Médio com CH de 40h semanal; 
 1 Psicóloga, na função de Técnica de Nível Superior com CH de 40h semanal; 
 1 Recepcionista, Nível Fundamental Completo, concursada com CH de 40h semanal; 
 1 Agente de Portaria, Nível Médio Completo, contratado com CH de 40h semanal; 
 1 Aente de Serviços Gerais, Nível Fundamental Completo, contratada com CH de 40h 

semanal; 
 1 Estagiária, Nível Superior Incompleto com CH de 20h semanal. 
Para a contratação de pessoal, há um critério de seleção para a instituição que é curricular. 
Para o atendimento de suas ações, o CRAS Arapari possui uma política de capacitações e 

atualizações profissional que os servidores são encaminhados à participarem. Nos últimos dois anos 
o CRAS participou das seguintes capacitações: 

- Elaboração de parecer técnico social – Janeiro/2016; 
- Combate a exploração sexual contra criança e adolescente – Maio/2016; 
- Política para as mulhers – Julho/2016; 
- CapacitaSUAS – Agosto e Setembro/2016. 
 

4.4.4 Atendimentos realizados 
Sua área de abrangência compreende 04 (quatro) REGIÕES, denominadas de: Área I 

(Estrada) que atende 19 comunidades, área II (Estrada) que atende também 19 comunidades, a área 
III (Ilha) que atende 11 comunidades e área IV (Ilha) que atende 10 comunidade, totalizando 60 
comunidades atendidas que inclui área urbana, rural e as ilhas, é o quadro abaixo demonstra: 

Região Comunidade 

Área I 

Estrada 

- Alça Viária; 

- Arienga Estrada; 

- Arienga Ramal; 

- Assentamento N. S. de Nazaré; 

- Bom Sossego; 

- Cabresto; 

Castanhalzinho; 

Curuçambaba; 

Embrasa; 

Guajará Uma; 

Limeira; 

Piedade; 

Ramal do Caetê; 

Ramal do Cruzeiro; 

Recreio do Paraiso; 

Santa Lúcia; 

Sítio Cajueiro; 

Traquateua; 

Turuí 

Área II 

 

Estrada 

- Aicaraú (Estrada) 

- Ama; 

- Arapari; 

- Araticú; 

- Bacharela; 

- Bacuri; 
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- CDI; 

- Escola Agrícula; 

- Igarapé Açú; 

- Monte Santo; 

- Paraiso Verde; 

- Patauateua; 

- Santa Maria; 

- São Felipe; 

- São Luis; 

- São Sebastião; 

- Sucurijú; 

- Tauaporanga; 

- Tucumandeua. 

  

 
4.5 O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Henrica de Nazaré 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CRAS) Henrica de Nazaré está 
localizada na área urbana, na sede do município de Barcarena, sito a Av.: Magalhaães Barata nº 3370, 
Bairro Betânia, o contato com o CREAS pode ser feito através do número 99276-7664 ou ainda pelo 
E-mail: creasbarcarena@yahoo.com.br, O Centro possui uma declaração do CMDCA e da CMAS, 
contudo, não possui habite do corpo de bombeiros. O horário de funcionamento é de 8 h às 18 h, de 
segunda a sextas-feiras, sua abrangência compreende o município como um todo e é mantido pela 
Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência, CNPJ nº 05.058.458/0001-15. 
 
4.5.1 Estrutura física 

A estrutura física do CREAS funciona em uma casa térrea adaptada para atendimento à 
população, alugado pela Prefeitura Municipal, não sendo compartilhado, sendo de atendimento 
exclusivo à assistência social. O espaço possui salas reservadas para atendimento administrativo, uso 
exclusivo para a coordenação, para o atendimento e recepção ao público, para o atendimento 
individualizado, atendimento familiar e em grupo, realizações de reuniões, espaço externo para 
atividade de convivência, bem como banheiros masculino e feminino de funcionários e para usuários, 
almoxarifado e copa/cozinha, todos possuem iluminação, ventilação e conservação adequados a 
salubridade. Todos os espaços não possuem acessibilidade adequada para as pessoas com 
deficiências ou com mobilidade reduzida. Contudo, o CREAS possui suporte de profissional com 
conhecimento em LIBRAS. 

