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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 Breves. 
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. 

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 
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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 Breves. 

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 infanto-juvenil 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 Breves, 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 a Infância, 
Adolescência e Juventude), passando-se, então, a estabelecer o perfil por categoria do SGDCA do município 
de Breves. 
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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 infanto-juvenil 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 MUNICIPIO DE BREVES 
 

Danielly Laurentino Damasio2 
Pedagoga do Ministério Público do Estado do Pará 

2.1 Breve contextualização  
Conhecer a realidade municipal é determinante para garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade 

da fiscalização e do controle das ações públicas que visam ao atendimento das necessidades da população 
e ter os principais números do município apresentados de forma simples e compreensível é uma estratégia 
essencial tanto para orientar as decisões ministeriais, quanto dos demais setores da rede no tocante às 
políticas sociais; da mesma maneira no que concerne ao conhecimento da história do município e do 
contexto onde se desenrolam os acontecimentos. 

Este capítulo discorrerá sobre a história do município de Breves, suas características 
sociodemográficas, as vulnerabilidades existentes em relação à população local, entre outras informações. 

Breves está localizada na mesorregião do Marajó, juntamente com mais quinze municípios (Afuá, 
Anajás, Bagre, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Muaná, Ponta de Pedras, Portel, 
Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São João da Boa Vista e Soure). Sua sede está situada às margens do Rio 
Parauaú, a 240 km em linha reta da capital do estado do Pará, Belém. 

O espaço territorial, segundo dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), é de 9.562,240 km2, a maior parte desta dimensão está compreendida a zona rural, 
composta aproximadamente por 170 localidades. Importante frisar que o município de Breves é composto 
por quatro distritos, são eles: Antônio Lemos, Breves (sede), Curumu e São Miguel dos Macacos. 

                                                           
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. 
2 Licenciada Plena em Pedagogia, Pós-Graduada em Pedagogia Empresarial 
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A implantação do município de Breves se deu durante o período colonial, quando em 19 de 
novembro de 1.738 foi concedida aos irmãos Manuel Breves Fernandes e Ângelo Fernandes Breves uma 
sesmaria, ou seja, a Monarquia Portuguesa disponibilizava um terreno abandonado, ocupado por mato e 
pastagens naturais, àqueles que se comprometessem a colonizá-los em determinado espaço de tempo, 
sendo que a doação foi ratificada pelo rei de Portugal no dia 30 de março de 1.740. 

Mapa de Breves 

 
Fonte: MDSA/SAGI 

Inicialmente, após a fixação da residência, a família Breves construiu um engenho no local, 
denominado de Santana, ficando o sítio conhecido como “Engenho dos Breves”, além do que outros 
parentes se instalaram na região, o que contribuiu para o desenvolvimento local. No ano de 1.781, foi 
requerida ao Capitão General José de Nápolis Tello de Menezes a alteração da denominação do sítio para 
Lugar, sendo que por meio da Portaria de 20/10/1.781, passou a se chamar “Lugar de Santana de Breves”, 
incluindo também as terras de Melgaço e Portel, sucessivamente. 

Em dezembro de 1.850, por meio da Lei Provisória nº 172 de 30/12/1850, foi concedida a 
denominação de Freguesia, nomenclatura esta atribuída a um pequeno povoado, passando a chamar-se de 
Freguesia Nossa Senhora Santana de Breves, sendo ainda elevado no ano seguinte à categoria de Vila, por 
meio da Resolução nº 200 de 25/10/1.851, cuja data é considerada também de criação do município de 
Breves. Após cerca de três décadas, em dois de novembro de 1.882, a Vila de Sant’Anna dos Breves passou 
à categoria de cidade, através da Lei Provisória nº 1.079, sendo que a Lei Estadual nº 1.122, de 10 de 
novembro de 1.909, concedeu em definitivo a qualidade de cidade à sede do município.  
 
2.2 Características sociodemográficas 

Segundo dados do IBGE referentes ao Censo de 2010, a população do município era de 92.860 
habitantes, com estimativa de 98.231 habitantes para o ano de 2015. Ainda de acordo com o Censo, há um 
equilíbrio entre a população residente na zona rural, 46.300 habitantes e, na zona urbana, 46.560 
habitantes, com densidade demográfica de 9,72 hab./km2. (IBGE, 2010) 

 

Tabela 1 - População por faixa etária (Censo 2010) 

População geral por faixa etária Censo 2010 

Faixa Etária 2010 
Menor de 01 ano 2.350 
01 ano a 04 anos 9.725 
05 anos a 09 anos 12.715 
10 anos a 14 anos 13.072 
15 anos a 29 anos 26.418 
30 anos a 49 anos 18.127 
50 anos a 69 anos 7.949 
70 anos e mais 2.504 

 Fonte: IBGE, Censo demográfico, 2010 

 
2.3 População e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

Segundo dados disponibilizados pelo Atlas do Desenvolvimento Humano, Brasil (2013), foi 
constatado que no município de Breves o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) teve 
evolução em escala ascendente, ou seja, passou de 0,284 em 1.991 para 0,503 em 2010. O IDHM 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, segundo o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). As faixas consideradas são: 
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Tabela 2 – Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) 

Faixas de desenvolvimento humano 

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: PNUD (2013). 

É possível perceber com base na faixa de desenvolvimento humano, utilizada pelos órgãos de 
pesquisa que, embora o município de Breves tenha evoluído no decorrer de aproximadamente duas 
décadas, ele ainda está em uma faixa de desenvolvimento considerada baixa, ocupando a posição 5.520º 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, e os dados demonstram que o Índice relacionado à educação está na faixa de 
desenvolvimento muito baixo, o de renda está na faixa baixa, e apenas a longevidade está na faixa de 
desenvolvimento alta. 

Tabela 3 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes (IDHM) 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes – Breves, PA 

Indicadores 1991 2000 2010 

IDHM Educação  0,079 0,148 0,312 

IDHM Longevidade  0,623 0,706 0,778 

IDHM Renda  0,467 0,491 0,524 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP 

 

2.4 Renda per capita e economia local 
A renda per capita de um município é calculada com base no valor mensal recebido pelos 

indivíduos residentes em determinado lugar e tem por base a moeda local, o Real, do período analisado, e 
mede a capacidade média de aquisição de bens e serviços dos habitantes locais. O município de Breves, 
conforme dados do Censo de 2010, teve aumento médio de 43,06% nas últimas duas décadas, passando de 
R$ 146,00 em 1.991, para 209,14, em 2010, sendo que a população considerada extremamente pobre, que 
contabilizava o percentual de 38,99% no ano de 1.991, teve queda, passando a 32,09% em 2010. Já a 
população considerada pobre, teve diminuição mais expressiva, passando de 74,01% em 1.991 para 
56,22% em 2010. Com relação à população economicamente ativa, ou seja, com dezoito anos ou mais, 
segundo o Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil em 2013, têm-se os seguintes dados: 

Tabela 4 – Ocupação da população de 18 ou mais anos (2010) 

Ocupação da População de 18 ou mais anos (2010) 

Taxa de atividade 60,64 

Taxa de desocupação 8,53 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 22,68 

Nível Educacional dos Ocupados 

% dos ocupados com fundamental completo 29,25 

% dos ocupados com médio completo   18,05 

Rendimento médio 

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m.   57,48 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. 89,58 

Percentual dos ocupados com rendimento de até 5 salários mínimo 97,42 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP 
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Já no que se refere ao Produto Interno Bruto (PIB) do município, ele é uma medida estabelecida para 
calcular os bens e serviços produzidos em um determinado período e engloba a agropecuária, a indústria e 
os serviços, medindo assim a atividade econômica e o nível de riqueza de uma região, sendo que quanto 
mais se produz, maior será o investimento e a venda. Já o PIB per capita mensura quanto caberia a cada 
indivíduo se o montante fosse dividido em partes iguais. No ano de 2012, segundo dados do Ministério da 
Saúde, do Departamento de Informática do SUS/MS (DATASUS) e do IBGE, o Produto Interno Bruto do 
município de Breves foi de R$ 395.425.000,00, e o PIB per capita foi de R$ 4.172,07 por habitante. Na tabela 
abaixo estão dispostos os valores discriminadamente: 

Tabela 5 – Produto Interno Bruto do município de Breves (2012) 

Produto Interno Bruto do município de Breves - 2012 

Agropecuária R$ 19.946.000 

Indústria R$ 47.362.000 

Serviços R$ 308.398.000 

Impostos R$ 19.719.000 

Administração Pública R$ 210.238.000 

Fonte: IBGE 

A economia local em Breves está baseada no extrativismo, principalmente no açaí e palmito, na 
agricultura, com o cultivo de arroz, milho, mandioca, entre outros, e na pecuária, com a criação de búfalos, 
bovinos e suínos, além do que em algumas localidades do campo, há também o desenvolvimento de 
atividades de apicultura. Assim como também existem associações de produtores rurais que comercializam 
a produção na sede do município. 

 
2.5 Cobertura de redes e serviços de saneamento básico 

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 Breves o abastecimento de água é realizado pela Companhia de Saneamento do 
Pará (COSANPA) e o de energia pela Rede Celpa, proveniente da represa de Tucuruí. Com relação aos 
serviços de saúde, a população é atendida por dois hospitais públicos, um municipal e um estadual, sendo 
que o último é regional e atende a todo o arquipélago do Marajó. 

Seguindo dados do Censo 2010, o município possui 17.500 domicílios particulares permanentes 
(casa, apartamento, casa de vila, condomínio, habitação em cômodos, cortiço, ocas ou malocas), sendo que 
destes 7.848 estavam situados na zona rural e 9.652 na zona urbana.  Em relação aos serviços de 
saneamento básico, foi constatada a seguinte realidade: 

 
Tabela 6 – Serviços de Saneamento Básico (2010) 

Domicílios Particulares 

Permanentes 

Saneamento Adequado Saneamento  

Semi-Adequado 

Saneamento 

Inadequado 

Rural 0,0% 3,8% 96,1% 

Urbano 9,4% 87,3% 3,3% 

Fonte: IBGE 

 
A sede do município de Breves, segundo a Lei nº 2.195/2009, é composta por sete bairros: Cidade 

Nova, Santa Cruz, Riacho Doce, Jardim Tropical, Parque Universitário, Castanheira e Centro, e conforme os 
dados acima é possível perceber que na área urbana apenas 9,4% dos domicílios possuíam saneamento 
adequado, concentrando-se percentual elevado, 87,3% com saneamento semi-adequado. Ainda segundo 
dados do Censo, apenas 42,9% desta população tinham acesso à água potável em pelo menos um cômodo 
da residência; com relação à rede de esgoto adequada (geral ou fossa séptica), apenas 11,7% possuíam 
acesso ao serviço. 

No que se refere à zona rural, essa situação mostra-se mais agravante, onde 96,1% dos domicílios 
possuíam saneamento inadequado, porém há que se considerar que o município possui hidrografia 
complexa, em virtude dos numerosos rios, furos e igarapés. Entre eles se destaca o rio Jacaré, que se 
interliga com número considerável de furos e igarapés. O espaço geográfico do município dificulta para boa 
parcela da população rural o acesso aos serviços de saneamento básico, saúde e assistência social, sendo 
que em algumas localidades é necessário deslocamento de até vinte e quatro horas até a sede do município. 
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No que se refere ao destino do lixo coletado, o Censo 2010 contabilizou que dos 17.500 domicílios, 
havia coleta por serviços de limpeza em pouco mais de 50%, ou seja, em 9.428 (53,8%), sendo que os outros 
46,2% domicílios destinam de maneiras diversas seu lixo, conforme dados a seguir: 

Tabela 7 – Destinação do lixo e saneamento adequado 

Destino do lixo nos domicílios particulares permanentes Saneamento adequado 

Coletado caçamba de serviço de limpeza 2.043 

Coletado por serviço de limpeza 7.385 

Jogado em rio ou mar 377 

Queimado na propriedade 7.060 

Enterrado 125 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 413 

Outros destinos 97 

Fonte - IBGE 

Com relação à energia elétrica, no ano de 2010, dos 17.500 domicílios, 3.794 não estavam ligados 
à rede geradora de energia e dos que possuíam (13.706 domicílios), apenas 9.353 dispunham de energia 
elétrica proveniente da companhia distribuidora, os outros 4.353 possuíam energia de outras fontes. Dos 
domicílios atendidos pela companhia de distribuição (9.353 domicílios), têm-se a seguinte discriminação 
de dados: 

Tabela 8 – Domicílios particulares com energia elétrica da companhia distribuidora 

Domicílios particulares permanentes com energia 
elétrica da companhia distribuidora 

Quantidade (domicílios) 

Com medidor comum a mais de um domicilio 890 

Com medidor de uso exclusivo 6.916 

Sem medidor 1.547 

Total 9.353 

Fonte - IBGE 

No que se refere ao esgotamento sanitário, no ano de 2010, dos 17.500 domicílios, 16.376 
possuíam sanitário, sendo que 6.054 tinham banheiro de uso exclusivo do domicílio e 10.322 apenas 
possuíam sanitário, outros 1.024, não tinham nem banheiro, nem sanitário. Dos 16.376 domicílios com 
sanitário e ou banheiro, o esgotamento apresentava as seguintes características: 

Tabela 9 – Domicílios particulares com banheiros exclusivo e esgotamento sanitário 

Domicílios particulares permanente tipo de 
esgotamento sanitário 

Banheiro de uso exclusivo 
(Domicílios) 

Apenas sanitário 
(Domicílios) 

Fossa Rudimentar 3.768 3.991 

Fossa Séptica 1.225 39 

Rede de Esgoto ou Pluvial 61 06 

Rio, Lago ou Mar 143 833 

Vala 505 1.883 

Outros 352 3.570 

Total 6.054 10.322 

Fonte: IBGE (Censo 2010) 
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Outro ponto importante a  mencionar é sobre o controle de agentes patogênicos, como o caso de 
doenças transmitida por insetos, também conhecidos como vetores, os quais podem transmitir malária, 
leishmaniose, febre amarela, dengue, entre outras, sendo assim, segundo dados do DATASUS, no período 
compreendido entre 2001 e 2012, foram contabilizados 107 casos de doenças causadas por mosquitos, sem 
confirmação de malária, além destes, foram confirmados 02 casos de febre amarela, 141 de leishmaniose e 
105 notificações de dengue. 
 
2.6 Dados educacionais 

Segundo dados coletados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP)*, (Censo, 2014), o município de Breves possui um total de 365 escolas, sendo: 353 
municipais; 05 estaduais, 01 federal, 04 privadas e 01 comunitária (Casa Familiar Rural). Ressalte-se que 
32 escolas municipais participaram da Prova Brasil. 

No ano de 2015 foram contabilizados 39.392 alunos matriculados, sendo que destes, conforme 
dados disponibilizados pelo INEP, sobre o Censo Escolar, cada rede de ensino recebeu os seguintes 
quantitativos de alunos: 

 
Tabela 10 – matriculas por rede de ensino (2015) 

Matriculas 2015 por rede de ensino 

Estadual (ensino médio) 3786 alunos 

Federal (educação profissional – nível técnico) 137 alunos 

Municipal (educação infantil e ensino fundamental) 34.532 alunos 

Privada (ensino médio e técnico profissionalizante) 937 alunos 

Total 39.392 alunos 

Fonte: Dados INEP/ Censo Escolar 

 
Com relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o município de Breves, no 

ano de 2013 ficou com índice de 2,9, para os anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), bem abaixo 
da meta estabelecida que foi de 3,9. Sendo que, se considerar que no ano de 2011 a meta estabelecida foi 
de 3,6 e o município conseguiu atingir o índice 3,9, então é notório a acentuada queda no IDEB do município. 

