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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 
Marabá. A pesquisa foi desenhada com o objetivo de fazer o levantamento do SGDCA nos municípios 
elencados, de modo a conceder insumos às ações de fiscalização do Ministério Público do Estado, em 
prol da efetividade destas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heloisa Helena Feio Ramos 
Socióloga do Ministério Público do Estado do Pará 

 
2.1 Crescimento populacional 
 
 

Ano População 

1996 150.095 

2000 168.020 

2011 238.708 

Fonte: IDESP-Pa. 
 
 
 
 

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

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

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

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
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2.2 População estimada 
A população estimada para 2013: 251.885 

 
2.3 Indicadores econômicos 

PIB PIB PIB Per - Capita  Renda média 

domiciliar Per – 

Capita 

2000 572.172 3.348 372,93 

2010 3.601.647 15.427 505,03 

Fonte: Cidades/IGBE/DATASUS 

 

2.4 Indicadores sociais 

Mapa de Pobreza e Desigualdade - Municípios Brasileiros 2003 

Incidência da Pobreza 42,73 % 
Ver 

cartograma 

Comparar com outros 

municípios 

Incidência da Pobreza 

Subjetiva 
46,50 % 

Ver 

cartograma 

Comparar com outros 

municípios 

Índice de Gini 0,41   
Ver 

cartograma 

Comparar com outros 

municípios 

 Fonte: IBGE/Cidades 

 
2.5 Renda da população 

Proporção de pessoas com baixa renda – ½ SM (510,00) 

1991 2000 2010 

 65,28 48,36 

Fonte: Datasus 

 

Razão de renda segundo município 

1991 2000 2010 - 

 35,19 38,96  

Fonte: Datasus 

 
2.6 Educação 

Ensino Fundamental - anos 

iniciais 

 

Ens. Fundamental - anos finais 

Ensino 

Médio 

Taxa de 

abandono 

(2012) 

2,5 % 4,8 % 20,3 % 

Pará (2012) 3,5 % 6,7 % 16,6 % 

Região Norte 

(2012) 
3,0 % 6,4 % 13,8 % 

Brasil (2012) 1,4 % 4,1 % 9,1 % 

http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=15&codmun=150420&idtema=19&codv=v01&search=para|maraba|mapa-de-pobreza-e-desigualdade-municipios-brasileiros-2003
http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=15&codmun=150420&idtema=19&codv=v01&search=para|maraba|mapa-de-pobreza-e-desigualdade-municipios-brasileiros-2003
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=15&idtema=19&codv=v01&search=para|maraba|mapa-de-pobreza-e-desigualdade-municipios-brasileiros-2003
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=15&idtema=19&codv=v01&search=para|maraba|mapa-de-pobreza-e-desigualdade-municipios-brasileiros-2003
http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=15&codmun=150420&idtema=19&codv=v04&search=para|maraba|mapa-de-pobreza-e-desigualdade-municipios-brasileiros-2003
http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=15&codmun=150420&idtema=19&codv=v04&search=para|maraba|mapa-de-pobreza-e-desigualdade-municipios-brasileiros-2003
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=15&idtema=19&codv=v04&search=para|maraba|mapa-de-pobreza-e-desigualdade-municipios-brasileiros-2003
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=15&idtema=19&codv=v04&search=para|maraba|mapa-de-pobreza-e-desigualdade-municipios-brasileiros-2003
http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=15&codmun=150420&idtema=19&codv=v07&search=para|maraba|mapa-de-pobreza-e-desigualdade-municipios-brasileiros-2003
http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=15&codmun=150420&idtema=19&codv=v07&search=para|maraba|mapa-de-pobreza-e-desigualdade-municipios-brasileiros-2003
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=15&idtema=19&codv=v07&search=para|maraba|mapa-de-pobreza-e-desigualdade-municipios-brasileiros-2003
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=15&idtema=19&codv=v07&search=para|maraba|mapa-de-pobreza-e-desigualdade-municipios-brasileiros-2003
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Taxa de distorção 

idade-série 

(2012) 

24,1 % 35,9 % 51,7 % 

Pará (2012) 31,6 % 44,3 % 54,9 % 

Região Norte 

(2012) 
27,4 % 40,5 % 47,0 % 

Brasil (2012) 16,6 % 28,2 % 31,1 % 
 
 
2.7 Índice de Desenvolvimento da Educação básica (IDEB) 

 

 

Tabela 

  
Ens. Fundamental - anos 

iniciais 

Ensino Fundamental - 

anos finais 

Maraba (2011) 4,4 3,8 

Pará (2011) 4,2 3,7 

Região Norte (2011) 4,2 3,8 

Brasil (2011)   

 
2.8 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 
 

Referente ao ano de 2010 temos: 
 
Total: 0,668 – INDICANDO MÉDIO DESENVOLVIMENTO HUMANO 
 
EDUCAÇÃO: 0,564-  INDICANDO BAIXO DESENVOLVIMENTO HUMANO 
 
Melgaço no Pará é o município do Brasil com o mais baixo índice (0,418) 

 
3 A REDE DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
3.1 Os Conselhos Tutelares 
 
3.1.1 Localização e atendimento das demandas 

O primeiro a ser visitado, localiza-se na rua Servolo Brito, 224 B, Cidade Nova, contendo boa 
estrutura física e funcionando a três meses em bairro, predominantemente, comercial e de fácil 
acesso. 

O segundo, localizado em área mais distante (Folha 20, quadra 13, lote 27) encontra-se 
posicionado em local inadequado se considerarmos como critério facilidade de acessibilidade ao 
usuário tendo como referência a características do bairro o qual deve atender, assim como a 
localização de origem das demandas recebidas. 

O problema identificado diz respeito à localização do Conselho Tutelar Folha 20, já que o 
local fica distante das paradas que dão acesso aos bairros localizados nas proximidades. Outro fator 
que deve ser destacado, no que diz respeito à problemática da localização, refere-se à origem das 
demandas, em sua grande maioria originárias de localidades cujo acesso fica comprometido pela 
ausência de linhas de ônibus que passem próximo ao equipamento. 

O município de Marabá é dividido por 17 distritos, sendo seis distritos urbanos, onde estão 
localizados os equipamentos ora analisados conforme demonstra a figura abaixo, e 11 distritos 
rurais. 