 
Fotografia 44 – Fachada do Prédio 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 45 – Recepção 

 
Acervo do MPPA 

 

mailto:creasbarcarena@yahoo.com.br
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Fotografia 46 – Sala de atendimento 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 47 – Sala de atendimento 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 48 – Cozinha/Refeitório 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 49 – Sala administrativa 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 50 – Área externa 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 51 – Área externa 

 
Acervo do MPPA 
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Fotografia 52 – Área externa 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 53 – Sala de Atendimento 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 54 – Sala de Atendimento 

 
Acervo do MPPA 

 
4.5.2 Equipamentos e materiais 

Para o atendimento às famílias o CREAS está equipado com telefone, fax, impressora, 
equipamentos de som, Datashow, veículo de uso exclusivo, máquina copiadora, máquina fotográfica, 
acervo bibliográfico, mobiliário e materiais pedagógicos, além de 07 (sete) computadores com acesso 
à internet. 

O Centro possui veículo próprio, 01 (um) Gol preto 1.0 e 01 (uma) lancha alugada pela 
prefeitura para atender serviços de assistência as comunidades ribeirinhas.  
 
4.5.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

A equipe do CREAS é composta conforme o quadro abaixo: 
 

CARGO/FUNÇÃO FORMAÇÃO HORÁRIOS VINCULO QUANTIDAD
E 

Coordenador Serviço Social 8h às 17h Comissionado 01 
Assistente Social Serviço Social 8h às 17h Contratado 03 
Psicólogo Psicologia 8h às 17h Contratado 03 
Advogado Direito 8h às 17h Contratado 01 
Pedagogo Pedagogia 8h às 17h Contratado 03 
Profissionais de 
nível médio 
(abordagem dos 
usuários 

Educador Social 
 

Assist. Adm. 

8h às 17h 
 
 

8h às 17h 

Contratado 
 
 

Contratado 

01 
 
 
01 
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Recepcionista Nível Médio 8h às 17h Contratado 01 
Serviços Gerais Nível Fund. 8h às 17h Contratado 01 
Vigias Nível Médio 12h por 36h Contratado 04 
Motorista Nível Médio 8h às 17h Contratado 01 

 
O processo de formação dos profissionais do CREAS pela Gestão da Assistência Social do 

Município tem se materializado na perspectiva da educação permanente com a capacitação inicial 
específica com carga horária de 165h, com o tema “Núcleo Básico de Sócio Educação pela Escola 
Nacional Sócio Educação e, formação continuada da equipe de atendimento com o tema “Indicadores 
e Dados Sociais”, As entidades responsáveis pela capacitação inicial e/ou continuada tem sido o 
próprio CREAS com 20h de carga horária, Órgãos governo municipal com 8h de carga horária, órgão 
do governo estadual com 40h de carga horária e universidades e instituições de ensino superior com 
8h de carga horária. A capacitação com maior duração se deu na área de libras e braile cde 260h de 
carga horária, com duração de seis meses. 

Como tema na capacitação inicial oferecidas aos servidores nos últimos dois anos abordou 
áreas como: educação, crianças e adolescentes em situação de rua, enfrentamento à violência e ao 
abuso sexual, prevenção e erradicação do trabalho infantil, cursos profissionalizantes para 
adolescentes e jovens, convivência familiar e comunitária, orçamento criança e adolescente, políticas 
públicas de atendimento: Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (SINASE) e o conceito de rede local de atendimento e de defesa. 
 
4.5.4 Atendimentos realizados 

Para o atendimento, o relacionamento com os atores atuantes do Sistema de Garantia de 
Direitos da Criança e Adolescentes - SDCA como os órgãos de segurança pública, do Poder Judiciário, 
da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Esporte e Lazer, de Empresas privadas ou fundações 
e Organização não governamentais tem acontecido sempre. 

Quanto a promoção do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescentes, os atores 
como Saúde, Assistência Social e Educação, Esporte e Lazer, Empresas privadas e Organizações não 
governamentais tem se materializado sempre, o da Cultura, trabalho e emprego e habitação muitas 
vezes. 