No que se refere aos anos finais (6º ao 9º ano), novamente o município, além de não atingir a meta 
para o ano de 2013 (4,0), alcançando o índice de 3,5, ainda teve queda comparado ao ano de 2011, onde o 
município alcançou o índice de 3,7. Cabe aqui salientar, que o IDEB foi criado em 2.007 pelo INEP e é um 
indicador que considera o fluxo escolar (dados sobre aprovação, reprovação e evasão escolar) e as médias 
de desempenho nas avaliações realizadas. 

Com relação aos níveis de aprendizado, com base nos dados da Prova Brasil de 2013, em Português, 
apenas 12% dos alunos do 5º ano e 18% dos alunos do 9º ano atingiram o aprendizado esperado e com 
relação a disciplina matemática, este quantitativo é mais agravante, sendo que apenas 7% dos alunos tanto 
do 5º ano quanto do 9º ano conseguiram alcançar o aprendizado adequado. Há ainda que se informar que 
as taxas de reprovação, abandono e aprovação, no ano de 2014, possuem percentuais consideráveis, foram 
eles: 

 
Tabela 11 – Níveis de aprendizado no ensino fundamental e médio 

Etapa Escolar Reprovação Abandono Aprovação 

Ensino fundamental anos iniciais (1º ao 5º ano) 22,7% 6,5% 70,7% 

Ensino fundamental anos finais (6º ao 9º ano) 17,1% 11,3% 71,6% 

Ensino médio 11,0% 15,0% 73,9% 

Fonte: QEDUC 

 
Considerando os dados do Censo 2010, disponibilizados pelo IBGE, no município de Breves, a 

população que frequentava escola, conforme faixa etária, era a seguinte: 

                                                           
*INEP. Censo escolar. Brasília, DF, 2016. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basica-censo. Acesso em: 03 mar. 2016. 
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Tabela 12 – População por faixa etária (2010) 

População por faixa etária (2010) 
Faixa Etária 2010 Frequentando a 

Escola/Creche 

Nunca frequentou 

escola/creche 

Não frequenta escola, 

mas já frequentou 

04 anos 2.637 1.123  1.492 22 

05 a 09 anos 12.715 10.134 2.143 226 

10 a 14 anos 13.072 12.123 486 524 

15 a 17 anos 6.791 5.228 199 1.364 

18 e 19 anos 3.806 1.981 192 1.632 

20 a 24 anos 8.787 2.759 471 5.558 

25 a 29 anos 7.187 1.480 583 5.124 

Fonte: IBGE 

Segundo dados do estudo feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
das crianças com 5 e 6 anos, 65% estavam frequentando a escola, no ano de 2010, com relação a faixa etária 
de 11 a 13 anos, quase metade estava frequentando os anos finais do ensino fundamental, 49,45%, porém 
esta proporção diminui, quando se considera os jovens de 15 a 17 anos, onde apenas 17,9% concluíram o 
ensino fundamental, essa proporção é ainda menor quando relacionado aos jovens de 18 a 20 anos, destes, 
apenas 8,04% concluíram o ensino médio. E da população de 18 a 24 anos, apenas 4,16% estavam cursando 
o ensino superior. (PNUD, 2013) 

 
2.7 Enfrentamento ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil 

O abuso e a exploração sexual de crianças tem sido alvo de mobilização de organismos e 
instituições internacionais, governamentais e não governamentais, como a ONU e a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) para o enfrentamento, particularmente, a partir dos anos 90 do séc. XX. 
Para Faleiros, (2000), os anos 90 foram relevantes também no Brasil para a compreensão conceitual do uso 
da criança e do adolescente no mercado adulto do sexo, assim como, para o combate e o enfrentamento ao 
problema. 

No município de Breves: 
Gráfico 1 - Denúncias recebidas pelo Disque 100 de exploração sexual infantil, 2014 

 
Fonte: Disque 100 

Gráfico 2 - Denúncias recebidas do Disque 100 de abuso sexual infantil, 2014 

 
Fonte: DISQUE 100 
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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 CMDCA atualmente localizado à travessa Justo Chermont, nº 312, (altos, fundos) bairro Centro, 
Breves, CEP 66.800-000, telefone (91) 99198-0930, situado em zona urbana, funciona de segunda a sexta-
feira, de oito às catorze horas. 

Fotografia 1 - Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Breves está vinculado 
à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTRAS), criado em maio de 1991, começou a 
funcionar na mesma época de sua criação, com períodos de descontinuidade, vivendo momentos de atuação 
efetiva e outros de interrupção de suas atividades. A Lei de criação foi reformulada pela Lei nº 2.384, de 30 
de abril de 2015. 
 
3.1.1 Composição e eleição 

O CMDCA é composto por oito conselheiros titulares e a oito suplentes. Três conselheiros 
participaram de outras gestões do CMDCA. A representação do governo e da sociedade civil é paritária 
sendo cada um quatro representantes. 

Segundo informações prestadas pela presidente à época do levantamento, o mandato tem duração 
de 4 anos, e a presidência é assumida em escala de revezamento entre os conselheiros, por um 
representante do governo e por um representante da sociedade civil, com interstício de dois anos para 
cada, a escolha se dá através de votação interna do CMDCA. Ressalte-se que cada conselheiro possui seu 
suplente. 

O regime de dedicação é diversificado, sendo que sete atuam em regime de dedicação de seis a 
vinte horas por mês e apenas a presidente atua de vinte e uma a oitenta horas por mês. O regime de 
dedicação está diretamente vinculado às ações e reuniões do Conselho, que em alguns casos as reuniões 
duram diversas horas e em alguns meses o CMDCA reuniu-se várias vezes ao mês, dependendo da demanda 
suscitada. 

Os órgãos que estão representados no CMDCA vinculados ao governo são Secretaria Municipal de 
Trabalho e Assistência Social (atual presidente), Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria 
de Planejamento e Finanças. Já os não governamentais são Entidade Irmãs de Caridade de Santana, Centro 
Comunitário, Pastoral da Criança e Pastoral da Juventude. 

Com relação às entidades da sociedade civil, estas foram convocadas via oficio, e aquelas que 
tinham interesse compareceram ao CMDCA, em sequência os membros do CMDCA, escolheram aquelas que 
fariam parte do Conselho. Os requisitos para ser conselheiro, parcela representante da sociedade civil, é 
ser membro de uma entidade que atue de forma expressiva na defesa dos direitos da criança e do 
adolescente. 
 
3.1.2 Perfil dos conselheiros 

Com relação ao grau de escolaridade dos conselheiros, 02 (dois) possuem ensino médio, 03 (três) 
ensino superior incompleto e 03 (três) já possuem formação superior ou mais. Quanto a atuação dos 
mesmos em atividades relacionadas à defesa dos direitos e/ou atendimento de crianças e adolescentes, 
todos já possuem experiência entre 03 e 05 anos nesta seara. 
 
3.1.3 Estrutura organizacional 

À época da pesquisa, o prédio onde o CMDCA funcionava era alugado e custeado pela SEMTRAS, 
sua implantação neste espaço datava de pouco mais de um ano, sendo que a rua onde estava situado não 



17 

 

possuía pavimentação asfáltica e o acesso ao prédio era por meio de uma rampa de madeira, o espaço não 
dispunha de acessibilidade adequada pois possuía alguns degraus. 

Fotografia 2 - Copa 

 
Fonte: acervo do MPPA 

O imóvel era de alvenaria e dimensões pequenas, o qual foi adaptado para que o Órgão fosse 
implantado, tendo uma pequena sala, onde foram dispostas algumas cadeiras, conjugada com uma cozinha 
com pia, bebedouro, fogão, e uma sala individual, com banheiro onde o Conselho está instalado, nesta são 
realizadas as reuniões, atendimento ao público e funciona também a parte administrativa, este ambiente é 
climatizado. 

Com relação ao mobiliário, o Órgão dispõe de mesa de escritório, mesa para o computador, 
cadeiras, armário, computador e impressora, porem está sem acesso à internet. Também tem a sua 
disposição materiais de consumo, textos legais (ECA, Resoluções, etc.) e manuais de orientação para o 
exercício das funções do Conselho. 

No que tange à equipe de apoio do CMDCA, este possuía 01 (um) assistente administrativo e 01 
(um) agente de serviços gerais, sendo que não existia pessoal técnico para dar suporte jurídico, psicológico, 
etc. 
 
3.1.4 Desempenho das atribuições 

O CMDCA se reúne mensalmente e extraordinariamente sempre que há necessidade. Segundo 
relatos da presidente do Conselho por ocasião da coleta de dados, estava em fase de planejamento e 
elaboração o diagnóstico da situação das crianças e adolescentes no município pelos próprios conselheiros. 

Fotografia 3 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

No que tange ao Plano de Ação para o ano de 2015, no momento da pesquisa, este ainda se 
encontrava em fase de conclusão, porém algumas das metas inseridas eram: 

a) Fortalecimento do Conselho Tutelar: visa melhorar o desempenho destes agentes no 
desenvolvimento de suas funções por meio da aquisição de materiais e equipamentos. (Prazo: janeiro a 
dezembro/2015); 

b) Realizar campanha para conscientização de doações ao Fundo da Infância e 
Juventude (FIA): levar ao conhecimento das empresas os descontos das doações no imposto de renda, por 
meio de visitas às empresas e propaganda em rádio e televisão. (Prazo: janeiro a dezembro/2015); 

c) Realizar a reformulação das leis municipais do CMDCA: garantir os direitos 
trabalhistas e salário digno aos conselheiros tutelares através da criação de comissões de análise e estudos; 
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d) Realizar encontro de Conselhos de Assistência Social, Saúde, Educação, etc.: envolver 
e redirecionar os conselhos à integração social por meio de palestras e reunião entre os membros dos 
Conselhos; 

e) Implantação de uma política de fiscalização nos transportes fluviais bares e 
danceterias: garantir a proteção a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal através de 
cooperação entre os órgãos federados; 

f) Realizar em parceria com SGD comissões de enfrentamento ao abuso sexual de 
crianças e adolescentes; trabalho infantil e drogas: envolver todas as secretarias para o funcionamento 
da rede de serviço por meio de reuniões com representantes das instituições; 

g) Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: garantir a 
implementação da Política e do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, a partir 
do fortalecimento dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, Conferência (convocação da 
sociedade civil organizada e instituições governamentais), ocorrida no mês de junho/2015. 

Entre as prioridades apontadas pelo CMDCA no instrumental aplicado, estão: 

a) Conduzir, organizar e coordenar o processo de escolha e posse dos membros do Conselho 
Tutelar; 

b) Organizar a Conferência Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente; 

c) Articular com a rede de serviços socioassistenciais. 
 
3.1.5 Dificuldades encontradas 

Segundo informações obtidas pelo levantamento, a Lei foi reformulada no ano de 2015, porém esta 
foi aprovada pela Câmara com algumas alterações no texto inicial, sendo retirado o quesito que 
condicionava a candidatura do conselheiro tutelar à prestação anterior de serviços ligados à defesa dos 
direitos das crianças e dos adolescentes.   

O CMDCA estava em atraso com a publicação do edital para eleição do Conselho Tutelar, pois estava 
tentando gerenciar esta situação. Ressalte-se que já havia reunião do CMDCA agendada e estava tentando 
se articular com a Câmara dos Vereadores em busca de solução.  

Outra situação apontada foi o desafio para colocar o FIA em funcionamento, sendo que esta foi uma 
das metas apontadas no Plano de Ação para 2015. Foi informado não haver procedimento devidamente 
organizado para monitorar as políticas voltadas para crianças e adolescentes, assim como a dificuldade na 
compilação estatística dos dados envolvendo a violação dos direitos do público infanto-juvenil. 
 
3.2 O Conselho Tutelar 

O Conselho Tutelar (CT) do município de Breves, criado pelas Leis Municipais nº 1.579/91 e nº 
1.635/93, está situado na Trav. Castilhos França, nº 673, bairro Centro. À época da pesquisa, o local não 
possuía telefone fixo e o telefone funcional era (91) 99375-2863, o endereço eletrônico: 
conselhotutelarbreves@hotmail.com. 

O espaço funciona de segunda a sexta-feira das oito às dezoito horas, ficando os conselheiros de 
sobreaviso após esse horário e também nos finais de semana. 

Fotografia 4 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

3.2.1 Estrutura física 
O espaço onde funcionava o CT, por ocasião da coleta de dados, era alugado e seus custos eram 

arcados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças (SEPLAF). As atividades no local iniciaram 
no ano de 2010, sendo que em 2013 iniciou-se reforma no prédio e o CT foi remanejado para um espaço 
cedido pela prefeitura até a conclusão das obras. Em julho de 2014, com a conclusão da reforma, as 
atividades foram retomadas no espaço. No momento da visita foi relatado que a SEMTRAS estava 

mailto:conselhotutelarbreves@hotmail.com
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subsidiando a manutenção do prédio, porém, segundo informações da entrevistada, a responsável pelos 
custos deveria ser a SEPLAF. 

Fotografia 5 – Recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

O prédio possui uma recepção, devidamente equipada com cadeiras, mesa para recepção, 
bebedouro e um pequeno espaço onde foi montada uma brinquedoteca. O local também dispõe de 05 salas 
de atendimento, uma para cada conselheiro, devidamente equipadas, uma cozinha, cuja torneira estava 
com problemas e um banheiro, que apresentava problemas de infiltração pelo telhado. Um ponto suscitado 
durante a visita, foi o de que não era feita limpeza periódica na caixa d’água. 

Ressalte-se que de maneira geral o prédio encontrava-se em bom estado de conservação, sendo 
que todos os espaços estavam devidamente climatizados, o que favorecia ao atendimento de seu público. 
 
3.2.2 Equipamentos e materiais 

O Conselho recebeu no ano de 2014 o Kit-Conselho do Governo Federal, sendo contemplado com 
um automóvel, FIAT PALIO WEEKEND 1.4 2013/2014, 05 computadores, 01 impressora, 01 bebedouro, 01 
geladeira, etc. O espaço também dispunha de mesas para todos os conselheiros, cadeiras em número 
suficiente para o atendimento ao público, estantes e armários para guarda de documentos. 

Os equipamentos estavam em bom estado, sendo que apenas o veículo encontrava-se com um de 
seus vidros quebrados. O carro em questão atende as necessidades de deslocamento na zona urbana e rural. 
Com relação às situações que exijam diligências nas áreas ribeirinhas, como o conselho não dispõe de 
transporte marítimo, o aluguel de lanchas e o combustível é custeado pela SEPLAF, porém em alguns casos 
quem arca com as despesas é a SEMTRAS, que também fornece a alimentação necessária para a equipe.  O 
Conselho também dispunha de outros materiais necessários ao desenvolvimento de suas atividades, os 
quais eram disponibilizados pela SEMTRAS. 

Fotografia 6 – Veículo 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
3.2.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

No momento da coleta de dados o Conselho dispunha de cinco conselheiros, sendo que três 
estavam ainda no primeiro mandato e dois cumpriam o segundo. Com relação ao regime de trabalho, três 
conselheiros desenvolvem suas atividades no período da manhã, com seis horas diárias e dois conselheiros 
no período da tarde e aos finais de semana um conselheiro ficava de sobreaviso em escala de revezamento. 
No que tange à formação dos mesmos, dos cinco apenas um possuía ensino superior, os demais, ensino 
médio completo. 