 Mapa Distritos Área Urbana Identificando os conselhos tutelares 

http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-no-brasil/numeros-do-brasil/dados-por-municipio/municipio/pa/maraba/
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3.1.2 Quantidade de conselhos tutelares 

O município cumpre o que determina a Lei no que diz respeito a quantidade mínima de 
Conselhos Tutelares e conselheiros atuando, assim como no que diz respeito a duração do mandato. 
Entretanto, observa-se que, considerando o tamanho do município de Marabá, a quantidade de 
distritos e bairros existentes por distritos, suas características geográficas e de povoamento, as 
características das comunidades rurais existentes, o número de atendimento a casos de violação de 
direitos de crianças e adolescentes realizados pelos Conselhos em 2013, num comparativo com anos 
anteriores, o que vem colocando em destaque um aumento progressivo das demandas recebidas, o 
ritmo do crescimento populacional apresentado pelo município nos últimos dez anos (valendo 
ressaltar que o município apresenta população estimada de 251.885 mil habitantes para 20132), 
a posição estratégica ocupada por Marabá na cadeia produtiva do minério de ferro gusa, e mais 
precisamente, para o Projeto Grande Carajás, que detém a maior província mineraria do mundo. A 
quantidade de Conselhos Tutelares existentes, segundo art. 3º, 1º, da Resolução nº 139/2011, do 
CONANDA, que recomenda um número mínimo de 01 (um) Conselho para cada grupo de 100.000 
(cem mil) habitantes, se mostra insuficiente para realização da função a que se propõem 
(receptor de denúncias de ameaça e/ou violação dos direitos da criança e do adolescente pelos pais, 
pelo estado e pela sociedade, valendo, nesse caso, o principio da eficiência e da prioridade absoluta à 
criança e à juventude3 como critérios de definição da quantidade mais adequada), valendo ressaltar 
que: 

“... o Conselho Tutelar presta um serviço público essencial, que esta amparado tanto 
pelo principio da eficiência, que norteia a atuação dos órgãos públicos em geral (cf. 
art. 37, da CF), quanto pelo principio da prioridade absoluta à criança e ao 
adolescente (art. 227, caput, da CF e art. 4º, caput e par. Único, do ECA), razão pela 
qual o número de Conselhos Tutelares deve ser proporcional não apenas a 
população, mas também a demanda, de modo a prestar um atendimento célere e 
eficiente aos munícipes. A  apuração da demanda existente é também importante 
para determinar a distribuição geográfica dos Conselhos Tutelares em um 
determinado município, o mesmo se podendo dizer em relação as regiões de difícil 
acesso, que contem um contingente populacional considerável, que pode justificar a 
Criação de Conselhos Tutelares específicos para atendê-las, mais uma vez em nome 
da celeridade e eficiência do serviço prestado”. (247)    

 
3.1.3 Estrutura de pessoal e do material de trabalho 

Concomitantemente temos os problemas relativos às atribuições dos Conselhos Tutelares 
ora visitados, tais como, requisição de serviços, expedição de notificações, atenção a criança e 
adolescente, atenção e aconselhamento de pais e responsáveis, representação juto ao MP, para efeito 
das ações de perda ou suspensão do pátrio poder, entre outras. Nesse caso, percebeu-se que os 
Conselhos visitados não apresentam material de expediente, assim como outros recursos materiais, 
em quantidade suficiente para atenderem, com celeridade, as demandas recebidas. Em alguns casos, 
tais materiais são comprados com os recursos próprios dos Conselheiros e/ou criadas estratégias de 
modo a adaptar o encaminhamento das demandas a realidade do Conselho, a exemplo da reutilização 
de clipes, outras formas de organização/arquivamento das demandas (tais como a utilização de papel 
com pauta identificado com caneta hidrocor substituindo as pastas utilizadas para arquivamento, 
como as pastas de classificação, prateleiras compradas com recursos próprios utilizadas no lugar de 
armários, a utilização de um mesmo computador para atender a demanda recebida por cinco 

                                                           
2 Cidades/IBGE – consultado em 21 janeiro de 2014. 
3DIÁCOMO, Murilo José, DIÀCOMO, Ideara de Amorim. Estatuto da criança e do adolescente: anotado e 

interpretado.  Belém, Ministério Público do Estado do Pará/Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude: 

2012. 
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Conselheiros, a “socialização” de um mesmo ponto de internet, a ausência de um telefone 
coorporativo, etc.). 

Outro aspecto que vem contribuindo para dificultar o atendimento das demandas dos 
Conselhos Tutelares em Marabá diz respeito à ausência de quadro técnico especializado, constante 
de contador, pedagogo e advogado, em conformidade com o que dispõem o Ante Projeto de Lei n. 
001/2013 (Verificar se o anteprojeto já foi transformado em lei) 

O veículo utilizado para uso diário, FIAT UNO MILE, é inapropriado para realizar a cobertura 
das áreas rurais, visto que, uma das características geográficas marcante no município, no que diz 
respeito a sua expansão urbana e rural, é a definição da mesma tendo como referencia os grandes 
acidentes geográficos presentes em todo território, sendo que, “ a área urbana do município responde 
somente por cerca de 6,9% da área total do mesmo ou 1.041,365 km2” .  

Existe uma caminhonete que foi alugada pela prefeitura para o atendimento das demandas 
provenientes das áreas rurais pelos dois Conselhos. Associado a este fator, tornando-o ainda mais 
problemático, existe a estratégia utilizada para suprir a ausência de carro em caso de defeito 
mecânico ou outro similar. Neste caso, a caminhonete passa a suprir a ausência, impossibilitando ao 
Conselho Tutelar que ficou descoberto, o atendimento destas áreas. 

Por outro lado, a localização geográfica dos Conselhos Tutelares ora existentes parece 
sinalizar para não apropriação quando a referência passa a ser o atendimento das comunidades 
rurais existentes no município.  Valendo ressaltar que, no caso das comunidades ribeirinhas, NÃO 
EXISTE TRANSPORTE PRÓPRIO E ADEQUADO. Em caso de necessidade, contam com a ajuda da 
defesa civil. 

As sedes dos Conselhos Tutelares não são próprias, os imóveis ocupados são alugados e 
estão instalados há pouco tempo no local. 
 
3.1.4 Outras observações 

Os Conselheiros Tutelares do município vem constatando um aumento significativo do 
número de demandas, mas que não vem sendo acompanhado pelo aumento da estrutura 
física/administrativa e de pessoal.  A título de exemplo, temos os dados apresentados pelo 
Conselheiro Tutelar Sérvolo Brito que computou 754 atendimentos SOMENTE NO PRIMEIRO 
SEMESTRE de 2013, sendo que, em 2012, considerando os dois semestres, foram totalizados 752 
atendimentos. A prefeitura não tem uma política de capacitação para Conselheiros Tutelares. 
Dificuldades na comunicação com a Secretaria Municipal de Assistência. Os conselheiros tutelares 
entrevistados apontaram dificuldades no recebimento de diárias. Os conselheiros tutelares 
apontaram descumprimento no que diz respeito a adaptação dos municípios a Lei Federal que 
promoveu alterações em alguns artigos do ECA. 
 