Em relação ao acesso em que o CREAS tem com os atores como Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e Adolescente, Fóruns municipais de outras áreas (saúde, assistência social, 
educação etc.) e Organizações não governamentais, no controle do Sistema, costuma ser sempre 
acessível e, na Câmara Legislativa Municipal é acessível a maior parte das vezes. Quanto a facilidade 
de acesso, na defesa do SDCA, os atores como órgãos de segurança pública (polícia militar, civil, 
federal etc.), o Poder Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público tem demonstrado acessível 
sempre. O que diz respeito a atuação dos atores no SDCA a Saúde, Assistência Social, Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, Trabalho/Emprego, Habitação, Empresas privadas e Organizações não 
governamentais demonstram ser acessíveis sempre. 

Dentre os serviços realizados, o CREAS tem feito Serviço Especializado em Abordagem 
Social, o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa, de 
Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e que estão inscritos no 
Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente. No ano de 2016 esses atendimentos 
chegaram a atender 20 adolescentes na condição de Liberdade Assistida e 45 em Prestação de 
Serviços à Comunidade, totalizando 48 atendimentos. A equipe para este tipo de atendimento é 
exclusiva deste serviço e com periodicidade semanal a partir do Plano Individual de Atendimento – 
PIA com duração para 15 dias com que demanda cada usuário e os atores que acolhem esses 
adolescentes no município são de diversas áreas como: Saúde, Assistência, Educação e Ongs. 

Os instrumentais usados para o atendimento de famílias, crianças e adolescentes, o CREAS 
utiliza o Prontuário do SUS, do SINASE e da própria instituição municipal. A quantidade é significativa 
e serve para subsidiar os trabalhos de atendimento assistencial do município à s famílias abrangidas 
pelo CREAS. 
 
4.3 O Espaço de Acolhimento de Criança e Adolescente 

O Espaço de Acolhimento de Criança e Adolescente está localizado à Rua Olímpio Rodrigues, 
nº 63, Bairro Novo I. É um espaço situado em zona urbana e teve Início das atividades em 04/2009. 

O Abrigo Municipal de Barcarena funciona em imóvel alugado, não há identificação externa 
e tem serviços à sua disposição no entorno da localização. 
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Fotografia 55 – Fachada 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 56 – Lateral 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 57 – Salão 

 
Acervo do MPPA 

4.3.1 Espaço físico 
Voltada à proteção especial de crianças e adolescentes, o espaço é amplo. Em relação a 

acessibilidade nem todos os espaços do equipamento oferecem condições dos usuários que tenham 
mobilidade reduzida circular no ambiente. 

O abrigo é acolhedor com condições adequadas de higiene e habitabilidade, banheiros que 
garante a privacidade e locais para guardar pertences individuais. 

A instituição não tem nenhuma orientação religiosa, sendo aberta as diversas grupos que 
desejem fazer um trabalho de cunho religioso, porém não ideológico, isto é de valores e não de 
doutrina. 

O espaço atende atualmente 20 crianças, contudo quatro faziam uso do serviço de 
abrigamento. Não há critérios para escolha por gênero. Na ocasião da vistoria havia as seguintes faixa 
etárias: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Faixa Etária Masculino Feminino 

0 a 2 anos 1 1 

12 a 15 anos  1 

16 a 18 anos 1 1 
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Fotografia 58 – Alojamento 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 59 – Alojamento 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 60 – Cozinha 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 61 – Tabela de medicamentos 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 62 – Cardápio 

 
Acervo do MPPA 

No Abrigo de Barcarena não havia grupos de irmãos e nem de municípios vizinhos. 
Os principais órgãos que encaminham são: Conselho Tutelar, Ministério Público e Juizado da 

Infância e da Juventude. 
O serviço já atendeu os seguintes casos: deficiência mental (síndrome de down), física, 

química, situação de rua, adolescentes grávidas, doença sensorial, transtorno mental, doença infecto 
contagiosa, ameaçados de morte e adolescentes com filhos. 
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No que se refere ao mobiliário dos quartos, os mesmos são razoáveis. Além das camas não 
há outros moveis ou equipamentos, penteadeira, espelho, cômodas. Ainda que o abrigo seja um 
espaço transitório, já que em maioria objetiva-se a reinserção da criança na família nuclear ou 
extensa faz-se necessário assegurar que o abrigo ofereça condições de conforto e segurança como 
numa residência. 