Frisa-se que o Conselho não dispunha de equipe técnica, o que segundo informações prestadas pela 
entrevistada dificulta de certo modo esse primeiro atendimento realizado no espaço. Sendo que quando há 
necessidade de tais atendimentos, é feito o encaminhamento para a equipe do CREAS. 
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Com relação à equipe de apoio, à época da visita, o CT estava com carência de pessoal, pois estava 
sem recepcionista e pessoal de serviços gerais. O local dispunha de apenas um motorista, que desenvolvia 
suas atividades das oito às treze horas, ficando de sobreaviso no horário da tarde. O local não contava 
também com segurança, tendo sido feita solicitação à Guarda Municipal, porém não houve atendimento do 
pedido. 

Fotografia 7 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

De acordo com o relatado pela entrevistada, os conselheiros já participaram de capacitações 
realizadas pela Escola de Conselhos Pará (EC) e Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares 
dos municípios Paraenses (ACONEXTEL), entre as temáticas abordadas estavam: enfrentamento do uso de 
álcool e drogas, à violência e ao abuso sexual, prevenção e erradicação do trabalho infantil, crianças e 
adolescentes com deficiência, políticas públicas de atendimento – Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). As capacitações foram avaliadas como 
excelentes e de grande importância para subsidiar a atuação dos conselheiros. 
 
3.2.4 Atendimentos realizados 

Com relação aos registros dos casos atendidos, foi possível perceber durante a visita que cada 
conselheiro registrava individualmente seus atendimentos e não era feito um levantamento preciso sobre 
este quantitativo do ano de 2014, sendo que foi fornecido apenas o quantitativo geral de atendimentos 
referente ao ano de 2013, o qual foi encaminhado ao Presidente do CMDCA, à época, estando assim 
disposto: 

 
Nº ATENDIMENTOS QUANTIDADE 

01 Ato Infracional 28 

02 Abandono de Incapaz 29 

03 Conflito familiar 23 

04 Agressão física 27 

05 Ameaça de morte 08 

06 Alienação parental 03 

07 Abuso sexual 13 

08 Bullying 02 

09 Corrupção de menor 01 

10 Encaminhamentos ao CREAS 12 

11 Encaminhamentos ao CRAS 15 

12 Encaminhamento a guarda 19 

13 Encaminhamento a bolsa família 41 

14 Evasão escolar 05 

15 Fuga do lar 24 

16 Maus tratos 18 

17 Orientação 233 

18 Vulnerabilidade social e pessoal 14 

19 SEJUDH/BRASILIA 06 

20 Trabalho Infantil 02 

21 Solicitação de vaga escolar 13 

22 Pornografia Infantil 01 

TOTAL 537 
Fonte: Conselho Tutelar de Breves 

 

Tabela 13 – CT, atendimentos realizados, Breves, PA, 2013 
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Conforme mencionado, com relação aos atendimentos realizados no ano de 2014 e 2015, não foi 
possível contabilizar precisamente no momento da coleta de dados, pois, foram feitos de forma 
individualizada, e não foram disponibilizados os dados dos cinco conselheiros. 
 
3.2.5 Sobre as problemáticas existentes 

Segundo informações prestadas pela conselheira entrevistada, cada um dos cinco membros tem 
seu registro de atendimento individualizado, ou seja, cada caso é ligado a um conselheiro específico que 
realiza os devidos encaminhamentos, somente em situações extremas é que as decisões são tomadas 
colegiadamente, sendo que não é realizado o encaminhamento destas informações ao CMDCA. Ressalte-se 
que o CT dispõe de uma guia de acolhimento onde são indicadas as informações necessárias dos casos 
atendidos. 

No caso de verificação de denúncias, quando já for confirmada, o CT é acompanhado pelo CREAS e 
pela Polícia Civil para condução do acusado e em situações de apenas averiguação quem faz o 
acompanhamento é a Polícia Militar e, caso seja confirmada, é feita a condução para a Polícia Civil. 

Com relação ao disque 100, em virtude de a internet ter sido cancelada por falta de pagamento, o 
atendimento das demandas estava impossibilitado, pois, ficava inviável a coleta das denúncias diariamente, 
já que os conselheiros precisavam se deslocar para outras secretarias do município para coleta dos dados. 

Outro problema apontado na ocasião foi a ausência de Instituto Médico Legal (IML) e o programa 
de políticas públicas voltadas para a infância, adolescência e juventude (PROPAZ) no município, para 
atendimento dos casos de abuso sexual, sendo que tais atendimentos eram encaminhados para o Hospital 
Municipal do Santana, localizado no próprio município, para um clínico geral do sexo masculino, o que 
segundo a conselheira, acarretava o desconforto às vítimas, para tanto, quando se tratava de menores de 
12 anos de idade, tentava-se o atendimento por uma ginecologista do sexo feminino, porém nem sempre 
era possível. 

Ressalte-se também que o CT no momento da pesquisa estava sem o Sistema de Informação para 
Infância e Adolescência (SIPIA), de acordo com a entrevistada já havia sido solicitado ao Centro de Defesa 
da Criança e do Adolescente (CEDECA) a implantação do sistema, porém em resposta o órgão informou que 
estava com equipe insuficiente, pois, era necessário que um profissional do CEDECA se deslocasse até o 
município para instalação do programa e capacitação dos conselheiros. 
 
4 O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) 

A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Breves (SEMTRAS) está localizada na 
Alameda Crispiniano, nº 57, bairro Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das oito 
às catorze horas. 

No que tange à Política Assistencial de Proteção Social Especial de Média Complexidade, o 
município dispõe de um CREAS e com relação a PSB, possui as seguintes unidades: 04 (quatro) CRAS (CRAS 
Cidade Nova, CRAS Riacho Doce, CRAS Jardim Tropical e CRAS Equipe Volante) e 02 (dois) Centros de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (CCFV Santa Cruz e CCFV Aeroporto). 

 
4.1 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Cidade Nova 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Cidade Nova está localizado na área urbana e 
situado à Av. Gurupá, s/nº, bairro Cidade Nova, CEP: 68.800-000. 

O local funciona de segunda a sexta-feira, das oito às dezoito horas, sua área de abrangência, além 
do próprio bairro da Cidade Nova, são o Parque Universitário e o Aeroporto, o espaço tem capacidade para 
o atendimento de cerca de 3.500 famílias. À época do levantamento, a coordenadora, tinha formação em 
Serviço Social. 

 
Fotografia 8 – Placa 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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4.1.1 Estrutura física 
Por ocasião da pesquisa, o espaço onde o CRAS foi implantado era alugado pela prefeitura do 

município, o prédio tinha dois pavimentos, o térreo em alvenaria e o superior em madeira. A placa de 
identificação figurava em modelo diverso do orientado pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento Social). 

Fotografia 9 – Área 

 
Fonte: acervo do MPPA 

O local possuía uma rampa de acesso à rua, sem pavimentação asfáltica. O piso térreo do prédio 
possuía um hall de entrada, seis salas, uma copa e cozinha e uma brinquedoteca. Os ambientes eram assim 
dispostos: 

a) Hall de entrada contava com um banco grande de madeira utilizado pelos usuários para 
que aguardassem pelo atendimento; 

b) Sala de idosos, com funcionamento no período da tarde, destinada à realização de 
atividades socioeducativas, culturais, lúdicas e pedagógicas com a população idosa. O espaço dispunha de 
mesa, cadeiras, quadro e ventiladores; 

c) Sala do CADÚNICO (Cadastro Único para Programas Sociais), porém, no momento da 
visita não estava funcionando por falta de entrevistador, que retomaria suas atividades no mês de agosto 
de 2015. O espaço possuía mesa, cadeiras, ventilador e um banheiro adaptado às pessoas com deficiências;  

d) Sala de reuniões do PAIF, o espaço também era utilizado para reuniões institucionais e 
como sala de vídeo. Possuía cadeiras, mesa, quadro, armário, televisão, DVD, rack, ar condicionado, além de 
ventilador; 

e) Sala de atendimento psicossocial e coordenação, o local possuía dois espaços 
separados, na parte da frente ficava a sala de atendimento e na parte de trás a sala da coordenação, que 
também funcionava como administrativa. Os espaços eram equipados com cadeiras, mesas, ar 
condicionado, armários, além de um computador com impressora que ficava na sala da coordenação; 

f) Sala de atendimento psicossocial, utilizada para atendimento de seus usuários, 
climatizada, com ar condicionado, contava com mesa, cadeiras e um banheiro; 

g) Copa e cozinha, o espaço possuía mesa, cadeiras, armários, fogão, freezer, bebedouro, 
além de um depósito para armazenamento dos alimentos e um banheiro para funcionários e ventilador.  

h) Brinquedoteca, um espaço pequeno, utilizado pelo Centro de Convivência para crianças 
de quatro a seis anos de idade. Contava com ventiladores, carteiras, estante, brinquedos e artigos lúdicos e 
pedagógicos. 

Na área lateral interna do prédio, foi disposta uma mesa com cadeiras, utilizada para que as 
crianças e adolescentes consumissem suas refeições. 

Com relação ao pavimento superior, o acesso era feito por uma escada de madeira, não existindo 
rampa de acessibilidade, o que impossibilitava a mobilidade de pessoas com deficiência. Esse andar contava 
com 5 (cinco) salas utilizadas para as atividades de convivência de crianças e adolescentes, sendo que 
destas, 2 (duas) estavam desativadas no momento da visita. Havia, também um banheiro e um 
almoxarifado, com piso de lajota e as paredes de madeira. As salas dispunham de ventiladores, quadro e 
cadeiras, a capacidade média do ambiente era para trinta pessoas. 

Ressalte-se que o local não dispunha de área externa para realização de atividades, sendo utilizado 
um galpão cedido pela Igreja Católica São Benedito, localizado a poucos metros de distância do CRAS, assim, 
quando havia a necessidade de realização de atividades lúdicas e esportivas, as crianças e os adolescentes 
eram deslocados para esse espaço. 
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Fotografia 10 – Entrada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

4.1.2 Equipamentos e materiais 
O Centro dispunha de vários recursos, como já mencionado anteriormente, como cadeiras, mesa, 

televisão, DVD, computador, impressora, entre outros. Com relação ao transporte, não possuía veículo, e 
quando havia necessidade os funcionários utilizavam seus próprios automóveis e a SEMTRAS reembolsava 
o valor gasto com combustível. O serviço também contava com banco de dados de usuários de benefícios e 
serviços socioassistenciais, cadastro único dos programas sociais, além de cadastro de beneficiários do BPC. 

 
4.1.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

Por ocasião da coleta de dados, o serviço possuía a seguinte equipe de trabalho: 01 (uma) 
coordenadora/pedagoga (vínculo temporário), 03 (três) assistentes sociais (01 temporária e 02 efetivas), 
04 (quatro) orientadores sociais (todos temporários, com nível médio), 03 (três) agentes de serviços gerais 
(efetivos, com nível fundamental), 01 (uma) recepcionista (efetiva, com nível fundamental) e 08 (oito) 
estagiários (nível superior incompleto). A equipe cumpria carga horária de seis horas diárias, totalizando 
trinta horas semanais.  

Segundo informações, os servidores, ao iniciarem suas atividades no local, não passaram por 
capacitação ou treinamento inicial, tendo ele ocorrido no decorrer do desenvolvimento das atividades. 
Entre os cursos oferecidos nos últimos dois anos até a data da visita, foram contempladas as seguintes 
temáticas: enfrentamento do uso e abuso de álcool e drogas, enfrentamento à violência sexual, prevenção 
e erradicação do trabalho infantil, políticas públicas de atendimento e o conceito de rede local e de 
atendimento. 

Fotografia 11 – Brinquedoteca 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 12 – Corredor 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.1.4 Caracterização dos serviços 

Entre os serviços desenvolvidos pelo CRAS para o público atendido estão o atendimento às famílias 
pela PAIF, visitas domiciliares, oferta de cursos de geração de renda e qualificação profissional (manicure 
e pedicure, eletricista e jardinagem), palestras a grupos de usuários, oficinas de convivência, atendimento 
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individualizado e o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos destinados a crianças e 
adolescentes (0 a 17 anos) e também aos idosos (acima de 60 anos), onde são desenvolvidas atividades 
socioeducativas, pedagógicas e lúdicas com o público alvo. 

Alguns projetos são também desenvolvidos com os usuários como os projetos Construindo o 
Amanhã e o Nascer. O primeiro promove a orientação social e qualificação profissional, por meio de oficinas 
e cursos profissionalizantes para jovens de dezessete a vinte e quatro anos incompletos. Já o segundo é 
direcionado às mulheres grávidas, com os seguintes conteúdos: acolhimento, orientação e informação 
sobre a gestação. Eles têm o objetivo de fortalecer o vínculo entre a família, a mãe e o filho. Ressalte-se que 
o CRAS Cidade Nova possuía o planejamento para o ano de 2015 devidamente elaborado. 

Os quantitativos de atendimentos no ano de 2014 estavam assim elencados: 
QUADRO 1 – ATENDIMENTOS REALIZADOS, CRAS CIDADE NOVA, BREVES, PA, 2014 

Serviço e Atendimentos Quantitativo 

Famílias cadastradas no PAIF 2.943 

Visita domiciliar 236 

Visita institucional 42 

Palestras a grupos de usuários 21 

Oficinas de convivência e trabalhos em grupo 16 

Atendimento técnico particularizado 1.554 

Inclusão cadastro PBF 228 

Inclusão cadastro BPC 49 

Reunião de equipe 25 

Reunião com usuários 09 

Atendimentos individualizados 800 

Serviço de CFV com crianças de 0 a 6 anos 20 

Serviço de CFV crianças/ adolescentes 7 a 14 anos 161 

Serviço de CFV crianças/ adolescentes 15 a 17 anos 60 

Serviço de CFV idosos a partir de 60 anos 10 

 Fonte: relatório de gestão, SEMTRAS, 2014 

 
4.2 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Riacho Doce 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Riacho Doce fica localizado à rua Dr. Teixeira 
da Costa, nº 1224, bairro Riacho Doce, CEP: 68.800-0000, zona urbana.  O serviço iniciou as atividades em 
setembro de 2.004, com capacidade para atendimento de 5.000 famílias. Ele abrange os bairros Riacho 
Doce e Castanheira, funcionando de segunda a sexta-feira, das oito horas da manhã às dezoito horas. À 
época do levantamento, o serviço era dirigido por profissional com formação em Psicologia. 

 
Fotografia 13 – Placa 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 14 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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4.2.1 Estrutura física 
O CRAS Riacho Doce é o único no município que funciona em prédio próprio da prefeitura. O espaço 

é amplo, porém precisa de reformas para melhoraria dos ambientes. A placa de identificação está de acordo 
com as orientações do MDS. 

O prédio localizado em uma rua com pavimentação asfáltica, possui rampa de acesso construída 
em madeira. Ele possui os seguintes espaços internos: 

Salão amplo, utilizado para palestras, ensaios e em algumas situações realização de aulas. O 
ambiente é mobiliado com cadeiras e ventiladores de teto, estando alguns com defeito, por ocasião da visita. 