4 O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) 

 
4.1 O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) fica localizado à Folha 13, Folha 13, 
Quadra Especial, Lote Especial, anexo ao CAIC – CEP: 68.500.000 / Telefone: 94 – 33216944. É um 
CRAS urbano localizado em imóvel próprio. A capacidade para atendimento: 5.000 mil famílias, 
entretanto já chegou a atender mais de 8 mil. A Área de abrangência é a Nova Marabá  

 

4.1.1 Ambiente físico 
O CRAS possui um bom ambiente físico, contando não apenas de espaços mínimos para seu 

funcionamento, mas de espaço para realização de oficina de madeira, sala de oficina sócio cultural, 
sala para realização de oficina de pintura. 

Quanto as instalações sanitárias, observou-se a adaptação parcial para utilização de 
portadores de necessidades especiais e idosos. 

Foi atestada a insuficiência quantitativa de mobiliário, computadores (totalizando dois), 
impressora (totalizando uma) para o atendimento da demanda diária do CRAS. 

O CRAS não possui equipamentos eletrônicos necessários para realização de atividades de 
cultura e lazer, contando apenas com um aparelho de TV. 

 

4.1.2 Materiais sócios educativos 
Não existe banco de dados de usuários de benefícios e serviços sócios assistenciais; 
Não existe em Marabá cadastro dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada 

(BPC). No Cadastro Único para Programas Sociais (Cadúnico) só existem informações sobre o 
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quantitativo, mas nenhuma informação quanto aos resultados, valendo destacar que apesar de 
reiteradas orientações para que os beneficiados dos serviços voltem ao CRAS a fim de que sejam 
realizados os acompanhamentos necessários, a grande maioria, após atendimento, não retorna. 

Quanto aos artigos pedagógicos, culturais e esportivos, os técnicos reclamam da quantidade 
e qualidade do material enviado. 

 

4.1.3 Recursos humanos 
Existiam, no momento em que foi realizado o levantamento, 38 pessoas trabalhando no 

equipamento, sendo: 3 Assistente Social ( 2 concursadas, trabalhando em regime de seis horas e 1 
contratada trabalhando em regime de oito horas); 2 Psicólogas (1 concursada, regime de seis horas 
e uma contratada, regime de oito horas); 2 Pedagogas (uma concursada/regime de seis horas, 1 
contratada/regime de oito horas); 1 Coordenadora/ Pedagoga  concursada – regime de oito horas; 5 
Agentes administrativos – concursados/regime de seis horas; 6 Serviços Gerais – concursados 
regime de seis horas; 5 Agentes de portaria- concursados regime de seis horas; 1 Agente de serviço 
patrimonial – concursado; 3 Agentes de serviço de conservação – contratados/ jornada de seis horas; 
4 Auxiliares Social – concursados em regime de seis horas; 2 Orientadores Sociais – 
contratados/regime de oito horas; 4 Facilitadores contratados/regime de oito horas; e 1 motorista – 
concursado/ regime de seis horas. 

Neste CRAS existe equipe volante. 
 

4.2 O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Morada Nova 
O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Morada Nova fica localizado à Rua 

alagoa; nº 225. Novo 11. 68.514.300, / Telefone: 94 33441201. É Urbano e trabalhando com equipe 
itinerante. Ocupa imóvel cedido. Capacidade de atendimento para 5.000 famílias, entretanto tem 
cadastrado 6.200 famílias. 

Este CRAS começou a funcionar em 2010, tendo como área de abrangência São Felix 1, 2 e 3. 
Morada Nova, Murumuru mais toda zona rural ao redor (geladinho, Espírito Santo, Vila Sarandi, Pau 
Seco, Pa 11, 12, etc. 

O atendimento das áreas rurais é realizado pela equipe volante que é composta por 1 
assistente social:  contratada, 1 psicóloga: contratada, 2 auxiliares administrativos: contratadas, 1 
motorista: contratado. 

A equipe realiza visita utilizando caminhonete (carro adequada para transitar nas áreas 
rurais do município). 

A principal dificuldade encontrada quanto ao atendimento realizado nas zonas rurais diz 
respeito a inadequação dos locais, muitos inadequados para a realização do atendimento. 

 

4.2.1 Ambiente físico 
O espaço destinado para recepção apresentando boa estrutura física, porém inadequado 

para realização daquilo a que propõem a lei, espaço de acolhimento e atenção inicial de famílias e 
indivíduos, valendo ressaltar que quando existe uma demanda maior por ocasiões especiais, a 
exemplo do Programa Minha Casa Minha Vida, este espaço torna-se inadequado. 

Salas de atendimento individualizado apresentando estrutura física que não possibilita a 
circulação natural do ar. A sala utilizada pela equipe volante é improvisada e funciona de forma 
inadequada para o atendimento individualizado. 

Não foram observadas Informações disponibilizadas em local visível acerca dos serviços 
ofertados, situações atendidas e horário de funcionamento da Unidade. 

As Instalações sanitárias foram parcialmente adaptadas para utilização de portadores de 
necessidades especiais. 

O CRAS precisa de ampliação física para melhorar as atividades em grupo. O Projovem 
acontece fora pela falta de espaço (é realizado em parceria com a escola). 

Existe a necessidade da criação de um outro CRAS para atendimento do público da região. 
 

4.2.2 Recursos materiais 
Mobiliário existente apresentando problemas e em quantidade insuficiente. Existe um 

computador antigo, apresentando problemas no funcionamento e sem acesso a internet. 
Existe uma linha telefônica com apenas um aparelho conectado, este apresentando 

problemas de funcionamento. 
Existe um carro, mas insuficiente para o atendimento da demanda do equipamento visto a 

existência da equipe volante. 
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Não existe equipamento de áudio, impressora.  
Vale ressaltar que as demandas com relação às ausências já foram encaminhadas para 

prefeitura, desde o início do ano, mas até o momento não foram atendidas. A necessidade da liberação 
de licitação é a justificativa utilizada pela prefeitura para o não atendimento. 

 

4.2.3 Materiais sócio educativos 
O Banco de dados de usuários de benefícios e serviços sócio-assistenciais é organizado pela 

equipe em Excel. A atualização é realizada por um auxiliar administrativo. 
Os Banco de Dados dos serviços socioassistenciais – dos grupos, são elaborados por 

semestre, em Excel, já o dos benefícios eventuais não foi feito até o momento. 
Cadastro de Beneficiários do BPC organizado também em formato Excel. 
Os artigos pedagógicos, culturais e esportivos precisam melhorar. 

 

4.2.4 Recursos humanos 
Função exercida e o seu respectivo nível de escolaridade, regime e horário de trabalho. 

 Psicóloga  Contratada  8 horas  Da equipe volante. 

Necessitando de mais uma para 

equipe fixa. 