As roupas das crianças encontram-se organizadas, mas há poucos guarda roupas e armários 
para outros pertences. 
 
4.3.2 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

Quanto ao trabalho voluntariado, o abrigo é mais restrito a abertura, na maioria das vezes 
quando indicado pela rede de assistência, são ações pontuais. 

Eventualmente a equipe técnica retira as crianças para realizar atividades externas, com 
passeios. 

Não há estagiários na equipe nem voluntários de outros setores. 
Em relação a equipe técnica o critério adotado para contratação é a entrevista. E após 

escolhidos participam de capacitação. As temáticas abordadas foram as seguintes: crianças e 
adolescentes com deficiência e crianças e adolescentes com transtorno mental. 

As demais dependências externas são amplas em condições de salubridade e higiene, são 
eles a saber: banheiros, copa, cozinha, lavanderia. 

O abrigo não recebeu capacitação voltadas as temáticas da criança e do adolescente sejam 
estas do município, governo estadual, conselho municipal da criança e do adolescente, universidade 
ou empresa de consultoria. 
 
4.3.3 Atendimentos realizados 

No ato do acolhimento em via de regra a criança é encaminhada com a documentação. Há 
prontuários individualizados, é elaborado o Plano Individual de Atendimento (PIA), há atendimento 
individual, personalizado e em pequenos grupos. O abrigo conta com equipe noturna e há 
comunicação entre a troca de turno. 

As equipes também são orientadas na aplicação de medicação dos usuários. 
No que se refere a abordagem familiar há busca sistemática pela família nuclear ou extensa, 

utilizam serviços de identificação/localização da família de origem nuclear ou extensa, permite a 
visitação da família com datas e horários22 preestabelecidas, as mesmas são monitoradas e há antes 
da visita um a conversa com o responsável para orientar em que estado a criança e o adolescente 
está, e em alguns casos após a orientação a vista é remarcada. 

Em relação a rotina do abrigo, os usuários têm horários estabelecidos inclusive para 
orientação educacional e apoio nas atividades escolares. 

Além disso, são incentivados contatos telefônicos, troca de correspondência, a participação 
gradativa dos familiares no acompanhamento da saúde e vida escolar. Assim como promovem o não 
desmembramento de grupos de irmãos, visitas das crianças e adolescentes aos lares e famílias, 
promove atividades festivas, comemorativas, recreativas e de socialização com a presença da família.  

Quanto à reinserção familiar são realizadas visitas familiares, encaminhamentos para 
serviços de saúde, programas de qualificação profissional e programas de auxílio e proteção à família, 
que é realizado pela rede sócio assistencial de Barcarena. 

Quando é identificado que a família precisa de cesta básica e medicamentos, o abrigo articula 
com a rede. 

Em média o tempo de acolhimento das crianças e adolescentes na instituição é de um mês23 
a quatro anos. 

Quanto ao trabalho na rede há os seguintes serviços e profissionais no abrigo: 
Acompanhamento social, são utilizados serviços do abrigo e da comunidade. Serviço odontológico, 
tratamento par dependentes químicos e assistência religiosa são utilizados serviços da comunidade. 

Os demais, psicológico, assistência jurídica, educação, profissionalização para adolescentes, 
atividades culturais, reforço escolar tanto são atendidos no abrigo quanto pela comunidade. 

Quando se trata aos eixos de defesa e promoção do sistema da garantia de direitos da criança 
e do adolescente, para a equipe técnica do abrigo os órgãos que são acessíveis na maior parte das 

                                                           
22 Segunda a sexta de 8h às 16h. 
23 De um a seis meses: crianças/faixa etária 3 a 5 anos – uma criança e uma adolescente de 12 a 14 anos; de 06 a 12 

meses abrigados há uma criança na faixa etária de 0 a 2 anos e no período de 2 a 4 anos há uma adolescente de 15 a 17 

anos. 
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vezes são os seguintes: Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público e o serviço de 
segurança. 

Em relação ao acesso ao abrigo, são mais presentes a Assistência Social, Educação e esporte 
e lazer. As demais entidades quando solicitadas sempre atendem. 