Fotografia 15 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 16 – Recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Sala da coordenação e atendimento psicossocial, em um mesmo ambiente para as duas 
finalidades, quando há necessidade de atendimento individualizado, os outros técnicos retiram-se do 
espaço para proporcionar privacidade, porém há que se ressaltar a importância de o CRAS possuir um 
espaço específico para realização de tais atendimentos. Na sala estão dispostas cadeiras, mesas, armários, 
arquivos e é climatizada. 

Sala administrativa, Bolsa Família e CADÚNICO, utilizada para os três fins mencionados, o 
espaço é pequeno e possui mesa, cadeiras, armário, computador e impressora.  

Copa e cozinha, equipada com fogão, armário e louças para crianças, também há um depósito para 
armazenamento dos alimentos. 

Sala de atividades, com dois ambientes, sendo um utilizado tanto para atividades com as 
crianças e adolescentes quanto com os idosos, ambos possuem ventiladores, porém por ocasião da pesquisa 
nem todos estavam funcionando, além de quadro branco e cadeiras. 

Banheiros, o local possui dois banheiros (masculino e feminino). 
A área externa do imóvel é ampla e possui um espaço coberto, utilizado para realização de 

atividades físicas, lúdicas e para festividades. Há também uma ampla área que não está sendo aproveitada 
e que permitiria a ampliação do prédio.  Ressalte-se que, à época da visita, a iluminação e a ventilação no 
local estavam deficitárias, assim como a estrutura de maneira geral precisava de reparos e reformas para 
oferecer um ambiente salubre e adequado. 

Fotografia 17 – Arquivo 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 18 – Sala de atividades 

 
Fonte: acervo do MPPA 

4.2.2 Equipamentos e materiais 
O Centro dispõe de vários recursos como já mencionado anteriormente, como cadeiras, mesa, 

computador, impressora, porém no momento da pesquisa estava sem acesso à internet. Possui também 
banco de dados de usuários de benefícios e serviços socioassistenciais, CADÚnico e cadastro do BPC. Com 
relação ao transporte, o CRAS não possuía veículo próprio. 
 
4.2.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

Por ocasião da coleta de dados, o CRAS possuía a seguinte equipe: 01 (um) coordenador/ psicólogo 
(vínculo efetivo), 02 (duas) assistentes sociais (vínculo temporário), 01 (uma) pedagoga (contratada), 02 
(dois) orientadores sociais (temporários, formação em ensino médio), 01 (Um) assistente administrativo 
(vínculo efetivo, formação em nível médio), 05 (cinco) agentes de serviços gerais (vínculos efetivos) e 01 
(um) zelador (vínculo efetivo). Os servidores cumpriam carga horária de seis horas diárias, totalizando 
trinta horas semanais. 

Segundo informações, os servidores do CRAS não passaram por capacitações quando iniciaram 
suas atividades. Entretanto, nos últimos dois anos até a data da pesquisa foram ofertados cursos abordando 
temáticas como: enfrentamento do uso/abuso de álcool e drogas, à violência sexual, prevenção e 
erradicação do trabalho infantil, políticas públicas de atendimento, SINASE, conceito de rede local e de 
atendimento e saúde mental. Foi apontado o interesse dos servidores para que fosse realizada capacitação 
sobre parentalidade homoafetiva. 

 
4.2.4 Caracterização dos serviços 

Os serviços desenvolvidos pelo centro são: atendimento às famílias pela PAIF, visitas domiciliares, 
oferta de cursos de geração de renda e qualificação profissional (vendedor, informática básica, técnicas em 
venda, manicure e pedicure e eletricista), palestras a grupos de usuários, oficinas de convivência, 
atendimento individualizado e o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos destinados a crianças 
e a adolescentes de zero a dezessete anos) e também a idosos (acima de sessenta anos). 

A planilha de atendimentos para o ano de 2015, estava organizada semanalmente da seguinte 
forma: 

QUADRO 2 – PLANILHA DE ATIVIDADES SEMANAIS, CRAS RIACHO DOCE, BREVES, PA, 2015 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINT

A 

SEXT

A 

Atendimento ao 

Público: Social, 

Psicológico e 

Pedagógico. 

Atendimento ao 

Público: Social, 

Psicológico e 

Pedagógico. 

Atendimento ao 

Público: Social, 

Psicológico e 

Pedagógico. 

Atendimento ao 

Público: Social, 

Psicológico e 

Pedagógico. 

Expediente 

Interno 

Desenvolvimento 

de Ações do 

SCFV 

Desenvolvimento de 

Ações do SCFV 

Desenvolvimento de 

Ações do SCFV 

Desenvolvimento 

de Ações do SCFV 

Planejamento 

mensal do SCFV 

e Festa dos 

Idosos 

Cadastramento 

do Bolsa Família 

Cadastramento do 

Bolsa Família 

Cadastramento do 

Bolsa Família 

Cadastramento do 

Bolsa Família 

Cadastramento 

do Bolsa família 

e 

encaminhament

os dos Cadastros 

da semana para a 

central de Bolsas 

   Visita Domiciliar  

Fonte: SEMTRAS 

Com relação aos atendimentos e serviços disponibilizados no decorrer do ano de 2014, tem- se os 
seguintes dados: 
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QUADRO 3 – PLANILHA DE ATENDIMENTOS SEMANAIS, CRAS RIACHO DOCE, BREVES, PA, 2014 
Serviço e Atendimentos Quantitativo 

Famílias Cadastradas no PAIF 2.114 

Visita Domiciliar 123 

Visita Institucional 13 

Palestras a Grupos de Usuários 12 

Oficinas de Convivência e Trabalhos em Grupo 06 

Atendimento Técnico Particularizado 1.005 

Inclusão Cadastro PBF 133 

Inclusão Cadastro BPC 28 

Reunião de Equipe 19 

Reunião com Usuários 12 

Atendimentos Individualizados 1.492 

Serviço de CFV com crianças de 0 a 6 anos 25 

Serviço de CFV para crianças e adolescentes 7 a 14 anos 111 

Serviço de CFV crianças/ adolescentes 15 a 17 anos 46 

Serviço de CFV Idosos a partir de 60 anos 102 

Fonte: SEMTRAS 

Assim como nos demais CRAS do município, no local são desenvolvidos cursos profissionalizantes, 
o projeto Nascer e as ações do Cadê seu filho?, que aborda crianças e adolescentes em situação de trabalho 
infantil e realiza reuniões com os proprietários de estabelecimentos que utilizam mão-de-obra infanto-
juvenil. 
 
4.2.5 Dificuldades vivenciadas 

Entre as dificuldades apontadas pela entrevistada, estava a falta de transporte próprio, que 
dificultava o deslocamento quando da necessidade. Foi apontado também como entrave a falha na 
articulação na Rede de Atendimento, assim como também a morosidade nos atendimentos. 
 
4.3 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Jardim Tropical 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Jardim Tropical se localiza em área urbana do 
município de Breves, o CRAS Jardim Tropical, está situado na Av. Ademar da Silva Souza, nº 1207, bairro 
Jardim Tropical, CEP: 68.800-000. 

O local funciona de segunda a sexta-feira, das oito às dezoito horas; sua área de abrangência, são 
os bairros Jardim Tropical e Santa Cruz. Ele tem capacidade de atendimento para cerca de 5.000 famílias. 
Em sua área de abrangência existem aproximadamente 250 famílias em situação de vulnerabilidade social. 
À época do levantamento, o centro era coordenado por profissional com   formação em Serviço Social. 
Ressalte-se que no local também fica sediado o CRAS Equipe Volante 
 
4.3.1 Estrutura física 

O CRAS funciona em prédio alugado pela prefeitura, onde foram feitas adaptações para seu 
funcionamento, entre elas, foram colocadas divisórias de madeira. A placa de identificação está de acordo 
com as orientações do MDS. 

Fotografia 19 – Placa 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 20 – Recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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A rua onde fica localizado o prédio não possui pavimentação asfáltica e no período das chuvas o 
acesso ao CRAS se torna complicado. Na parte interna, o Centro está dividido da seguinte forma: 

Recepção, dispõe de ventilador, mesa e cadeira para o recepcionista, cadeiras para os usuários e 
uma televisão. 

Área interna aberta para atividades, conta com um espaço aberto em seu interior, que é 
utilizado para o desenvolvimento de atividades com os idosos no período da tarde, sendo que foram 
colocadas divisórias de madeira removíveis para separá-la do resto do prédio. 

Sala técnica e de atendimento individualizado, utilizada para as duas finalidades mencionadas, 
o espaço é climatizado e conta com mesas, cadeiras, arquivo, sendo que quando há necessidade de 
atendimento individualizado, os técnicos retiram-se da sala. 

Fotografia 21 – Área de atividades 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 22 – Sala da administração 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Sala da coordenação e de administrativa e CADÚNICO, no local funcionam os três espaços, 
sendo que o isolamento do resto do prédio foi feito por folhas de compensado. O espaço dispõe de 03 mesas, 
uma para cada serviço congregado no ambiente, cadeiras, dois armários utilizados para armazenamento 
dos materiais pedagógicos e de expediente, um computador com impressora. A sala é climatizada. Ressalte-
se que o espaço é pequeno e inadequado para o funcionamento das três atividades. 

Copa e cozinha, equipada com fogão, bebedouro, freezer e outros utensílios necessários ao 
preparo dos alimentos. Os gêneros alimentícios não perecíveis são armazenados em uma estante de 
madeira aberta que fica no local. 

Sala de atividades, utilizada para o desenvolvimento de atividades do serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos com as crianças e com os adolescentes. A estrutura é de madeira e foi construída 
nos fundos do prédio, o ambiente dispunha de várias cadeiras. 

Fotografia 23 – Salão 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Banheiros, o prédio possui dois banheiros, sendo que um destes, no momento da visita, estava 
desativado e o que estava em funcionamento não se encontrava em boas condições. Eles não possuíam 
acessibilidade. 

O CRAS não dispunha de área externa para o desenvolvimento de atividades. Considera-se que o 
prédio de maneira geral precisava de reformas e adaptações para proporcionar um ambiente arejado e 
salubre para os usuários. 
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4.3.2 Equipamentos e materiais 
O Centro dispõe de vários recursos como já mencionado anteriormente, como cadeiras, mesa, 

televisão, DVD, computador, impressora, entre outros. Além de livros, brinquedos, apostilas, jogos 
pedagógicos e materiais poliesportivos. Também há banco de dados de usuários de benefícios e serviços 
socioassistenciais, CADÚNICO e cadastro do BPC. Com relação ao transporte, o CRAS não possuía veículo 
próprio. 

 
4.3.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

O Centro possuía a seguinte equipe à época da coleta de dados: 01 (uma) coordenadora/assistente 
social (vínculo temporário), 01 (uma) assistente social (vínculo temporário), 01 (um) psicólogo (efetivo), 
02 (dois) orientadores sociais (temporários, formação em ensino médio) e 02 (dois) agentes de serviços 
gerais (1 efetivo e 1 temporário, formação em nível fundamental). Os servidores cumpriam carga horária 
de seis horas diárias, totalizando trinta horas semanais. 

Segundo informações, os servidores do CRAS passaram por capacitações quando iniciaram suas 
atividades, sobre a temática relações humanas, com a participação de todos os funcionários da SEMTRAS. 
Nos últimos dois anos até a data da pesquisa, aos servidores foram ofertados cursos abordando temáticas 
como: enfrentamento ao uso e abuso de álcool e drogas, à violência sexual, prevenção e erradicação do 
trabalho infantil, políticas públicas de atendimento e o conceito de rede local e de atendimento. Até o 
momento da visita os últimos cursos realizados foram em julho de 2014 – Saúde mental; agosto de 2014 – 
CADÚNICO e SUAS e, em novembro de 2014, Abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e Trabalho 
infantil, realizado pela Rádio Margarida. 

 
4.3.4 Caracterização dos serviços 

Os serviços desenvolvidos pelo CRAS para o público atendido são o atendimento às famílias pela 
PAIF, visitas domiciliares, oferta de cursos de geração de renda e qualificação profissional (informática 
básica, técnicas em venda, operador de computador, manicure e pedicure, eletricista, garçonete e 
jardinagem), palestras a grupos de usuários, oficinas de convivência, atendimento individualizado e o 
serviço de convivência e fortalecimento de vínculos destinados a crianças e a adolescentes (0 a 17 anos) e 
também aos idosos (acima de 60 anos), onde são desenvolvidas atividades socioeducativas, pedagógicas e 
lúdicas com o público alvo. 

Assim como nos outros CRAS do município, no local é desenvolvido o projeto Construindo o 
Amanhã, que promove a orientação social e qualificação profissional, por meio de oficinas e cursos 
profissionalizantes para jovens de dezessete a vinte e quatro anos incompletos. O CRAS Jardim Tropical 
também já possui seu planejamento de atividades para o ano de 2015. 

Com relação aos atendimentos e serviços disponibilizados no decorrer do ano de 2014, o CRAS 
apresentou os seguintes dados: 

 
Quadro 4 – Relatório de Gestão 2014, CRAS Jardim Tropical, Breves, PA 

Serviço e Atendimentos Quantitativo 

Famílias Cadastradas no PAIF 917 
Visita Domiciliar 357 
Visita Institucional 28 
Palestras a Grupos de Usuários 15 
Oficinas de Convivência e Trabalhos em Grupo 14 
Atendimento Técnico Particularizado 1.260 
Inclusão Cadastro PBF 106 
Inclusão Cadastro BPC 06 
Reunião de Equipe 35 
Reunião com Usuários 04 
Atendimentos Individualizados 1.260 
Serviço de CFV com crianças de 0 a 6 anos 18 
Serviço de CFV com crianças e adolescentes de 7 a 14 anos 147 
Serviço de CFV com adolescentes de 15 a 17 anos 17 
Serviço de CFV idosos a partir de 60 anos 16 

Fonte: SEMTRAS 
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4.3.5 Dificuldades vivenciadas 
Entre as dificuldades apontadas pela entrevistada, estava a falta de transporte próprio, 

dificultando o deslocamento quando havia necessidade. Também foi indicado como entrave a morosidade 
no processo de reposta nos casos encaminhados pelo CRAS. 
 
4.4 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Equipe Volante 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Equipe Volante está sediado no CRAS Jardim 
Tropical, sito à rua Ademar da Silva Souza, nº 1.207, bairro Jardim Tropical, CEP 68.800-000. 

O local funciona de segunda a sexta-feira, das oito horas da manhã às dezoito horas da tarde, sua 
área de abrangência são as zonas rurais e ribeirinhas. Ele tem capacidade para o atendimento de 
aproximadamente 5.000 famílias, foi indicado que existem cerca de 447 famílias em situação de 
vulnerabilidade social. O coordenador, à época do levantamento, tinha formação em Serviço Social. 
 
4.4.1 Estrutura física 

O CRAS Volante fica sediado no CRAS Jardim Tropical, ele não possui espaço físico próprio, em 
virtude de suas ações serem itinerantes, in situ. 
 
4.4.2 Equipamentos e materiais 

O Centro utiliza o mobiliário do CRAS Jardim Tropical e tem disponíveis um notebook, caixas 
arquivo e pranchetas de plástico. 

 
4.4.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

Por ocasião da pesquisa o serviço possuía como equipe: 01 (um) coordenador/ assistente social 
(vínculo temporário) e 01 (um) assistente administrativo (vínculo temporário). Os servidores cumpriam 
carga horária de seis horas diárias, totalizando trinta horas semanais. 