 Assistente social  Contratada e 

concursada 

 6 horas  Existindo duas, uma para fica 

e outra para volante 

Auxiliar administrativa  concursadas  6 horas  Três: duas na equipe volante e 

uma na fixa 

Auxiliar social Concursada 6 horas Uma na fixa 

Agente de portaria Concursado 6 horas 
 

Vigia  Concursados  12 horas  Dois vigias 

Agente de serviços 

gerais 

Concursado 6 horas Quatro 

 Coordenação  Contratada  8 horas   

 Motorista   Concursado  6 horas  Uma 

 Facilitadores  Contratados  4 horas  3 sendo todos do Projovem 

 Orientador Social  Contratados  4 horas  3 

        

 
Existe ausência: falta pedagogo na equipe, mais um auxiliar social e um administrativo 

 

4.2.5 Outras observações 
O CRAS não acompanha as famílias das demandas espontâneas, apenas aquelas que estão 

sendo acompanhadas pelo CRAS. 
 

4.3 O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Bela Vista 
Esta funcionando desde 2009 à Trav. São Jorge (sem número), entre as ruas VS2 e VS3. 

Bairro: Jardim Bela Vista CEP: 68.5000.000 Telefone: (94) 33244465 
É um CRAS Urbano ocupando imóvel próprio. Planejado com capacidade para o atendimento 

de 5.000 famílias. Entretanto no momento da realização do levantamento no CRAS constava mais de 
6.000 atendimentos. 

Área de abrangência: atende 12 bairros, mais o complexo Cidade Nova, necessitando que seja 
criado outro CRAS para área de abrangência. 

 

4.3.1 Ambiente físico 
Não existem informações disponíveis em local visível sobre serviços ofertados, situações 

atendidas e horários de funcionamento da Unidade. 
Necessitam de espaço para realização dos serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculos. 
Necessitam de espaço para realização de cursos profissionalizantes. 
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Quanto a definição dos cursos profissionalizantes, é realizada pela Pronatec, que realiza o 
levantamento das necessidades. 
 

4.3.2 Recursos materiais 
Necessitam de recursos de multimídia (data show, caixa de som e microfone) e de máquina 

fotográfica digital para documentar as atividades realizadas. 
 

4.3.3 Materiais sócio educativos 
Os equipamentos não contem Banco de dados de usuários de benefícios e serviços 

socioassistenciais e Banco de dados dos serviços socioassistenciais. 
 

4.3.4 Recursos humanos 
Dispõem de 2 agentes de portarias; 1 agente de serviços gerais; 3 assistente administrativo; 

1 merendeira; 1 agente de conservação; 3 assistente social; 2 pedagoga; 1 assistente administrativo; 
1 agente de conservação; 1 Chefe de divisão 

O CRAS só tem algumas observações do Cadúnico, só dispondo da alternativa de inclusão. 
Caso seja necessária a visualização de outras, tais como, motivo de bloqueio de serviço, só poderão 
ter acesso se acionarem o órgão gestor (Secretaria de Assistência). 
 

4.3.5 Observações gerais 
- Não foi identificada a existência do índice de desenvolvimento dos CRAS; 
- Os espaços físicos existentes encontram-se inadequados para o atendimento do número de 

famílias referendadas nos equipamentos (5.000 mil famílias); 
- Não foi identificada a existência de uma política de capacitação técnico/profissional; 
- Não foi identificada abordagem especifica para o trabalho com as comunidades 

tradicionais; 
- Não foi identificado trabalho com comunidades tradicionais, em que pese as características 

geográficas e socioculturais do município; 
- Não foi identificado trabalho sistemático em comunidades rurais/ribeirinhas; 
- Não foi identificada a existência de dados estatísticos confiável das famílias atendidas pelo 

equipamento; 
- Não foi identificada uma política de avaliação das ações do equipamento, com elaboração 

periódica de relatórios contendo informações quantitativas e qualitativas dos atendimentos 
realizados; 

- Não foi identificada o domínio, considerando os técnicos que foram entrevistados durante 
a visita técnica, da dinâmica territorial abrangida pelo equipamento constando de mapeamento das 
situações de risco e vulnerabilidade social existentes no território;  

- Não foi identificada documentação que comprove integração efetiva das políticas que 
atuam sobre o território de responsabilidade do equipamento; 

- Estrutura física e de pessoal insuficiente para o atendimento das famílias referenciadas. 
 
4.4 O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) fica localizado à Rua São 
Francisco, 2325, Cidade Nova, CEP: 68.501.320, Telefone: (94) 33241090 CREAS, E-mail: 
creasmab@hotmail.com. É um CREAS urbano. A data da implantação é de fevereiro de 2009, o 
horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira. 

É um CREAS do tipo municipal, possuindo placa de identificação conforme modelo 
padronizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), tendo como área de abrangência 
todo o município de Marabá, incluindo as áreas rurais, totalizando 235 mil habitantes. 
 
4.4.1 Estrutura física 

O CREAS ocupa um imóvel alugado pela prefeitura utilizado para uso exclusivo do 
equipamento possuindo: Sala de recepção, equipada adequadamente; 2 (duas) salas exclusivas para 
coordenação e desenvolvimento das atividades administrativas; 1(uma) sala para a assistente social, 
1 (uma) sala para psicólogo, 1 (uma) sala para atendimento grupal e/ou reuniões, 1 (uma) 
brinquedoteca; Possui 1 (uma) cozinha; 2 (dois) banheiros: um masculino e outro feminino. 

Em termos de avaliação geral, é possível afirmar que os espaços físicos do CREAS apresentam 
adequada iluminação, adequada ventilação, adequada conservação, adequada condição de 

mailto:creasmab@hotmail.com
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salubridade, sendo que, os espaços utilizados como sala administrativa, sala da coordenação e 
auditório estão adequados para tais finalidades. 

Quanto ao critério acessibilidade, deve-se considerar que o acesso principal esta adaptado 
com rampas a rota acessível desde a calçada até a recepção, mas não estando de acordo com a norma 
da ABNT. Não possui rota acessível aos principais espaços do CREAS, não possui rota acessível ao 
banheiro, não possui banheiro adaptado para pessoas com mobilidade reduzida, não existindo outras 
formas de adaptação substituta. 

 
4.4.2 Quanto aos recursos materiais 

O equipamento não conta com telefone, fax, equipamento de som, DVD/vídeo cassete, data 
show, máquina fotográfica, filmadora, sendo que, com relação aos materiais pedagógicos, culturais e 
esportivos não são suficientes para o atendimento quantitativo e qualitativo das demandas 
existentes. Existe apenas UM computador sendo o único conectado a internet. 
 
4.4.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

A coordenadora ficou de enviar relação da composição da equipe que trabalha no CREAS, 
mas, até o momento, não foi encaminha. 

Não existe uma política/plano da formação permanente. Os cursos, quando acontecem, 
ocorrem de forma esporádica e desassociada. 