Em 2015,13 crianças e um adolescente por ter atingido a maior idade, foram desligadas do 
abrigo e retornaram as suas famílias de origem. São realizados os seguintes procedimentos: 
Avaliação das condições sociais e psicológicas para o desligamento, encaminhamento para curso de 
qualificação profissional, encaminhamentos para programas oficiais ou comunitários de auxilio e o 
promoção de vínculos com parentes e amigos para apoiar o adolescente. 

Os egressos são apadrinhados por um período de seis meses ou quando há a necessidade 
este período se prolonga. É ofertado acompanhamento psicossocial, visitas domiciliares, apoio 
material por meio de cesta básica e medicamentos, auxílio na busca de trabalho/ renda, 
encaminhamento para inserção profissional e habitação.  E quando é preciso reuniões. 

O abrigo esperança em Barcarena recebe recursos públicos da esfera municipal e federal 
Os órgãos que fiscalizam e supervisionam o abrigo são os seguintes: MP Defensoria e 

Judiciário24. Não são realizadas visitas de monitoramento por supervisão técnica. 
Para a equipe técnica não há insuficiência de quadro de pessoal, nem dificuldades com a 

gestão e tampouco com serviços de outras áreas e com a comunidade. 
 
5 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL PARA A 
INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 
5.1 O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II25 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II fica localizado à Rua Gabriel Furtado nº 260, 
Bairro: Centro, Fone: (91) 3753 2194, CNPJ: 05.058.458/0001-15.  A data do início das atividades foi 
em 12/07/2010. O Centro está instalado em área central e o imóvel é alugado. O horário e dia de 
funcionamento é de 8 h de segunda a sexta-feira de 7h às 17h. 

Fotografia 63 – Placa de identificação 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 64 – Recepção 

 
Acervo do MPPA 

5.1.1 Estrutura física 
A assistência à saúde mental no município de Barcarena, conta com o espaço do CAPS II, 

Unidade Básica de saúde e Hospital Geral Pronto Socorro. No CAPS II são ofertados serviços 
ambulatoriais, que quando identificado na acolhida a necessidade de consulta, o usuário é 
encaminhado ao clinico geral. 

                                                           
24 MP e Judiciário a cada três meses. 
25 CAPS II (entre 70 mil e 200 mil habitantes). 



46 

 

Apenas algumas salas do CAPS oferecem condições adequadas de acessibilidade. Na entrada 
do prédio, a recepção está localizada, e ali mesmo é realizada a triagem do atendimento. O CAPS II 
sala reservada para o atendimento e recepção ao público, sala para o atendimento dos casos, 
refeitório, espaço para oficinas terapêuticas, área para atividade corporal e de lazer, banheiros 
unissex para usuários (1) e funcionários (1). 

Há um pequeno espaço para os serviços administrativos. Além destes espaços mencionados 
o CAPS conta com cozinha e farmácia. 

Fotografia 65 – Atendimento 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 66 – Espaço de oficinas 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 67 – Material do acervo 

 
Acervo do MPPA 

5.1.2 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 
Quanto à equipe que atua no atendimento do CAPS estão assim distribuídos: 

Formação Vínculo Quantidade Horário 

Médico 

1. Clinico Geral 

2. Psiquiatra 

 

efetivo 

contratado 

 

02 

 

1 dia na semana 

2 dias na 

semana 

Enfermeiro Contratado 01 8h às 16h 

Psicólogo Cedido 01 4 horas ao dia 

Terapeuta Ocupacional Contratado 01 7h às 13h 

Farmacêutico Contratado 01 8h às 15h 

Assistente Social Contratado 01 7h às 13h 

Auxiliar Administração Contratado 02 7h às 17h 

Cozinheiro/auxiliar cozinha Efetivo 

 

01 7h às 17h 

Auxiliar de limpeza Contratado 01 7h às 13h 

Técnico de Enfermagem Contratado 01 7h às 17h 
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Vigilante Efetivo 

 

02 6h às 18h 

Além dos profissionais acima, há no CAPS artesões que pertencem ao quadro efetivo e 
segurança (contratados) 

Quando ocorre no CAPS capacitação profissional, esta é oferecida pela rede estadual de 
saúde e de assistência, contudo não foi informado quais as últimas formações que a equipe teve 
acesso. 