Segundo informações, os servidores do CRAS passaram por capacitação quando iniciaram as 
atividades. O tema versou sobre relações humanas e teve a participação de todos os funcionários da 
SEMTRAS. Nos últimos dois anos, até a data da coleta de dados, foram ofertados cursos abordando 
temáticas como: enfrentamento do uso e abuso de álcool e drogas, à violência sexual, prevenção e 
erradicação do trabalho infantil, políticas públicas de atendimento e o conceito de rede local e de 
atendimento. Os últimos cursos realizados até o momento da visita foram em julho de 2014 – Saúde mental; 
agosto de 2014 – CADÚNICO e SUAS e, em novembro de 2014 – Abuso e exploração sexual de crianças e 
adolescentes e Trabalho infantil, realizado pela Rádio Margarida. 

O CRAS Volante atende as seguintes comunidades: 
QUADRO 5 – ÁREA DE ABRANGÊNCIA, CRAS VOLANTE, BREVES, PA, 2014 

N 
 

Comunidade Distância Acesso Demanda/Famíli
a 

01 São Pedro dos 
Pararijos 

20 km Estrada 100 

02 Aprocotane 18 km Estrada 250 
03 Tucano-açu 25 km Estrada 50 
04 Santa Luzia 15 km Estrada 100 
05 N.S. Perpétuo 

Socorro 
16 km Estrada 100 

06 N.S. Da Luz 17 km Estrada 100 
23 Santa Luzia 45 

metros 
Estrada 100 

27 Vila Barra 40 
metros 

Estrada 100 

07 Antônio Lemos 4 horas Rio 300 
08 São Miguel dos 

Macacos 
3 horas Rio 1.200 

09 Jupatituba 45 
minutos 

Rio 300 

10 Boca de 
Breves/Vila Barra 

30 
minutos 

Rio 200 
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13 Beira Rio 40 
metros 

Rio 200 

14 Bom Jardim 4 horas Rio 200 
15 Canta Galo 

(Mapuá) 
6 horas Rio 200 

16 Igarapé do Lago 20 
metros 

Rio 50 

17 Deus Provera do 
Japatituba 

45 
minutos 

Rio 200 

18 Emanoel 45 
minutos 

Rio 100 

19 Filadélfia 45 
minutos 

Rio 200 

20 Irmãos Rodrigues 
(Aranaí) 

45 
minutos 

Rio 200 

21 Liverpool 45 
minutos 

Rio 200 

22 Manancial Celeste 45 
minutos 

Rio 200 

24 Santo Antônio de 
Pádua 

4 horas Rio 200 

25 Santo Antônio do 
Oleria 

1 hora Rio 100 

26 São Braz 4 horas Rio 200 
28 Vila do Corcovado 20 

metros 
Rio 100 

29 Vila Porto Alegre 
(Aranaí) 

6 horas Rio 200 

11 Aeroporto 15 
metros 

Urbano 100 

12 Bandeirantes 
Breves 

15 
metros 

Urbano 100 

Fonte: SEMTRAS 

 
4.4.4 Caracterização dos serviços 

O CRAS Equipe Volante, conforme mencionado anteriormente, desenvolve suas atividades nas 
comunidades rurais e ribeirinhas da região. As ações ocorrem geralmente em parceria com o CREAS, 
Correios, entre outros. Os serviços oferecidos estão: emissão de CPF (1ª e 2ª via); inclusão no CADÚNICO; 
inclusão no PAIF; atendimento socioassistencial; encaminhamentos à rede de serviços e palestras com 
temáticas, tais como a violência sexual contra crianças e adolescentes. Geralmente as ações duram vários 
dias e são visitadas várias comunidades ribeirinhas. No ano de 2015, até o mês da entrevista já haviam sido 
realizadas três ações, nos meses de janeiro, fevereiro e abril. 

Além das ações pontuais mencionadas acima, o CRAS realiza atendimentos em sua sede, instalada 
no CRAS Jardim Tropical, também foi iniciado o processo de diagnóstico socioterritorial no bairro de Nova 
Breves, localizado na estrada de Breves - Anajás, onde estava sendo realizada visita domiciliar às famílias 
do lugar, para que assim fossem traçadas as estratégias de atendimento à comunidade. 

Com relação aos atendimentos e serviços disponibilizados no decorrer do ano de 2014, dispõe-se 
dos seguintes dados: 

QUADRO 6 – SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, CRAS VOLANTE, BREVES, PA, 2014 

Serviço e Atendimentos Quantitativo 
Famílias Cadastradas no PAIF 353 
Visita Domiciliar 120 
Visita Institucional 06 
Palestras a Grupos de Usuários 22 
Oficinas de Convivência e Trabalhos em Grupo 00 
Atendimento Técnico Particularizado 158 
Inclusão Cadastro PBF 145 
Inclusão Cadastro BPC 01 
Reunião de Equipe 10 
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Reunião com Usuários 27 
Atendimentos Individualizados 377 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças de 0 

a 6 anos 
00 

Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos crianças/ 
adolescentes 7 a 14 anos 

00 

Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos crianças/ 
adolescentes 15 a 17 anos 

00 

Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos Idosos a partir de 
60 anos 

00 

Fonte: SEMTRAS 

 
4.4.5 Dificuldades vivenciadas 

Entre as dificuldades apontadas pelo entrevistado, estava a falta de transporte próprio, 
dificultando o deslocamento da equipe para atender aos usuários.  

O serviço dispunha de uma lancha, de propriedade da SEMTRAS e disponibilizada pelo Governo 
Federal, mas não adequada para o deslocamento às comunidades ribeirinhas, pois é muito lenta, sendo 
assim, quando havia a necessidade da utilização de transporte marítimo a Secretaria de Assistência do 
Município precisava arcar com os custos de aluguel e combustível. 

Outro ponto informado foi com relação à morosidade nas repostas sobre os casos encaminhados à 
rede. 

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

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do município de Breves fica 
localizado na rua Duque de Caxias, s/nº, bairro Centro, CEP 68.800-000, telefones (91) 99306-4417/ (91) 
98376-4079, e-mail: creasmbreves@hotmail.com.   

Localizado na zona urbana do município e de fácil acesso aos usuários, funciona de segunda a sexta-
feira, das oito às dezoito horas. Ressalte-se que foi visualizado no município um CREAS estadual, porém, 
segundo informações o mesmo está desativado. 

Segundo a coordenadora, à época do levantamento, faltava maior articulação da rede com o 
Judiciário, a Defensoria Pública e o Ministério Público. 

 
Fotografia 24 – Recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 25 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

mailto:creasmbreves@hotmail.com
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4.5.1 Estrutura física 
Por ocasião da visita, o referido CREAS não possuía placa de identificação conforme especificado 

nas normas técnicas do MDSA, apresentando letreiro pintado na parede de entrada Centro de Referência 
Especializada de Assistência Social. A área de abrangência do serviço é de todo o município de Breves. 
Implantado em local de fácil acesso, o imóvel foi alugado pela prefeitura para o funcionamento do serviço, 
sendo utilizado unicamente para este fim. 

O prédio é pequeno, adaptado para o funcionamento do CREAS, as salas são separadas por placas 
de compensado, sendo que em virtude disto, o atendimento ocorre sem o devido sigilo para o usuário. Os 
espaços estão assim dispostos: recepção, sala da coordenação, brinquedoteca, espaço para equipe técnica, 
também utilizado para reuniões diversas e atendimentos em grupo, sala para atendimentos 
individualizados, copa e um banheiro. O local não possui ambiente amplo e apropriado para as atividades 
em grupo, nem área externa, sendo que quando há necessidade é utilizado um espaço cedido nas 
proximidades. 

A recepção possuía mesa e cadeira para recepcionista e algumas cadeiras para os usuários 
aguardarem atendimento. 
 
4.5.2 Equipamentos e materiais 

A brinquedoteca dispunha de alguns brinquedos, jogos pedagógicos e livros infantis, porém no 
momento da visita não existia mobiliário infantil no local. A sala da coordenação que também era utilizada 
como administrativa era guarnecida com mesas, cadeiras, computador e impressora. As outras salas eram 
equipadas com mesas e cadeiras. A copa possuía mesa, cadeiras, geladeira, fogão e outros utensílios 
necessários ao seu funcionamento. Não havia banheiro para pessoas com deficiências. Ainda no que se 
refere aos equipamentos, o CREAS não dispunha de veículo próprio para atendimento das demandas à 
época da entrevista. 
 
4.5.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

No momento da coleta de dados a equipe do serviço era composta por 01 (uma) coordenadora com 
formação em serviço social, 02 (duas) assistentes sociais, 01 (uma) psicóloga, 1 (um) advogado, 1 (um) 
agente comunitário social, 1 (um) assistente administrativo e 1 (um) auxiliar de serviços gerais. Ressalte-
se que a psicóloga atuava dois dias durante a semana na unidade de acolhimento, por falta de equipe 
suficiente no local, assim como o advogado que prestava assessoria jurídica à unidade, conforme a 
necessidade. Com relação aos vínculos, metade dos servidores são efetivos e metade com vínculo 
trabalhista temporário, com carga horária de trinta horas semanais. 

A última capacitação recebida pelos servidores do CREAS até a data da visita ocorreu em novembro 
de 2014, sobre Drogadição e foi realizada pela gestão da rede de assistência social no município. 

Fotografia 26 – Brinquedoteca 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 27 – Sala de recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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4.5.4 Caracterização dos serviços 
Os trabalhos socioassistenciais prestados pelo CREAS são destinados a crianças e a adolescentes 

vítimas de abuso e ou exploração sexual; às vítimas de trabalho infantil; a adolescentes em cumprimento 
de medidas socioeducativas em meio aberto; a pessoas idosas e com deficiência vítimas de maus tratos, 
negligência ou abandono e às pessoas em situação de mendicância. Entre os serviços oferecidos estão: 

a) Proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos (PAEFI): oferece serviço de 
apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça 
e violação de direitos, assim como atendimentos psicossociais sistemáticos. O CREAS também está 
desenvolvendo ações de mobilização e participação social nas áreas urbanas, rurais e ribeirinhas, 
denominada CREAS nos bairros, direcionadas ao enfrentamento do abuso e violência sexual contra crianças 
e adolescentes, ao combate ao trabalho infantil e sobre outras violações de direitos, onde são realizadas 
palestras e articulação com a rede; 

b) Proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade 
assistida e de prestação de serviços à comunidade: o serviço presta assistência e faz o acompanhamento de 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; 

c) Serviço especializado de abordagem social: trabalho social de abordagem e busca ativa 
que identifique a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de 
rua, entre outras; 

d) Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias: 
promoção de atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência e idosos com algum grau 
de dependência as quais foram vítimas de situação de maus tratos ou violação de direitos; 

e) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil: realiza acompanhamento das crianças e 
adolescentes em situação de trabalho infantil por cerca de 3 meses, onde estes participam de atividades 
sociopedagógicas diariamente no CREAS, também são realizadas visitas domiciliares neste período, se 
houver reincidência, o acompanhamento é prorrogado por igual tempo, caso contrário é realizado o 
desligamento do programa. Ressalte-se que durante a visita realizada no final do mês de abril, o CREAS 
estava sem pedagoga na sua equipe de trabalho e as atividades do PETI estavam suspensas; 

f) Outras situações de violações de direitos. 
O CREAS no decorrer do ano de 2015 estava planejando ações de combate ao trabalho infantil na 

feira do município, através de palestras e orientações. Ressalte-se também que o CREAS trabalha em 
parceria com as Polícias Civil e Militar, o Conselho Tutelar e com o Hospital Municipal. 

Entre as atividades desenvolvidas pelo CREAS, o Relatório de Gestão 2014 da Secretaria de 
Trabalho e Assistência Social apresentou os seguintes dados quantitativos sobre os atendimentos 
realizados: 

 
QUADRO 7 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, CREAS, BREVES, PA, 2014 

Situação Quantidade 

Abuso sexual de C/A 135 

Exploração Sexual 01 

Violência Intrafamiliar de C/A 126 

Trabalho Infantil 58 

Negligencia e Abandono de C/A 99 

Violência Intrafamiliar de Idoso 13 

Negligencia ou abandono de pessoa Idosa 55 

Negligencia ou abandono Intrafamiliar de Pessoa com Deficiência 47 

MSE PSC/LA 49 

Violência contra a mulher 16 

Famílias com usuários dependentes de drogas 08 

Outros 132 

TOTAL 743 

Fonte: Relatório de Gestão 2014, SEMTRAS  

 
Ainda segundo o relatório no ano de 2014 foram feitas cerca de 184 visitas domiciliares, 

envolvendo algumas das situações acima apresentadas. Os casos envolvendo crianças e adolescentes e a 
violação de seus direitos estão em números expressivos e somam 419 casos, ou seja, mais de 50% dos 
atendimentos realizados pelo CREAS no ano de 2014.  No ano de 2015, apenas no primeiro trimestre já 
haviam sido realizados cerca de 50 atendimentos psicossociais mensais.  

À época do levantamento, cerca de 110 famílias estavam sendo acompanhadas pelo CREAS estando 
assim dispostas: 
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QUADRO 8 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS, CREAS, BREVES, PA, ABRIL, 2015 

Situação Quantidade 

Abuso e Exploração Sexual de C/A 36 

Violência Intrafamiliar de C/A 27 

Trabalho Infantil 15 

Negligencia e Abandono de C/A 07 

Violência Intrafamiliar de Idoso 15 

Negligencia e abandono Intrafamiliar de Pessoa com Deficiência 05 

MSE PSC/LA 05 

MSE internação 02 

Violência contra a mulher 02 

Famílias com usuários dependentes de drogas 05 

Fonte: Relatório CREAS Municipal, abril/2015 

 
4.5.5 Dificuldades vivenciadas 

Entre as situações apontadas pela coordenadora por ocasião da visita estava a falta de equipe 
técnica para o atendimento psicossocial envolvendo crianças e adolescentes na Delegacia e no Conselho 
Tutelar do município, motivo pelo qual os casos geralmente eram encaminhados para o CREAS realizar a 
escuta e elaborar os relatórios. A falta de transporte próprio dificultando o deslocamento foi também 
apontada como dificuldade para as intervenções e ações efetivas nas zonas rurais e ribeirinhas. 

Muitos dos adolescentes a quem foi atribuída a prática de ato infracional foram encaminhados para 
cumprimento de medida socioeducativa em Belém, gerando transtorno para as famílias, uma vez que elas 
precisam se deslocar para realizar visitas. Em relação à medida socioeducativa em meio aberto, o CREAS 
realiza o acompanhamento de situações que envolvam o cumprimento das referidas medidas. Ressalte-se 
que o município possui o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Medidas em Meio Aberto, com 
todas as ações e encaminhamentos necessários para o atendimento das demandas. 

 
4.6 O Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (CCFV) Santa Cruz 

O Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (CCFV) Santa Cruz está localizado na Trav. 
Tiradentes, nº 249, bairro Santa Cruz, CEP 68.800-000, e era referenciado ao CRAS Jardim Tropical. O 
espaço teve suas atividades iniciadas em 18/06/2013; no momento da pesquisa era coordenado por uma 
profissional com formação acadêmica em Pedagogia. 

Organizado conforme as orientações especificadas na Tipificação Nacional de Serviço 
Socioassistenciais, ele tem a finalidade de ofertar atividades e ações, complementando o trabalho social 
com as famílias e prevenindo a ocorrência de risco social. O imóvel é alugado pela prefeitura do município, 
e possui capacidade para o atendimento de cerca de trezentas famílias. 