Objetivando superar o problema relativo a ausência de uma política efetiva de formação 
continuada, a equipe realiza grupo de trabalho interno, estudo de caso e planejamento. 
 
4.4.4 Caracterização dos serviços ofertados 

O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) está sem 
caracterização. A Abordagem social está no planejamento para o próximo ano. 

Serviço de Proteção Social a adolescente em cumprimento de medida sócio educativa de 
liberdade assistida (LA) e de prestação de serviços à comunidade: é realizado o atendimento para 52 
adolescentes. Segundo a técnica responsável o serviço de proteção está inscrito no Conselho de 
Direitos. Entretanto não foi apresentada documentação que comprovasse a inscrição. 

Não existe advogado na equipe técnica do CREAS 
A equipe técnica responsável pelo serviço não atende apenas aos adolescentes, mas 

mulheres vitimizadas. 
A frequência de atendimento é de três atendimentos por mês para cada adolescente. 
Quanto ao plano Individual de Atendimento (PIA) utilizam o modelo da Fundação de 

Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA). Foi solicitado um plano preenchido sem a 
identificação do nome do adolescente. As informações contidas no plano são generalistas não 
podendo ser utilizado como referência objetivando a visualização da progressão do adolescente no 
que diz respeito a pena. Todos os procedimentos realizados estão no formato de tópico, sem o devido 
detalhamento da informação. Exemplificando: 

 
Área situação Procedimento Objetivo Prazo de 

execução 

Atenção a 

família 

Família nuclear 

com renda da 

produção agrícola 

(verduras) 

- Visitas domiciliares 

- Reuniões e encontros 

familiares no CREAS 

- Detectar demandas e 

encaminhar a rede; 

- fortalecimento dos 

vínculos familiares 

- orientações gerais 

Referente ao 

prazo de 

cumprimento da 

medida 

 
Os principais locais onde o adolescente presta serviço: escolas e centros de saúde. 
 

4.4.5 Outras informações 
Os adolescentes são encaminhados para cursos profissionalizantes via PRONATEC e para 

atividades esportivas via “escolinha de futebol da comunidade”; 
Atendimento referente ao ano de 2013: 145 casos novos; 52 medidas sócio educativas: casos 

novos; Mulheres vitimizadas; Idosos; disque 100. 
O CREAS realiza constatação das denúncias contra idosos, mesmo não sendo sua atribuição; 
Quanto às dificuldades: - quantidade elevada de demandas; - deslocamento do usuário para 

utilização dos serviços; não realiza atendimento nas zonas rurais; Necessidade de um CREAS volante, 
contanto com equipe especifica; Necessita realizar abordagem de rua. A maior parte dos usuários 
abordados na rua são de drogadição, não existindo lugar especifico para encaminhá-los (técnica do 
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MP observa que necessita de técnica de abordagem para mapeamento para encaminhamento para 
família. Observa a necessidade de reconstrução dos vínculos com a família para desconstruir os 
vínculos com a rua). Os técnicos do CREAS atendem cinco casos por dia (para cada técnico) chegando, 
diariamente, novos casos, somados as visitas domiciliares e os trabalhos em grupos dificultando o 
acompanhamento psicológico. 
 
4.5 As Unidades de Atendimento Socioeducativo (UASES) 
 
4.5.1 O Centro de Internação Masculino 

O Centro de Internação Masculino fica localizado à Rua Tancredo Neves, sem número, São 
Felix 3, Marabá-Pa. A sua área de abrangência é a 11º e 12º Regional de Proteção – critério utilizado 
pela Secretaria Estadual de Saúde - correspondendo a 35 municípios destes, 14 estão localizados a 
mais de quatro horas de distância de condução (São Domingos do Capim, Bom Jesus de Tocantins, 
São Felix do Xingu, Santana do Araguaia estão localizados a mais de sete horas de distância) 
totalizando 40% do total de municípios que compõem a área de abrangência da Unidade4. 
 
4.5.1.1 Situação geral 

O equipamento se divide em dois espaços gerais: o primeiro a ser visualizado, ocupado pela 
recepção, coordenação e equipe técnica, e um segundo, já mais ao fundo, contendo espaços utilizados 
como sala de aula, espaço para realização de atividades em grupo, “quartos” /celas e espaço para 
“banho de sol”. O primeiro espaço encontra-se em razoável estado de conservação “aparente” em 
comparação com o segundo, não podendo ter sido observado o espaço utilizado para o atendimento 
ambulatorial5. A unidade não tem habitis e não foram atestadas atenções devidas quanto aos critérios 
básicos de segurança e acessibilidade. Apesar dos técnicos responsáveis pela unidade no momento 
da realização da visita confirmarem a inscrição do programa de atendimento no CEDCA, não foi 
apresentada documentação comprobatória, tão pouco das alterações realizadas. Também não 
souberam informar quanto a data da inscrição. O estabelecimento atende o público masculino, tendo 
sido “planejado” para atender um total de 20 adolescentes. Entretanto no momento de realização da 
visita técnica foram identificados 42 adolescentes atendidos. 

Fotografia 1 

Corredor de comunicação das salas 

Primeiro espaço do prédio 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 2 
Corredor de comunicação dos quartos/celas 

Segundo espaço do prédio 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

                                                           
4 Considere que as distancias em horas foi calculada tendo como referencia as sedes dos municípios. Nesse caso, estas 

serão maiores se considerarmos adolescente oriundo de vilas dos respectivos municípios. 
5 O mesmo encontrava-se fechado e a chave havia sido levada pela enfermeira, não contendo chave sobressalente. 



19 

 

4.5.1.2 Ambiente físico e infraestrutura 
Até o momento da realização da visita técnica, a unidade, que foi planejada para o 

atendimento de 20 (vinte) adolescente, estava funcionando com 42 (quarenta e dois).  
Associada ao problema da sobrelotação observou-se, também, o comprometimento da 

estrutura física do espaço e, conseqüentemente, da segurança, o que tornava inviável a utilização de 
algumas “celas”. 

Segundo depoimento das técnicas que orientaram a visita técnica no ambiente físico da 
unidade, a existência, associada, das problemáticas acima, estaria impossibilitando o atendimento ao 
Art. 123 do ECA, enfatizando que os critérios que até então eram utilizados em caso de atendimento 
excedente, a separação por afinidade e a separação considerando o critério provisório e interno, 
também estariam comprometidos. 

Em algumas celas/salas a impossibilidade na utilização deve-se a danos no mecanismo 
responsável pela movimentação de abrir e fechar a porta 

Fotografia 3 
Danos no mecanismo de fechadura da cela 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
O espaço para realização de atendimento ambulatorial não pôde ser visitado. Apesar de 

existir espaço para realização das atividades esportivas, deve-se destacar a inexistência de área 
coberta (o que torna inviável a realização de atividades esportivas por longo período diurno se 
consideramos a especificidade dos dias de verão em Marabá) somada a ausência dos equipamentos 
necessários para o desenvolvimento de tais atividades. Quanto as atividades de lazer e cultura, 
observou-se a existência de um aparelho de TV e caixas de som distribuídas na área destinada para 
a realização das atividades esportivas, atividades em grupo e visita familiar. 