 
5.1.3 Atendimentos 

NO CAPS II não foi informado o número de atendimentos ao mês, mas os usuários que 
chegam ao equipamento são encaminhados pela atenção básica, pronto socorro, hospital psiquiátrico 
e UPA. Além disso, as demais secretarias e serviços da rede também realizam os encaminhamentos. 

O acolhimento é imediato e os projetos terapêuticos, que são elaborados pela equipe 
multidisciplinar, são aplicados mediante a necessidade. 
 
5.1.4 Equipe profissional 

No acompanhamento dos casos sempre há a presença de dois funcionários (formação técnica 
e superior) e ocorre os atendimentos individual, em grupo e familiar. Além disso, o CAPS realiza 
desintoxicação ambulatorial, oficinas terapêuticas que posteriormente são apresentadas exposições, 
trabalhos manuais, atividades lúdicas e de expressão corporal, assembleias com a participação dos 
usuários, familiares, funcionários, reuniões do Conselho Gestor e atividades externas nas praças, 
ginásio esportivo e auditórios. 

Além disso, a equipe técnica do CAPS realiza visitas domiciliar. E em alguns casos os usuários 
são encaminhados a Belém. No último período ocorreu 06 internações. Nessas ocasiões, o paciente é 
acompanhado pela equipe do CAPS, estando no município de forma presencial e noutro município, 
por meio de contato telefônico com a família ou com o hospital que está realizando o atendimento. 

As situações em que crianças são atendidas pelo CAPS II a equipe encaminha ao CAPS II 
(CCDQ Marambaia Grão-Pará26), Hospital de Clínicas Gaspar Viana e Clínica Psiquiátrica Mário 
Machado27. 

A equipe conta com veículo28 três vezes na semana para seu deslocamento, mas não é 
suficiente para realizar todos os atendimentos, e isso, dificulta realizar ações neste sentido. 
 
5.1.5 Intervenção psicofarmacológica 

Em seu atendimento no CAPS II, os pacientes têm prontuário e os fármacos são prescritos 
por meio de avaliações clínicas e conforme controle laboratoriais dos psicofármacos. 

Quanto ao acesso aos órgãos sejam estes de controle, defesa e de promoção o CAPS considera 
que não há trabalho em rede, exceto com a saúde, mas quando há a necessidade os órgãos de 
educação, segurança e assistência são acessíveis ao atendimento. 
 
6 POLÍCIA JUDICIÁRIA 

 
6.1 Delegacia de Barcarena 

A Delegacia de Barcarena localiza-se na Rua Zacarias Pinto s/nº, esquina com a Sebastião de 
Oliveira, no centro da cidade, a delegacia está sem contato telefônico e está vinculada a 
Superintendência do município de Abaetetuba. 
 
6.1.1 Estrutura física 

O prédio da Delegacia Geral de Barcarena é antigo, mal conservado e pintura desgastada com 
o tempo, não há sala de espera adequada aos cidadãos que la buscam registrar suas ocorrências, o 
refeitório está servindo de deposito de matérias apreendidos nas diligências, a sala de repouso dos 
policias não está adequada para acomoda-los nas horas de descanso, falta de armários, poltronas e 
beliches, bem como o banheiro bastante deteriorado. A sala de registros de ocorrência é pequena e 
acomoda toda a equipe, que torna a sala sem espaço adequado para o atendimento. No mesmo prédio 
abriga a guarnição da polícia militar que improvisa uma sala junto as selas, a sala de descanso 

                                                           
26 End. R. dos Tamoios, 1342 - Batista Campos, Belém Fone: 3269-6732 
2727 Rua Tocantins, 174 - Vila Farah, Belém - PA, 66916-110 Telefone: (91) 3246-6445 
28 Toyota Corrola, palca RDB 3782, ano 2015. 

https://www.google.com.br/search?biw=1242&bih=602&q=cl%C3%ADnica+de+psiquiatria+dr+m%C3%A1rio+machado+telefone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2NTM1KDZJ09LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwCZwT8JQgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi2uPCH84XTAhWBkpAKHT_0CXEQ6BMIkAEwDw
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também apresenta insalubridade sem mobiliário adequado para o descanso e armazenamento de 
pertences pessoais, o forro do prédio está em péssimas condições. 