Fotografia 28 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.6.1 Estrutura física 

O prédio tem dois pavimentos, sendo o térreo de alvenaria e o superior de madeira. A placa de 
Identificação está de acordo com as orientações do MDSA. A rua onde o CCFV foi implantado não possui 
pavimentação asfáltica. A parte térrea do prédio possui: 

Hall de entrada e espaço para atividades, espaço amplo na entrada do CCFV utilizado para 
realização de atividades lúdicas, brincadeiras, palestras, entre outros, mesa com cadeiras, utilizada tanto 
para reuniões quanto para as atividades, outras cadeiras individuais, possui ventiladores e há também um 
bebedouro; 

Coordenação, pequena sala com mesas, cadeiras, estante, armário de ferro, computador e 
impressora. Ressalte-se que no corredor ficam três armários utilizados para guardar os materiais de 
esporte, pedagógicos, entre outros. 
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Fotografia 29 – Sala de atividades 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 30 – Copa e cozinha 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Banheiros, o prédio possui dois banheiros, sendo um no andar térreo e outro no piso superior. 
Com relação ao pavimento superior, há dois acessos, uma escada na entrada utilizada pelas 

crianças e outra aos fundos do prédio.  
O espaço possui também uma brinquedoteca equipada com mesas e cadeiras, brinquedos, jogos 

pedagógicos, livros infantis, além de outras duas salas com cadeiras e quadro, todas possuem ventilador.  
A cozinha também fica no pavimento superior, com piso de laje e paredes de madeira, é guarnecida 

com geladeira, freezer e bebedouro. A merenda é servida pela manhã e à tarde. Ressalte-se ainda que o local 
possui caixa d’agua que, segundo informações, é submetida a limpezas periódicas. 

 
4.6.2 Equipamentos e materiais 

O Centro dispõe de cadeiras, mesa, televisão, computador, impressora, entre outros, além de 
materiais lúdicos e pedagógicos. Também há banco de dados de usuários de benefícios e serviços 
socioassistenciais, CADÚNICO e Cadastro do BPC. Com relação ao transporte, a unidade não possui veículo 
próprio. 

 
4.6.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

À época do levantamento, o CCFV possuía a seguinte equipe: 01 (uma) coordenadora/pedagoga 
(vínculo temporário), 03 (três) orientadores sociais (temporários, formação em ensino médio), 01 (um) 
assistente administrativo (temporário, formação em nível médio) e 03 (três) agentes de serviços gerais (2 
efetivos e 1 temporário, formação em nível fundamental). Os servidores cumpriam carga horária de seis 
horas diárias, totalizando trinta horas semanais. 

Segundo informações, foi realizada capacitação com os funcionários quando iniciaram suas 
atividades, sobre a temática relações humanas, com a participação de todos os servidores da SEMTRAS. Nos 
últimos dois anos até a data da pesquisa foram ofertados cursos abordando temáticas como: enfrentamento 
ao uso e abuso de álcool e drogas, à violência sexual, prevenção e erradicação do trabalho infantil, políticas 
públicas de atendimento e o conceito de rede local e de atendimento. Até ao momento da entrevista os 
últimos cursos realizados foram: Saúde mental (julho de 2014);  CADÚNICO e SUAS (agosto de 2014) e Abuso 
e exploração sexual de crianças e adolescentes e Trabalho infantil(novembro de 2014) realizado pela Rádio 
Margarida. Foi indicado como temáticas de interesse para futuras capacitações a Lei Maria da Penha e 
Benefício de Prestação Continuada. 
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Fotografia 31 – Sala de atividades 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 32 – Arquivo 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.6.4 Caracterização dos serviços 

Os serviços desenvolvidos pelo CCFV são atendimento às famílias do PAIF, através de atividades 
socioeducativas, acompanhamento psicossocial (realizado duas vezes por semana pelo técnico do CRAS 
Jardim Tropical), acompanhamento pedagógico, rodas de conversa, dinâmicas de grupo, atividades 
culturais e esportivas, oficinas, etc. O público alvo são crianças e adolescentes de seis a dezessete anos e 
idosos. 

As crianças e adolescentes participam de atividades lúdicas e pedagógicas direcionadas à formação 
cidadã e ao protagonismo infanto-juvenil para o fortalecimento de vínculos e prevenção quanto à 
ocorrência de exclusão social e de risco, como violência doméstica e trabalho infantil.  

Já o trabalho direcionado para os idosos vislumbra o envelhecimento saudável, o desenvolvimento 
da autonomia e o fortalecimento dos vínculos familiares, por meio da realização de atividades com o 
referido público. Por ocasião da pesquisa o CCFV já possuía seu planejamento de atividades para o ano de 
2015. 

Em relação ao número de usuários por faixa etária e aos atendimentos e serviços disponibilizados 
no decorrer do ano de 2014, há os seguintes dados: 

Quadro 9 - Usuários por faixa etária e serviços disponibilizados, CCVF Santa Cruz, Breves, PA 

Público Quantitativo 

Crianças de 0 a 06 anos 18 
Crianças/adolescentes 06 a 15 anos 147 
Adolescentes e Jovens 15 a 17 anos 17 
Idosos a partir de 60 anos 16 
PETI 05 
TOTAL 203 

Fonte: Relatório de Gestão 2014, SEMTRAS 

Quadro 10 – Usuários cadastrados e serviços disponibilizados, CCVF Santa Cruz, Breves, PA, 

 Serviço Quantitativo 
Total de Usuários Cadastrados 384 
Atendimento Particularizado (social, psicológico e 

pedagógico)  
221 

Visita Domiciliar 102 
Visita Institucional 12 
Palestras a Grupos de Usuários 18 
Palestra com família dos usuários 17 

Fonte: Relatório de Gestão 2014, SEMTRAS 
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4.6.5 Dificuldades vivenciadas 
Entre as dificuldades apontadas, está a falha na Rede de Atendimento Socioassistencial relacionado 

com a morosidade no processo de reposta nos casos encaminhados pelo CCFV. 
 
4.7 O Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (CCFV) Aeroporto 

O Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (CCFV) Aeroporto está localizado na rua 
Constantino Felix, nº 2.504, bairro Aeroporto, CEP 68.800-000, referenciado ao CRAS Cidade Nova. À época 
do levantamento, o serviço era coordenado por profissional com formação acadêmica em Pedagogia. 

O serviço está organizado conforme as orientações especificadas na Tipificação Nacional de Serviço 
Sócios Assistenciais, ele tem a finalidade de ofertar atividades e ações, complementando o trabalho social 
com as famílias e prevenindo a ocorrência de risco social. A unidade possui capacidade para o atendimento 
de cerca de quatrocentas famílias e funciona de segunda a sexta-feira, de oito às dezoito horas. O imóvel é 
alugado pela prefeitura do município. 

Fotografia 33 – Placa 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.7.1 Estrutura física 

A placa de identificação indicando a unidade está de acordo com as orientações do MDSA. A rua 
onde o CCFV foi implantado não possui pavimentação asfáltica. O prédio é de alvenaria e possui uma rampa 
de acesso e as dependências estão dispostas da seguinte forma: 

Espaço para atividades, local amplo na entrada e na parte dos fundos, com mesas e cadeiras, e 
um quadro, é utilizado para realização de atividades lúdicas, brincadeiras, palestras, entre outros. Ressalte-
se que foi informado que como a área é apenas coberta, quando chove molha o local; 

Coordenação e administração e sala de atendimento individualizado, pequeno espaço com 
mesas, cadeiras, estante, armários, além de computador e impressora. O ambiente é inadequado pelo seu 
tamanho, não havendo um local destinado para o atendimento individual que ofereça privacidade ao 
usuário, além do que por ocasião da visita estava em situação precária. 

Cozinha, reformada e equipada com fogão, freezer, armários, utensílios, louças para crianças, 
bebedouro, ventilador, entre outros. 

Banheiros, o imóvel possui dois banheiros, sendo um na cozinha para os funcionários e outro no 
espaço para os usuários, que à época da pesquisa estava em estado precário.   

O local, excetuando a cozinha, precisa de reformas e adequações para o melhor atendimento do 
público atendido pelo serviço. 
 
4.7.2 Equipamentos e materiais 

O Centro dispõe de cadeiras, mesas, televisão, computador, impressora, caixa amplificada, DVD, 
máquinas de costura, ventiladores, entre outros. Além de materiais lúdicos, pedagógicos e esportivos. 
Também há Cadastro de Beneficiários do BPC. Com relação ao transporte, por ocasião do levantamento, o 
serviço não possuía veículo próprio. 

Fotografia 34 – Cozinha 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 35 – Área 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.7.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

À época da coleta de dados, o CCFV possuía a seguinte equipe: 01 (uma) coordenadora/pedagoga 
(vínculo temporário), 01 (uma) assistente social (vínculo temporário), 02 (dois) orientadores sociais 
(temporários, formação em ensino médio, 02 (dois) agentes de serviços gerais (efetivos), 02 (duas) 
costureiras (efetivas), 01 (um) zelador (temporário) e 02 (dois) estagiários de Serviço Social. Os servidores 
cumpriam carga horária de seis horas diárias, totalizando trinta horas semanais. 

Segundo informações, foi realizada capacitação com os funcionários quando iniciaram suas 
atividades de formação e informação dos serviços socioassistenciais. Até a data da entrevista, havia sido 
ofertado cursos abordando temáticas como: enfrentamento ao uso e abuso de álcool e drogas, à violência 
sexual, prevenção e erradicação do trabalho infantil, políticas públicas de atendimento e o conceito de rede 
local e de atenção ao usuário. 
 
4.7.4 Caracterização dos serviços 

Os serviços desenvolvidos pelo CCFV Aeroporto assemelham-se aos do CCFV Santa Cruz, onde 
também são realizados atendimento às famílias do PAIF, através de atividades socioeducativas, 
acompanhamento psicossocial (realizado pelo psicólogo do CREAS Cidade Nova uma vez por semana), 
acompanhamento pedagógico, rodas de conversa, dinâmicas de grupo, atividades culturais e esportivas, 
oficinas, etc. O público alvo são crianças e adolescentes de seis a dezessete anos e idosos. 

Fotografia 36 – Espaço 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Neste espaço também as atividades realizadas com as crianças e adolescentes são lúdicas, 
pedagógicas e direcionadas à formação cidadã e ao protagonismo juvenil vislumbrando o fortalecimento 
de vínculos e prevenção quanto à ocorrência de exclusão social e de risco, como violência doméstica e 
trabalho infantil. E as atividades desenvolvidas com os idosos objetivam o envelhecimento saudável, o 
desenvolvimento da autonomia e o fortalecimento dos vínculos familiares, através da realização de 
atividades com este público. No momento da pesquisa, o CCFV Aeroporto também já possuía seu 
planejamento de atividades para o ano de 2015. 

Com relação ao atendimentos e serviços disponibilizados no decorrer do ano de 2014, têm-se os 
seguintes dados: 

QUADRO 11 - USUÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS, CCVF AEROPORTO, BREVES, PA 

Público Atendido Número 

Crianças de 0 a 06 anos 30 

Crianças/adolescentes 06 a 15 anos 100 

Adolescentes e Jovens 15 a 17 anos 26 

Idosos a partir de 60 anos 245 

PETI 00 

TOTAL 401 

Fonte: Relatório de Gestão 2014, SEMTRAS 
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QUADRO 12 -  SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E TOTAL DE USUÁRIOS CADASTRADOS, CCVF, AEROPORTO, BREVES, PA 

Serviço e Atendimentos  Quantitativo 

Total de Usuários Cadastrados  385 

Atendimento Particularizado (social, psicológico e 

pedagógico)  

 210 

Visita Domiciliar  43 

Visita Institucional  08 

Palestras a Grupos de Usuários  05 

Palestra com família dos usuários  75 

Fonte: Relatório de Gestão 2014, SEMTRAS 

 
4.7.5 Dificuldades vivenciadas 

Entre as dificuldades apontadas pela coordenadora do espaço está a garantia de alguns direitos 
por parte da rede sócio assistencial. 

 
4.8 A Unidade de Acolhimento Institucional 

A Unidade de Acolhimento Institucional está localizada na rua Sebastião Amado, nº 1924, bairro 
Centro. À época do levantamento, a unidade utilizava o CNPJ da SEMTRAS nº 06919826/0001-35. Ele 
estava situado em zona urbana e tinha como dirigente uma servidora com formação em Serviço Social. O 
espaço iniciou suas atividades em 22/10/2014. 

Fotografia 37 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

O município de Breves em setembro de 2009 implantou a Unidade de Acolhimento Institucional 
de Crianças e de Adolescentes, conhecido como Casa de Passagem, o espaço prestava assistência integral 
em regime de acolhimento temporário em caráter emergencial para aqueles que necessitavam de medidas 
protetivas por um período de setenta e duas  horas, sua criação se deu tendo em vista a regionalização da 
proteção social especial do SUAS-Marajó, através da parceria estabelecida entre a prefeitura do município 
e a Secretaria de Assistência Social, porém suas atividades iniciaram no mês de novembro de 2010 e 
findaram em setembro de 2014, quando através do reordenamento do espaço, ele foi reestruturado como 
casa de acolhimento. 

Cabe aqui enfatizar que o Projeto Político Pedagógico do espaço, por ocasião do levantamento, 
ainda estava em processo de atualização, pois ainda se encontrava nos moldes para o funcionamento da 
Casa de Passagem. Durante seu período de existência, foram atendidos 217 crianças e adolescentes, sendo 
10 foram casos de reincidência. A tabela abaixo informa o número de acolhimentos entre os anos de 2010 
e 2014: 

 
TABELA 14 – TOTAL DE ACOLHIDOS POR SEXO, UA, ANOS 2010 A 2014, BREVES, PA 

Ano Feminino Masculino Total 
2010  04 04 
2011 19 20 39 
2012 32 31 63 
2013 47 26 73 
2014 26 12 38 
Total 124 93 217 

Fonte - Plano municipal de acolhimento da rede de direitos da criança e do adolescente de Breves 

 
 



41 

 

Com relação aos motivos que geraram os acolhimentos foram diagnosticados os seguintes casos: 
TABELA 15 – MOTIVOS PARA O ACOLHIMENTO NA UA, ANOS 2010 A 2014, BREVES, PA 

MOTIVO INSERÇÃO TOTAL 
Ato Infracional 03 
Abuso Sexual 33 
Agressão Física 07 
Abandono de Incapaz 08 
Estupro 01 
Exploração Sexual 06 
Fuga do Lar 21 
Maus Tratos 09 
Negligencia 05 
Perdido em Via Publica 04 
Situação de Risco Pessoal e Social 93 
Trabalho Infantil 11 
Violência de Direitos 01 
Violência domestica 14 
Total Geral 216 

Fonte - Plano municipal de acolhimento da rede de direitos da criança e do adolescente de Breves 

No ano 2014 houve um processo de discussão sobre o funcionamento da Casa de Passagem, pois 
foi  percebida a necessidade de reordenamento da modalidade de acolhimento pelo espaço, tendo em vista 
a variedade de motivos de acolhimento, assim como a necessidade de permanência no espaço superior às 
setenta e duas goras  e para evitar o trânsito dos acolhidos em várias instituições,   no ano de 2014, foi 
elaborado o Plano municipal de acolhimento da rede de promoção, proteção e defesa de direitos da criança e 
do adolescente do município de Breves, com referência ao período de 2014 a 2017. No documento constou 
as orientações para a oferta do serviço de Acolhimento Institucional. 