Fotografia 4 
Espaço para realização de atividades esportiva 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 5 
Espaço multifuncional 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Observou-se duas salas de aula, sendo que uma estava sendo utilizada como cela, e ambas 
encontravam-se em condições precárias de manutenção, destacando que mesmo a visita tendo sido 
realizada em horário de turno escolar, observou-se que as carteiras estavam entulhadas em local 
aberto na área utilizada, também, para realização de atividades em grupo e para recebimento das 
visitas. Este mesmo espaço é utilizado para realização dos cursos profissionalizantes. Valendo 
destacar, também, o aspecto insalubre do espaço (o mesmo aspecto observado nas “celas”) e demais 
dependências, que pela lógica estrutural, deveriam ser utilizadas cotidianamente pelos adolescentes. 
Não existe local apropriado para estudo. Não existe espaço para realização de visita intima. Não existe 
espaço para o funcionamento da sala dos professores, secretaria e direção. 

 

Fotografia 6 
Espaço de atividades coletivas 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.5.1.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

A gestão da unidade não ocorre através de um Grupo Gestor ou colegiado. Considerando os 
relatos das técnicas que acompanharam a visita técnica, não foi possível identificar a participação do 
adolescente (e respectiva família) na gestão da unidade.  

Segundo informações contidas na Relação de Servidores (novembro de 2013)6 temos um 
total de 95 (noventa e cinco) profissionais trabalhando na instituição, sendo que, destes 95, 
SOMENTE QUATRO ESTÃO NA CONDIÇÃO DE SERVIDORES CONCURSADOS (1 (um) assistente 
social, 1 (um) agente administrativo, 1 (um) agente de portaria, 1 (um) monitor)  Os outros 91 
estão distribuídos, tendo como referência o perfil da relação “contratual” assumida com a 
administração pública, da seguinte forma: 88 temporários: 2 (duas) pedagogas, 4 (quatro) 
assistentes sociais, 2 (dois) psicólogos, 3 (três) auxiliares administrativos, 5 (cinco) motoristas, 3 
(três) técnicos de enfermagem, 5 (cinco) agentes de portaria, 7 (sete) agente de artes práticas,  50 
(cinqüenta monitores), 4 (quatro) monitores diaristas, 6 (seis) professores contratados pelo 
município de Marabá e cedidos ao CIAM através do Convênio n. 06; 3 (três) em outras condições: 1 
(um) gerente nomeado; 1 (um) auxiliar administrativo estável (1985); 1 (um) servente não estável 
(1984) 

Apesar das técnicas afirmarem existir uma política de Estado objetivando a capacitação e 
atualização na área da infância, inclusive destacando dois cursos que foram realizados durante o ano 
de 2013 (dos quais participaram apenas alguns dos profissionais), percebe-se a incompatibilidade 
existente entre a lógica da capacitação na área da adolescência (destacando a complexidade das 
temáticas abordadas) e o vinculo funcional predominantemente existente visto que tal 
predominância sugere uma elevada rotatividade, geralmente os contratos estando vinculados ao 
partido que esta no governo (e sua base aliada) e não a uma política de Estado (como deveria ser a 
abordagem do atendimento sócio educativo) valendo destacar, em nível de exemplificação, que 
considerando o caso ora analisado, 72 dos profissionais foram contratados no ano de 2013, 16 foram 
contratados no ano de 2012, sendo que dos 10 (dez) profissionais que compõem a equipe técnica, 
apenas 3 (três) tem um vinculo de mais de quatro anos com o CIAM/Marabá. Quanto aos “monitores” 
não diaristas, dos 50, nenhum tem contrato de mais de dois anos e meio. 

Ainda quanto a capacitação, os últimos cursos realizados somente foi citado um: II encontro 
regional de atendimento sócio educativo, realizado em Belém com 4 (quatro) dias de capacitação. 

Ocorreu divergência entre as técnicas consultadas com relação a realização de curso de 
capacitação para monitor no ano de 20137. 
 

                                                           
6 A relação vai encaminhada em anexo 
7 Enquanto uma das técnicas afirmou ter ocorrido um curso de capacitação para os monitores nos últimos seis meses, 

em que pese o fato desta não ter conseguido lembrar a temática que fora abordada, outra afirmou não ter ocorrido curso 

de  capacitação, nos últimos seis meses, especifico para monitor. 
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4.5.1.4 Projeto político pedagógico 
Foi afirmado que a Unidade tem projeto pedagógico, mas este não foi apresentado. Ainda 

segundo o depoimento das técnicas, não existira uma cópia nos computadores da instituição, apenas 
nos respectivos computadores pessoais. Quando foi argumentado se não haveria a necessidade de 
ter uma cópia em um dos computadores do CIAM, não foi obtido resposta. 

Segundo depoimento, a educação sexual está contemplada no Projeto Pedagógico, existindo 
planejamento mensal das ações desenvolvidas na unidade. 

Quanto a participação do planejamento das ações, ainda segundo depoimento, o mesmo fica 
restrito a equipe técnica, gerência e sócio educadores NÃO CONTANDO COM A PARTICIPAÇÃO DOS 
ADOLESCENTE E FAMILÍA. 

Quanto ao monitoramento, este é realizado com a participação da equipe da FASEPA, que 
visita e reúne com a equipe interna avaliando ação e estratégias de atuação. No final são apresentadas 
propostas de intervenção mais efetiva. 

Os adolescente e familiares não participam do monitoramento e o mesmo, considerando os 
relatos técnicos parecem não serem realizados fundamentados numa base estatística. 

Não existe participação efetiva da família dos internos nas ações desenvolvidas na unidade.  
As técnicas identificam como ponto crucial para o entendimento desta falta de participação efetiva, a 
distancia da unidade de boa parte dos locais de residência dos familiares associada a falta de recursos 
financeiros. 

Quanto a frequência de vistas da família aos internos, estas ocorrem uma vez por semana, 
mas como muitos não recebem visitas em função da distância entre a unidade e a casa dos familiares, 
foi utilizada a estratégia dos telefonemas, realizados também aos sábados, um por adolescente, com 
duração de cinco a dez minutos. 

O PIA, segundo informação da equipe técnica, é utilizado como instrumento para realização 
de registro sistemático das abordagens e acompanhamento dos adolescentes. Além do PIA, outros 
instrumentos também são utilizados: Relatório de acompanhamento; Controle e registro das 
atividades individuais; Controle e registro das atividades grupais e comunitárias; dados referentes 
ao perfil sócio econômico do adolescente; Ficha de evolução; controle de ligações; Fluxos de 
audiências. 