O armamento utilizado compreende pistolas para os policiais civis e pistolas e fuzil aos 
policiais militares e estão adequados para uso com a garantia de munição e demais equipamentos 
como coletes e outros. A delegacia possui 01 (uma) viatura Hilux ano 2015, cor preta, caracterizada, 
placa QDF9726, locada, 05 (cinco) computadores, 01 (uma) impressora com acesso a internet de 
velocidade razoável e material completo de expediente para atender a demanda dos procedimentos 
administrativos, o atendimento da delegacia é realizado de segunda a domingo em um período de 24 
horas. 

 
Fotografia 68 – Fachada do prédio 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 69 – Sala de ocorrência 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 70 – Alojamento civil 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 71 – Deposito 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 72 – Deposito de bens apreendidos 

 
Acervo do MPPA 
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Fotografia 73 – Área externa 

 
Acervo do MPPA 

 
6.1.2 Equipe de trabalho 

A delegacia funciona com 01 (um) delegado de polícia, 02 (dois) escrivães de polícia, 03 
(três) investigadores, e 01 (um) motorista policial. A unidade conta também com 02 (dois) servidores 
cedidos pela prefeitura, sendo 01 (um) cozinheiro e 01 (um) atendente, além de aproximadamente 
12 (doze) policiais militares.  

 
6.1.3 Atendimentos 

O atendimento é realizado 24h de segunda a domingo á população, quanto aos adolescentes, 
o mesmo acontece quando há ocorrência com o mesmo, sendo que não há sala para oitiva do 
adolescente, bem como não há sala específica para o adolescente aguardar a decisão do Poder 
Judiciário em sua internação, quando for o caso e, não há técnicos da área para fazer tal atendimento. 
No atendimento de ocorrência envolvendo adolescente, a delegacia de Barcarena atende em horário 
específico, de 18h à 8h, de segunda a sexta, sábado e feriado, a ocorrência a esse público é feita 
sempre com a parceria com o Conselho Tutelar, sendo que o da Vila do Conde, por ser mais distante, 
ela se torna mais dificultosa. 

 
6.2 Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) 

A delegacia especializada de atendimento à mulher localiza-se provisoriamente na Avenida 
Cronge da Silveira s/nº, contato telefônico 3752-1082. 

 
6.2.1 Estrutura física 

O prédio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Barcarena é de arquitetura 
recente, com 01 (uma) recepção, 01 (uma) sala destinadas a registros de ocorrências, 01 (uma) sala 
de serviço social, 01 (uma) cela e 01 (um) refeitório. 

A Delegacia conta também com 04 (quatro) computadores, 01 (uma) impressora e acesso a 
internet com velocidade boa, o material de expediente não é suficiente para demanda, o armamento 
compreende pistolas, munição e coletes e está adequado, a unidade possui uma viatura Palio 
Weenkend, placa QDJ 8725, de motor 1.6, de marca FIAT e está caracterizada com identificação BTR 
2165. 

Fotografia 74 – Fachada do prédio 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 75 – Sala de ocorrência 

 
Acervo do MPPA 
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Fotografia 76 – Recepção 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 77 – Sala de atendimento 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia78 – Copa/cozinha 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 79 – Cela 

 
Acervo do MPPA 

 
6.2.2 Equipe de trabalho 

A Delegacia funciona com 01 (um) delegado de polícia, 01 (uma) escrivã de polícia, 01 (um) 
investigador que também é motorista. A unidade conta também com 06 (seis) servidores cedidos 
pela prefeitura, sendo 02 (dois) Assistentes Adminsitrativos, 01 (um) Assisente Social e 03 (três) 
Serviços Gerais. 

 
6.2.3 Atendimentos 

O atendimento é realizado de segunda a domingo á mulher, quanto aos adolescentes, a 
delegacia atende o mesmo na condição de vítima, a sala da Assistência Social é utilizada para as 
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oitivas, tanto da mulher quanto do adolescente e o atendimento é feito pelo Técnico na área da 
Assistência Social. 
 
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 Barcarena 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. 

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 
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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 
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. 
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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 Barcarena, 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 Barcarena, percebia-se certo descontentamento de todos os 
servidores dos equipamentos visitados em relação à baixa remuneração ofertada pela gestão 
municipal de Barcarena 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 Barcarena 
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 
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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