A implantação do acolhimento institucional se deu conforme as Orientações Técnicas para os 
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes e pela Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais, onde o serviço deverá ter capacidade para atendimento de até vinte crianças e 
adolescentes (de zero a dezoito anos incompletos) em acolhimento provisório. Frisa-se também que no 
mês de junho de 2015 foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, para aprovação, o projeto que dispõe 
sobre Orientações técnicas para serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de Breves. 

Fotografia 38 – Sala 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.8.1 Estrutura física 

O espaço físico foi alugado pela SEMTRAS, com perfil de uma residência, em localização distante 
de escolas e de hospitais. O deslocamento até ao espaço é realizado por transporte escolar ou em veículo 
próprio dos funcionários e neste caso a Secretaria de Assistência arca com o combustível utilizado. 

Com relação à estrutura física, o espaço é de alvenaria e possui doze cômodos, sendo estes: 

a) Um pequeno hall de entrada, com um banco comprido de madeira;  

b) Uma sala de coordenação, que também é utilizada como técnica, administrativa e para 
atendimentos individualizados. O local possui mesa, cadeiras, computador com impressora (no momento 
da visita não tinha acesso à internet), armário e estantes para guarda de documentos e materiais 
pedagógicos. Ressalte-se que o armário onde se guarda os gêneros alimentícios não perecíveis fica nesta 
sala, por ser um local que se pode manter maior controle e fechar com chave; 
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c) Uma sala aberta com ventilador e quadro, que é utilizada para atividades com as crianças 
e adolescentes, porém não havia mobília no local; 

d) O espaço possui três quartos: 
 No primeiro, no momento da visita, estavam dormindo os meninos maiores (duas crianças 

com seis e sete anos de idade e um adolescente de doze anos), este ambiente dispunha de quatro camas e 
um banheiro; 

 No segundo estavam dormindo os meninos menores (dormiam duas crianças com 04 anos 
de idade). Este possuía três camas e um beliche, um armador de rede, um armário utilizado para guardar 
os pertences das crianças. No local também estavam guardados onze colchões novos. O banheiro desse 
quarto estava desativado; 

 No terceiro dormiam as meninas (à época da visita dormiam quatro crianças). Neste 
ambiente havia três camas e um armador de rede, uma cômoda e um banheiro. 

Fotografia 39 – Quarto 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 40 – Recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

e) Uma sala de convivência com um banco de madeira e algumas cadeiras, um rack com 
televisão e aparelho de DVD. Ressalte-se que a mobília era insuficiente para proporcionar conforto às 
crianças e aos adolescentes; 

f) Uma cozinha mobiliada com armários, uma mesa grande para refeições, louças e panelas, 
fogão, geladeira e bebedouro. A água do serviço era proveniente de poço artesiano e caixa d’água; 

g) Aos fundos, existe um espaço que congrega a lavanderia com máquina de lavar e tanques, 
bem como um local com mesa grande e dois bancos de madeira que também é utilizado para a refeição do 
público atendido, assim como para atividades pedagógicas e de reforço escolar; 

h) Há também um banheiro para uso dos funcionários. 
Cabe ressaltar que todos os cômodos possuíam ventiladores e a casa estava em bom estado de 

conservação, habitabilidade e segurança, porém não foram visualizadas acessibilidade aos portadores de 
deficiência, além do que os banheiros não eram adaptados ao público infantil. Também cabe ressaltar que 
se visualizou a necessidade de complementação do mobiliário da casa para o melhor acolhimento das 
crianças, principalmente no espaço de convivência e no utilizado para atividades lúdicas e pedagógicas. 

Fotografia 41 – Sala 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 42 – Cozinha 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.8.2 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

Por ocasião da coleta de dados o serviço possuía uma equipe de profissionais todos em regime de 
contrato de serviço temporário, composta por:  

a) 1 coordenadora assistente social – atua como coordenadora e assistente social no espaço 
(regime de trinta horas semanais, ficando de sobreaviso para qualquer emergência); 

b) 1 psicóloga (trabalha em regime parcial, atuando duas vezes por semana no serviço de 
acolhimento institucional (segunda e quinta-feira) e três dias no CREAS, seis horas diárias); 

c) 1 pedagoga (atua em regime parcial, duas vezes por semana com carga horária de 6 h/dia 
(terça e quarta-feira), sua lotação é no CREAS nos outros dias da semana); 

d) 1 assessor jurídico- de origem do CREAS, dá suporte às situações da unidade de 
acolhimento Institucional quando há necessidade; 

e) 4 cuidadores – escala de revezamento, com doze horas trabalhadas e trinta e seis horas de 
descanso (com relação à escolaridade, uma possui nível médio e as outras três, nível superior incompleto); 

f) 4 auxiliares de cuidadores- escala de revezamento, com doze horas trabalhadas e trinta e 
seis horas de descanso (destas, três possuem ensino médio e apenas uma tem ensino fundamental 
incompleto); 

g) 1 auxiliar administrativo – contratado em regime de seis horas diárias (trinta horas 
semanais); 

h) 2 vigias – Regime de escala de doze horas trabalhadas por trinta e seis horas de folga; 

i) O local também possui estagiários de Serviço Social, os quais são supervisionados pela 
coordenadora da unidade, que é assistente social. 

Com relação ao regime de plantões dos cuidadores estão funcionando da seguinte maneira: dois 
plantões durante o dia, de sete horas da manhã às dezenove horas, com três e dois profissionais, 
alternadamente e dois plantões noturnos, com dois profissionais cada, das dezenove horas às sete horas da 
manhã, todos em escala de revezamento de doze horas trabalhadas por trinta e seis horas de folga. 

Os servidores no momento de iniciação de suas atividades no espaço passaram por processo de 
capacitação e também as capacitações ocorreram por causa do reordenamento do local que se transformou 
em unidade de acolhimento institucional. Segundo disposto no documento da SEMTRAS, denominado 
Oficina de formação, foi trabalhada a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA e o 
Plano Municipal de Rearmamento do Serviço de Acolhimento, bem como outras temáticas pertinentes à 
oferta do serviço. 

No momento da pesquisa, a equipe técnica estava com frequência de atuação insuficiente para o 
atendimento da demanda, conforme o previsto nas Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento 
para Crianças e Adolescentes, elaboradas pelo CNAS3 e o CONANDA4 e que dispõem que os serviços de 
acolhimento Institucional deverão ter dois profissionais para atendimento de até vinte crianças e 
adolescentes com carga horária mínima de trinta horas semanais. No presente caso, a psicóloga e a 
pedagoga, são cedidas por outros serviços e atuam duas vezes na semana com carga horária de seis horas 
diárias. 

 
4.8.3 População atendida 

A capacidade da unidade de acolhimento institucional é de vinte crianças e adolescentes, sem 
distinção de sexo. Por ocasião da visita havia nove crianças e adolescentes acolhidos, com as seguintes 
faixas etárias: 

                                                           
3 Conselho Nacional de Assistência Social 
4 Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente 
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Tabela 16 – Número de acolhidos por faixa etária, UA, anos 2010 a 2014, Breves, PA 

Faixa Etária Masculino Feminino 

0 a 2 anos  1 

3 a 5 anos 2 1 

6 a 8 anos 2 1 

9 a 11 anos  1 

12 a 15 anos 1  

Total 5 4 

   Fonte – UAI, Breves, PA  

Entre o público acolhido havia dois grupos de irmãos, um com quatro crianças e outro com três 
crianças. Em relação aos tipos de violação de direitos delas estavam: 07 casos de negligência e risco social, 
01 de fuga do lar e risco social, 01 de abuso sexual e 01 de trabalho infantil. Destas, apenas uma criança foi 
acolhida no ano de 2015, as outras estavam no local deste 2014. Ressalte-se que a unidade faz cadastro 
para adoção e estavam com quatro crianças (grupo de irmãos) constando em lista de adoção, pois as 
possibilidades de reinserção familiar haviam sido esgotadas. 

O espaço, no momento do acolhimento inicial, faz o preenchimento do Plano de Atendimento 
Individual (PIA), este documento está estruturado em 3 eixos: dados pessoais, dados do acolhimento e 
situação familiar. O Conselho Tutelar e o Poder Judiciário são os principais órgãos a encaminhar crianças e 
adolescentes para acolhimento. 

Com relação às especificidades apresentadas pelas crianças e adolescentes acolhidos, havia uma 
criança com problemas de linguagem e que frequentava regularmente a escola no horário da tarde e às 
quartas-feiras ia para o atendimento educacional especializado de sua escola. Segundo a coordenadora do 
espaço, já havia sido solicitado ao Centro Educacional Wallace Pinheiro, que trabalha com pessoas com 
deficiência, acompanhamento com fonoaudiólogo a ocorrer nos outros dias da semana no período da 
manhã. 

Com relação ao direito à educação, todos os acolhidos estavam devidamente matriculados na rede 
regular de ensino; as crianças com até seis anos de idade frequentavam a escola e a creche no horário da 
manhã e as maiores de sete anos idade estavam matriculadas no horário da tarde. Este procedimento foi 
adotado para separar a permanência na casa das crianças maiores das menores e dos adolescentes. 

No que se refere à participação em outras atividades lúdicas e pedagógicas, na ocasião da pesquisa, 
a pedagoga estava presente no local apenas duas vezes por semana, assim, as crianças estavam sem reforço 
escolar e sem atividades pedagógicas/lúdicas periodicamente, importando em tempo ocioso para elas. As 
crianças e adolescentes participam de atividades externas esportivas, às segundas-feiras, a partir das 
dezoito horas, realizada por voluntários e acompanhada pelos cuidadores, estas ocorrem no ginásio da 
Escola Municipal Odízia Farias. O adolescente acolhido também participava das atividades do Mais 
Educação pela sua escola às terças, quartas e sextas-feiras e aos sábados praticava esportes oferecidos por 
uma ONG da região. 

O serviço dispunha de planejamento das rotinas de atividades das crianças e adolescentes, 
contemplando os múltiplos aspectos de convivência. Com relação aos aspectos religiosos, os acolhidos, 
recebiam visita de um padre e de um pastor, porém sem frequência regular estabelecida. Quanto à relação 
familiar, cinco das crianças recebiam visitas semanais em dias agendados. 
 
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) II 

O município de Breves possui um Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II), localizado na Av. Rio 
Branco, nº 121, bairro Centro. Ele iniciou as atividades iniciadas em junho de 2011, seus números de 
registros são no CRM/PA nº 74152 e no CNESS nº 6138055. À época do Levantamento, a gestora possuía 
formação em enfermagem e o médico responsável especialização em psiquiatria. 

Fotografia 43 – Placa  

 
Fonte: acervo do MPPA 
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O Centro foi implantado em uma rua principal do município de Breves, em um prédio próprio, 
exclusivamente utilizado para o serviço de atenção psicossocial.  O horário de funcionamento é das oito às 
dezoito horas, de segunda a sexta-feira. 

Por ocasião da coleta de dados também funcionava no local um Centro de Testagem e Acolhimento 
(CTA), tendo a enfermeira como responsável pelo serviço que consistia em que testagens sanguíneas para 
detecção de HIV, hepatites, entre outros. Os atendimentos eram realizados às segundas e quintas-feiras, 
nos horários da manhã e da tarde. 
 
5.1.1 Estrutura física 

O prédio de propriedade da prefeitura do município possui uma rampa de acesso da rua até sua 
entrada, no local há um hall de entrada com alguns bancos, uma recepção, cinco salas de atendimento, uma 
cozinha, um depósito, três banheiros (um público, um no consultório médico e outro na sala pedagógica) e 
ainda uma área onde são realizadas as festividades em épocas comemorativas. 

Fotografia 44 – Recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 45 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Entre as salas, estão uma para acolhimento do serviço social, um consultório psicológico, um 
consultório médico psiquiátrico que também é utilizado como sala de enfermagem para ministração de 
medicamentos, uma sala para o administrativo e que também é utilizada para o armazenamento dos 
medicamentos, uma pedagógica e a do CTA que, além do mobiliário habitual, possui uma geladeira para 
armazenamento do material. 

Todas as salas de atendimento possuíam ar condicionado, mesas, cadeiras, estantes, armário, 
materiais pedagógicos e lúdicos. Entre os equipamentos, o CAPS possui também computadores, 
impressora, geladeira, além de produtos descartáveis e de limpeza. O espaço é em parte acessível para 
pessoas com deficiências, pois possui rampas de acesso, porém o banheiro público não é adaptado a eles. 
No momento da pesquisa constatou-se que a estrutura do prédio era boa, mas precisava de reformas, pois 
é uma construção antiga. 
 
5.1.2 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

À época do levantamento, o serviço possuía dez funcionários, sendo a equipe composta por: 

a) 1 coordenadora/ enfermeira – atua como coordenadora e enfermeira, vínculo efetivo, 
carga horária quarenta horas semanais; 

b) 1 médico psiquiatra – vínculo contrato (trabalha em regime parcial, atuando três vezes ao 
mês); 

c) 1 assistente social – vínculo efetivo, carga horária trinta horas semanais; 

d) 1 psicóloga – vínculo contrato, carga horária trinta horas semanais; 

e) 1 pedagoga – vínculo contrato, carga horária trinta horas semanais; 

f) 1 técnico em enfermagem – vínculo efetivo, carga horária quarenta horas semanais; 

g) 1 auxiliar de administração – carga horária quarenta horas semanais; 

h) 1 cozinheira; 

i) 02 vigilantes. 
A entrevistada relatou haver necessidade de uma terapeuta ocupacional para a complementação do 

quadro de funcionários do local. 
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Ainda segundo informações, são realizadas palestras e capacitações para os funcionários do CAPS e 
também para os próprios usuários do serviço sobre várias temáticas, ministradas pelo médico psiquiatra 
que realiza os atendimentos no local. 
 
5.1.3 Atendimentos 

O CAPS II, recebe indicação de pacientes da rede, encaminhados pela atenção básica (UBS, PSF), 
hospital municipal e assistência social, geralmente os novos casos são acolhidos em até uma semana, sendo 
estabelecido projeto terapêutico em alguns casos. 

O projeto terapêutico é discutido apenas entre a equipe e, entre as atividades disponibilizadas pelo 
CAPS, estão o atendimento individual psicológico, psiquiátrico e psicoterápico, também há o trabalho em 
grupo, para a família, oficinas terapêuticas e vistas domiciliares, conforme cada caso. Em determinadas 
situações há o acompanhamento psicológico e psicoterápico diário do paciente até que consiga estabilizar-
se o quadro, sendo este tempo dilatado conforme a reposta clínica do próprio paciente. Nas situações em 
que este esteja faltando às consultas, é realizada visita domiciliar para checar-se os motivos da ausência, 
assim como também em casos de crises latentes. O CAPS também disponibiliza e controla a distribuição de 
medicamentos aos seus usuários. 

O serviço também possui parceria com o Grupo Acreditar, que funciona nos mesmos moldes dos 
Narcóticos Anônimos e realiza o atendimento de alguns pacientes que são encaminhados para o local. 

Com relação às oficinas, estas são destinadas aos usuários do CAPS, e são desenvolvidas pela 
Psicóloga, o trabalho envolve a expressividade através da música, já o Grupo de Apoio Familiar é realizado 
com as famílias a nível de prevenção, onde são feitas orientações sobre a trato com os pacientes que fazem 
uso ou abuso de álcool, crack e outras drogas, ambas as atividades são desenvolvidas, em média, de quinze 
em quinze dias. Também são realizadas atividades pedagógicas destinadas aos pacientes com deficiências 
intelectuais e mentais, estas são executadas pela Pedagoga e ocorrem três vezes por semana, apenas no 
período da manhã, onde são trabalhados através de aspectos lúdicos e pedagógicos, a coordenação motora 
e o desenvolvimento cognitivo do paciente. 