São aspectos contemplados pelo PIA: resultado da avaliação interdisciplinar; objetivos 
declarados pelo adolescente; previsão das atividades de integração social e/ou capacitação 
profissional; atividades de integração e apoio à família; formas de participação da família para efetivo 
cumprimento do plano individual; medidas especificas de atenção à sua saúde; definição das 
atividades internas e externas, individuais ou coletivas, das quais o adolescente poderá participar; 
fixação de metas para o alcance de desenvolvimento de atividades externas 

A unidade não vem cumprindo o prazo de 45 dias, a contar da data do ingresso do 
adolescente no programa de atendimento, para elaboração do PIA. 

A unidade não possui programa de apoio e acompanhamento dos egressos e dos casos de 
reincidência. 

A unidade ofertou dois cursos em 2013 de profissionalização para o adolescente interno, 
mas sem que houvesse uma avaliação prévia de mercado. 

Os cursos ofertados foram de Auxiliar de almoxarifado e Eletricista predial. 
Foram realizados cursos externos de música, informática, percussão. 
Foram firmadas parcerias para realização de cursos de profissionalização com a Obra 

Rolping/Estação Conhecimento Vale – SEST/SENAT, SENAR, SENAI. 
 
4.5.1.5 Observações gerais 

A unidade não tem habitis e não foram atestadas atenções devidas quanto aos critérios 
básicos de segurança e acessibilidade. A Unidade não apresentou documentação comprobatória da 
inscrição e atualização do Programa de Atendimento no CEDCA. A Unidade não apresentou o Projeto 
Político Pedagógico. 

Não foi possível verificar a consonância da estrutura da unidade, com o projeto pedagógico 
específico do programa de atendimento sócio-educativo; 

As Unidades contêm iluminação artificial em todas as dependências, mas não tem gerador 
de emergência que possa ser acionado em caso de pane na subestação ou falta de energia elétrica. 

A unidade apresenta comprometimento da estrutura física e, consequentemente, segurança 
(tanto dos internos, quanto da equipe que presta atendimento). 

A unidade desrespeita as normas no que diz respeito a utilizar, na cobertura, material 
adequado de acordo com as peculiaridades de cada região, prevendo a conveniente ventilação e 
proteção, adotando esquemas técnicos especiais que atendam às condições climáticas regionais. 
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A unidade está funcionando com capacidade excedente daquela para a qual foi planejada. Foi 
planejada para tender 20 internos e, no momento da visita, estava atendendo 42 internos; 

Existe cela/quarto, desobedecendo a orientação do SINASE de, no máximo, três adolescentes 
por quarto. Por outro lado, existe espaço que deveria ser utilizado para realização de atividades 
coletivas, possivelmente adaptado para utilização como cela/quarto. 

Fotografia 7 
Vista interna das celas 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 8 
Espaço adaptado para utilização como cela/quarto 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Na unidade não existem quartos, mas celas sobrelotadas e que não apresentam condições 
físicas mínimas de existência humanizadora, comprometendo a dimensão pedagógica das medidas 
sócio-educativas. 

Os banheiros das celas não apresentam condições mínimas de privacidade, de salubridade e 
segurança. 

A Unidade não obedece a separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da 
infração. 

O atendimento da unidade encontra-se comprometido, também, pelo número de “celas” 
danificadas e consequente diminuição da sua capacidade de atendimento. 

A associação do número excedente de adolescente internos com o número de celas 
danificadas na ocasião de realização desta visita técnica, impossibilitava assegurar a separação do 
atendimento e das atividades pedagógicas da internação provisória da internação8. 

Dois espaços planejados para serem utilizados como sala de aula estavam ocupados com 
interno. Outro apresentava poça, piso e quadro danificados e não constavam carteiras. 

Os internos realizam as refeições, cotidianamente, nas “celas”, apesar da existência de um 
espaço planejado para este fim. Deve-se destacar, entretanto, que o espaço não continha, no momento 
da visita técnica, número suficiente de cadeiras e mesa considerando a quantidade de adolescentes 
internados no período. 

Não existe um espaço planejado para o recebimento das visitas familiares, muitas destas 
comprometidas pela distância do local da unidade do local de moradia dos familiares de parte destes 
adolescentes. Os familiares são recebidos no mesmo espaço que é utilizado para as atividades em 
grupo. Pela visita técnica realizada foi constatada a inadequação do espaço em virtude da ausência 
de cobertura que possa proteger do sol/calor (o espaço, com exceção do espaço planejado como 
refeitório, não apresenta cobertura tornando-se inadequado, considerando as condições climáticas 
de Marabá). 

 

                                                           
8 Vale ressaltar que no momento da realização da visita técnica a Unidade atendia 16 (dezesseis) adolescentes na 

condição de internação provisória 
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Inexistência de: local apropriado para estudo; espaço para realização de visita intima; espaço 
para o funcionamento da sala dos professores, secretaria e direção. 

A unidade não estabelece permanente diálogo com a comunidade próxima ao local previsto 
para a execução do projeto e com todos os atores envolvidos, incluindo os adolescentes e sociedade 
civil favorecendo a integração social do adolescente. 

Não foi observada na dinâmica do atendimento sócio-educativo ações administrativas e 
técnico pedagógicas de educação, de saúde integral, de direitos sexuais, de direitos à maternidade, 
de esporte, de cultura, de lazer, de profissionalização, integrando adolescente, família e comunidade. 

Não foi observada na criação dos diversos ambientes da Unidade os seguintes 
detalhamentos: a) na fase inicial de acolhimento podem ser projetados dois módulos de moradia, 
preferencialmente com quartos individuais, separados com barreira física ou visual; b) nas fases 
intermediária e conclusiva do atendimento poderão ser projetados quartos individuais ou coletivos 
(de no máximo três adolescentes) não havendo necessidade de barreira física e visual nos 
atendimentos; c) na convivência protetora, cujo ambiente é destinado àqueles que precisam ser 
resguardados da convivência coletiva, poderá ser criada uma barreira física e visual de separação. 
Em caso de quartos coletivos deverão ser dimensionados considerando o perfil do adolescente, a sua 
origem (naturalidade), a gravidade do ato infracional. A concepção arquitetônica deve integrar 
também os demais espaços para o desenvolvimento de atividades coletivas, na perspectiva de criar 
ambientes que possibilitem a prática de uma vivência com características de moradia sem, no 
entanto, desconsiderar que é uma Unidade de atendimento de privação de liberdade; 

Não foi observada a prevenção da existência de áreas verdes e a aplicação da psicodinâmica 
das cores, visando à humanização do ambiente, bem como estimular a criatividade, perspectiva de 
futuro e dinamização no aprendizado. 