Fotografia 46 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Em virtude de no município de Breves não haver CAPS-i nem CAPS-AD, o local também realiza 
atendimento de crianças e adolescentes, inclusive dos acolhidos pela unidade de acolhimento institucional 
ou que estejam apreendidos na Delegacia local ou cumprindo medida socioeducativa. Segundo relatos da 
psicóloga, cerca de 30% do quantitativo geral de atendimentos realizados pelo CAPS são de crianças e de 
adolescentes. 

Com relação aos casos que necessitem de internação, o usuário dessa categoria clínica é 
encaminhado para tratamento no CCDQ. Ainda segundo a entrevistada, uma das grandes problemáticas 
enfrentadas é a falta de um neurologista nos hospitais locais, o que dificulta um diagnóstico mais preciso 
dos pacientes. 

Já o CTA, além das testagens para detecção de doenças diariamente, realiza também o trabalho de 
aconselhamento e cuidados, por meio de palestras e orientações aos pacientes. Segundo informações de 
uma das entrevistadas do espaço, há em média de 300 a 400 atendimentos mensais, entre médicos, 
psicológicos, pedagógicos e inclusive do CTA. 

Fotografia 47 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 48 – Sala de atendimento médico 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
5.1.4 Intervenção psicofarmacológica 

Conforme já mencionado em tópico anterior, o CAPS prescreve e disponibiliza medicamentos, após 
realizadas avaliação psicológica e psiquiátrica do paciente. 
 
6 A POLÍCIA JUDICIÁRIA 

As Polícias Civis são instituições que exercem funções de Polícia Judiciária, de acordo com o artigo 
144 da Constituição Federal de 1988, subordinadas ao chefe do Poder Executivo Estadual e dirigidas por 
delegados de polícia de carreira. Basicamente, a missão institucional da Polícia Civil (§ 4º do artigo 144, 
CF/1988) é o de prestar segurança pública à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas 
e do patrimônio. A Polícia Civil atua apurando infrações penais (exceto as infrações cometidas por 
militares) e inúmeras funções institucionais, tais como: 

a) Exercer, com exclusividade, as atividades de Polícia Judiciária e apurar as infrações penais 
(exceto militares); 

b) Realizar as investigações indispensáveis aos atos de Polícia Judiciária; 
c) Promover as perícias criminais e médico-legais necessárias, quando mantiver órgãos 

periciais, ou requisitá-las aos órgãos competentes, ou, na falta de peritos dos órgãos citados, designar a 
autoridade policial peritos ad hoc para realizá-las; 

d) Reprimir as infrações penais; 
e) Promover a identificação civil e criminal quando mantiver órgão de identificação, ou 

requisitá-la ao órgão competente; 
f) Colaborar com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e demais autoridades 

constituídas; 
g) Custodiar provisoriamente pessoas presas, nos limites de sua competência. 
O Chefe de Polícia ou Delegado Geral preside o Conselho Superior da Polícia Civil, órgão colegiado 

de assessoramento superior integrado pelos Diretores dos Departamentos de Polícia. No Pará há 
Departamento de Polícia da Capital e do Interior. No interior existem Superintendências que abrangem 
vários municípios (de acordo com a divisão administrativa do Poder Executivo). A Polícia Civil do Pará 
registra várias Unidades de Polícia Especializada (na capital e alguns municípios do interior), tais como: 

a) Delegacia de Atendimento à Mulher; 
b) Delegacia de Atendimento ao Idoso; 
c) Delegacia de Homicídios; 
d) Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis; 
e) Delegacia de Proteção à Infância e Adolescência. 
O quadro funcional mínimo em uma Unidade da Polícia Civil deve constar delegados, escrivães, 

investigadores e motoristas. 
Delegado de Polícia Civil é responsável por dirigir as Polícias Civis (art. 144, § 4º da Constituição) 

e de presidir o inquérito policial, instrumento que formaliza a investigação criminal (comanda a 
investigação). O Investigador de Polícia Civil é responsável pela investigação policial de campo (nas ruas) 
e o escrivão por dar cumprimento às formalidades processuais de Polícia Judiciária. Este, lavra os boletins 
de ocorrência policial, autos, termos, mandatos, ordens de serviço e demais atos de ofício. O escrivão 
responde por toda a documentação relativa aos Inquéritos Policiais, tornando-se nesse ato o Oficial 
cartorário. 

Outros agentes que se destacam no trabalho da Polícia Civil são o Perito Criminal e Médico Legista 
- policiais especialistas, que em razão de conhecimentos científicos e técnicos assessoram o processo 
investigatório. Os equipamentos mais importantes ao trabalho dos policiais civis são o armamento (o mais 
utilizado são as pistolas calibre .40) e os coletes a prova de balas. Vale ressaltar que a viatura policial 
assume importância fundamental à investigação. 
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6.1 Superintendência das Ilhas do Marajó Ocidental 
O município de Breves não possui PROPAZ para atendimento de crianças e de adolescentes 

expostos a violência e abusos, nem Delegacia especializada para adolescentes a quem se atribui a autoria 
de atos infracionais. O atendimento é, então, realizado pelas duas Delegacias instaladas no município, a 
Superintendência das Ilhas do Marajó Ocidental e a Delegacia Especializada da Mulher. 

A superintendência fica situada na rua Vereador Costa Leite, nº 92, bairro Aeroporto, telefone (91) 
3783-4200 A rua é de fácil acesso e possui prédio em alvenaria com salas individualizadas para os 
delegados, sala para os investigadores, almoxarifado, local de espera, cartório e carceragem.  

As salas estão equipadas com cadeiras, mesas, armários, ar condicionado, computadores e 
impressoras. Há nove computadores e impressoras à disposição dos delegados, do superintendente, do 
escrivão para registro das ocorrências e dos funcionários do cartório. 

Os equipamentos estão adequados ao número de funcionários. Todos os computadores possuíam 
acesso à internet, porém, por ocasião da pesquisa, o sinal era fraco ou inexistente em grande parte do 
tempo. 

A carceragem possui três celas, duas para presos adultos e uma destinada a adolescentes para 
aguardar a apresentação ao promotor de justiça e o encaminhamento para o centro de internação após 
decisão judicial. A cela dos adolescentes possui as mesmas características da dos adultos, escura e sem 
ventilação adequada. A alimentação dos adolescentes é fornecida pelo município. 

Fotografia 49 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

O corpo de funcionários, à época da coleta de dados, era formado por um delegado 
superintendente, dois delegados, dois escrivães e quatro investigadores, todos da carreira da polícia civil. 
A prefeitura cede um funcionário que também desempenha as atividades de escrivão. A superintendência 
funciona vinte e quatro horas, todos os dias. 

Fotografia 50 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 51 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Os dois delegados se revezam em regime de plantão. E com relação ao cargo de motorista policial, 
este encontra-se em processo de extinção, motivo pelo qual a condução dos veículos geralmente é realizada 
pelos investigadores. 
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Fotografia 52 – Veículo 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 53 – Carceragem 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Na entrevista com a autoridade policial, ficou clara a necessidade de mais um transporte fluvial 
para atender essas ocorrências em situação de flagrância, pois do contrário, o atraso no atendimento das 
situações prejudica sobremaneira a coleta de provas. 

A superintendência dispõe de uma viatura, Marca Ranger/ Amarock, ano 2013, Placa NEJ-8864 e 
uma moto. Considerando a posição geográfica da cidade, muitos delitos ocorrem em localidades onde o 
acesso é apenas por via fluvial. Para atender a essas ocorrências, há uma lancha que é de uso compartilhado 
pelas polícias civil e militar. 

Com relação ao armamento, o Estado dispõe uma pistola, 30 munições para cada, e um colete à 
prova de balas para cada policial. A Superintendência ainda dispõe de 01 espingarda calibre 12 e 02 caixas 
de munição. 

No local são atendidas as ocorrências de atos infracionais praticados a qualquer hora do dia e em 
qualquer dia da semana de forma contínua. No que se refere a crimes, também são atendidos registros de 
todos os tipos penais de forma continuada; os crimes praticados contra mulher que caracterizam violência 
doméstica e os crimes contra criança e adolescentes praticados no âmbito familiar quando ocorrem de 
segunda a sexta-feira são atendidos na DEAM. 

Mesmo atendendo aos adolescentes em conflito com a lei e às crianças e adolescentes vítimas de 
crime, a superintendência não dispõe de profissional que componha equipe multidisciplinar (assistente 
social, psicóloga e pedagogo), o que certamente dificulta o atendimento. Destaca-se que a sala de espera 
para atendimento também é a mesma tanto para os casos de crimes contra criança e adolescente quanto 
para registro de atos infracionais e dos demais crimes praticados por adultos. 

No município não há CIEPAS, assim, os adolescentes que cometem atos infracionais são conduzidos 
pelos policias militares locais, sem capacitação especializada para esse público. 

Com relação à perícia a ser realizada em drogas e armas, como não há centro de perícia cientifica, 
as provas são levadas para Belém pelos próprios funcionários da superintendência. 

No que se refere aos exames em vítimas, o problema se agrava, pois, os delegados tem que nomear 
médicos do sistema de saúde do município ou do Estado para realizá-las, criando grande embaraço em 
virtude da recusa destes por falta de especialidade na área e de equipamento adequado para coleta de 
material, principalmente nos casos de crimes sexuais. 

No ano de 2014, cento e cinquenta atos infracionais tiveram autoria atribuída a adolescentes, e a 
maioria, segundo informações, foram crimes contra o patrimônio, roubo - principalmente, tráfico. 

Já nos meses iniciais do ano de 2015, foram cometidos aproximadamente 57 atos infracionais, nos 
mesmos parâmetros dos identificados no ano de 2014. 

No que se refere às crianças e aos adolescentes como vítimas, a delegada entrevistada informou   
haver grande dificuldade na precisão dos dados pois seria necessário averiguar caso a caso.  Um 
levantamento realizado no ano de 2015 identificou aproximadamente nove casos contra a dignidade 
sexual. 

Na comunicação com a rede, foi informado que o maior contato é com o conselho tutelar e que 
contam com encaminhamentos corretos e presteza dos conselheiros. Relatam a necessidade de promotor 
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de justiça no município, pois em caso de apreensão de adolescentes, em virtude das acumulações de cargos 
pelos membros do Ministério Público, é recorrente não haver promotor para apresentar o adolescente que 
muitas vezes é liberado antes de uma triagem adequada, causando revolta nas vítimas e na população. 

 
6.2 Delegacia Especializada da Mulher 

A Delegacia de Atendimento à mulher está localizada na rua Ângelo Fernandes, s/nº, bairro 
Aeroporto, telefone: (91) 3783-2670, e-mail: monikesbrasil@gmail.com 

Situada em uma rua de fácil acesso, possui prédio em alvenaria com salas individualizadas para o 
delegado, para os investigadores, de espera, para conversa reservada com a vítima, almoxarifado, 
brinquedoteca e carceragem. 

Fotografia 54 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 55 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

As salas estavam equipadas com cadeiras, mesas, armários, ar condicionado, computadores e 
impressoras. Havia três computadores e impressoras distribuídos na sala do delegado à disposição do 
escrivão para registro das ocorrências e para o uso do funcionário responsável pelo serviço administrativo. 
Os equipamentos estavam adequados ao número de funcionários.  Todos os computadores possuíam 
acesso à internet, porém permaneciam sem sinal em grande parte do tempo. 

À época do levantamento, a Delegacia de Atendimento à Mulher não dispunha de viatura. O veículo 
destinado à equipe ficou danificado em virtude de um acidente e não foi consertado nem substituído por 
outro. A ausência de veículo dificultava o pronto atendimento das ocorrências, por isso foi pontuado pela 
delegada entrevistada a necessidade premente de um veículo. 

Fotografia 56 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 57 – Brinquedoteca 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Considerando a posição geográfica da cidade, muitos delitos ocorrem em localidades onde o acesso 
é apenas por via fluvial. Para atender a essas ocorrências, havia uma lancha de uso compartilhado pelas 
polícias civil e militar. Na entrevista ficou clara a necessidade de mais um transporte fluvial para atender 

mailto:monikesbrasil@gmail.com
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as ocorrências em situação de flagrância pois, do contrário, o atraso no atendimento aos casos prejudicava 
sobremaneira a coleta de provas. 

Por ocasião da pesquisa, o corpo de funcionários era formado por um delegado, um escrivão e dois 
investigadores e um administrativo, todos da carreira da polícia civil. A prefeitura cedeu dois funcionários, 
um desempenhava as atividades de escrivão e o outro de secretário. Conforme já mencionado 
anteriormente, o cargo de motorista policial estava em extinção. 

A Delegacia de Atendimento à mulher funcionava de segunda a sexta-feira, de oito às doze horas e 
de catorze às dezoito horas. A delegacia possuía quatro pistolas Taurus ponto quarenta, de propriedade de 
cada policial, com trinta munições. Os coletes à prova de bala também eram individuais. 

A delegacia atendia a todos os crimes contra mulher com características de violência doméstica e 
crimes contra criança e adolescente quando a violação ocorresse no ambiente familiar. 

Mesmo atendendo a crianças e a adolescentes vítimas de crimes no contexto familiar, no momento 
da coleta de dados a Delegacia não dispunha de nenhum profissional que compusesse equipe 
multidisciplinar (assistente social, psicóloga e pedagogo), o que certamente dificultava o atendimento. Para 
alguns acompanhamentos e produção de relatórios, a autoridade policial solicitava a colaboração dos 
técnicos do CRAS. 

Destaca-se que a sala de espera para atendimento era a mesma tanto para os casos de crimes contra 
criança e adolescente quanto para o registro de atos infracionais e dos demais crimes praticados por 
adultos. 

A sala de espera mantinha ambiente reservado para não haver divulgação dos casos. Havia, 
inclusive, sala especial para entrevista com técnicos e brinquedoteca. 

Com relação à perícia, o delegado precisava nomear médicos do sistema de saúde do município ou 
do Estado para realizá-las, criando grande embaraço em virtude da recusa destes por falta de especialidade 
na área e de equipamento adequado para coleta de material, principalmente nos casos de crimes sexuais.  

Em relação a crimes praticados contra criança e adolescentes, descritos ou não no ECA, a Delegacia 
não forneceu os quantitativos referentes a eles. 

Na comunicação com a rede, foi informado que o maior contato era com o conselho tutelar, 
contando com encaminhamentos corretos e presteza dos conselheiros. Eles relataram, ainda, a necessidade 
de promotor de justiça presente no município, pois necessitavam de parcerias para desenvolver trabalhos 
preventivos ao enfrentamento aos crimes contra crianças e adolescentes. 
 
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 infanto-
juvenil. 

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 infanto-juvenil é onerada pela 
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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 Breves 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 Inter setoriais 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 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. 
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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. 

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. 

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 Breves, 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 sócio 
assistenciais do município de Breves, percebia-se certo descontentamento de todos os servidores dos 
equipamentos visitados em relação à baixa remuneração ofertada pela gestão municipal de Breves 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 sócios educandos 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. 

No geral, a rede de atendimento à criança e ao adolescente no município de Breves 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 
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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 sócio familiar 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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