Todas as imagens referentes ao CIAM foram disponibilizadas pelas técnicas Maylô Ledo e 
Diana Braga do GATI/CAOS/MPPA. 

Fotografia 9 

Visão parcial das celas/quartos 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
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 II (CAPS II) 

 
O Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II) fica localizado à Rua Rio Vermelho, 340, Novo 

Horizonte, e-mail: caps2maraba@hotmail.com 
A data do início das atividades é de 18/10/04, Registro CNESS: 2614812. A instalação é 

isolada. O horário e dia de funcionamento é de 8 h de segunda à sexta-feira 
Prestam serviço de acompanhamento multifuncional, atendimento emergencial no hospital 

municipal de Marabá, prestam acompanhamento ambulatorial no Centro de saúde Laranjeiras e 
Centro de saúde Enfermeira Zezinha. O número de atendimento mensal é de 250 aproximadamente. 
O quadro de funcionários é de: 1 psiquiatra; 1 clinico geral; 1 enfermeiro; 2 assistentes sociais; 2 
psicólogos; 2 terapeutas ocupacionais; 1 pedagogo; 5 auxiliares/técnicos de enfermagem; 1 
profissional de nível médio; 4 auxiliares de limpeza 

Existe proposta de capacitação, mas não é desenvolvida 
Os usuários chegam ao CAPS encaminhados pela atenção básica da Unidade Básica de Saúde 

(UBS) e Programa Saúde da Família (PSF), encaminhados por serviços de outras áreas (secretaria de 
assistência e educação), encaminhados por Centro de Saúde, vêm por demanda espontânea. 

Quanto aos novos casos, estes são acolhidos através do acolhimento imediato. É estabelecido 
projeto terapêutico individual para os usuários do CAPS que é informado, mas não discutido. 

mailto:caps2maraba@hotmail.com
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Atividades terapêuticas oferecidas pelo CAPS são: atendimento individual; atendimento em 
grupo; atividade comunitária; Oficinas terapêuticas; Assembleias. 

Atividades realizadas fora do CAPS são: visitas a galeria de arte, parque zoobotânico, cine 
Marrocos. 

O técnico que faz acolhimento fica como referência para realização do acompanhamento dos 
casos. 

Não há mecanismo de controle social no CAPS 
São realizados atendimentos domiciliares incluindo a administração de medicação injetável, 

existindo acompanhamento até a estabilidade. 
Os medicamentos de saúde mental utilizados pelos usuários são adquiridos através da 

SESPA. 
Não existe quantitativo da média mensal de internação psiquiátrica dos usuários do CAPS. 
O acompanhamento das internações junto ao CAPS ocorre através da realização de visitas, 

orientação as famílias, visita realizada pelo psiquiatra. 
Não são atendidos crianças e adolescentes com uso, abuso, dependência de álcool e/outras 

drogas. As internações destes casos ocorrem no Pronto Socorro, dependendo da avaliação pediátrica, 
alguns caso podem ser encaminhados para Belém. 

Não há apoio matricial em saúde mental às equipes de atenção básica visto que a rede ainda 
não esta articulada de forma efetiva. 

Existe a articulação entre o CAPS e o serviço de atenção básica (UBS, PSF) e hospital 
municipal, ocorrendo através de contato telefônico e de encaminhamento dos casos à outro serviço. 

Foram destacadas como dificuldades importantes vivenciadas pelo CAPS: Relação com as 
instancias da gestão; Relação com outros serviços da área; Apoio a participação da comunidade. 

Quanto a organização do cuidado ao paciente: 
 
1 Foram identificados como serviços de realização sistemática: seguimento ambulatorial 

psíquico; monitoramento do seguimento ambulatorial clinico; retaguarda para urgência clinica; 
utilização de impressos formais para referencia e contra-referência; busca ativa de faltosos; 
articulação com o poder judiciário e MP; realização de exame médico-psiquiátrico quando da 
admissão do paciente; utilização de protocolos visando a integralidade do cuidado; 

2 Foram identificados como serviços não realizados: retaguarda formal para internação 
psiquiátrica; integração com outros recursos comunitários;Treinamento para contenção física. 

3 Foram identificados como serviços de realização ocasional: a participação da equipe do 
CAPS do atendimento após o encaminhamento do paciente para outro serviço; - articulação de 
recursos da comunidade viabilizando a reintegração do paciente; 

 
6 POLICIA JUDICIÁRIA 
 
6.1 Delegacia Especializada 

Fica localizada na folha 10, quadra 15, lote 12. Nova Marabá, Fone: (94) 3321-4800 e está 
vinculada a Superintendência do Sudeste do Pará 
 
6.2 Quantitativo de pessoal 

A Delegacia já funcionava como especializada da mulher, contando com uma equipe de 1 
(uma) delegada, 1 (uma) escrivã, 2 (dois) investigadores, valendo ressaltar que após a inclusão da 
especializada na área da infância e adolescente não ocorreu alteração no quantitativo de pessoal, 
assim como não houve capacitação especifica para o contingente já existente. 
 
6.3 Estrutura física 

A delegacia, antes da inclusão da especializada, já tinha uma caminhonete para cobrir todo o 
município de Marabá e que, segundo o depoimento da escrivã, já era insuficiente para o atendimento 
da demanda existente. Após a inclusão da especializada, o quantitativo de carro não aumentou. 
 
6.4 Material de trabalho 

Existem 3 (três) computadores, uma impressora e o acesso a internet foi avaliado como 
razoável. Quanto ao material de expediente, foi identificada a insuficiência quantitativa e qualitativa 
frente a demanda atendida pelas especializadas. 

 As munições só podem ser renovadas com ida para Belém, assim como o material de 
expediente, o que acaba prejudicando o funcionamento cotidiano das especializadas em virtude da 
escassez do quantitativo humano disponível para o atendimento das duas especializadas. 
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6.5 Outras observações 
Todos os procedimentos estão atrasados – os prazos para conclusão dos inquéritos estão 

atrasados por falta de servidor. 
A delegacia não funciona em regime de plantão. 
As mulheres têm que esperar quando tem flagrante de menor, levando a desistência de 

algumas. 
As duas especializadas estão funcionando no mesmo local com o mesmo quantitativo 

a três anos, comprometendo ainda mais o precário serviço já ofertado pela antiga 
especializada. 

Até o momento não tiveram capacitação para atendimento de adolescente (identificado pela 
escrivã como menor). 

O quantitativo continua o mesmo apesar da inclusão da especializada e do aumento 
significativo das estatísticas de crimes envolvendo adolescente em Marabá. 

Na unidade consta uma cela para atender as duas especialidades comprometendo o 
atendimento de ambas. Quando tem adolescente, eles improvisam a recepção para o atendimento 
aos agressores das mulheres, ficando estes junto das vítimas. 
 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mônica Rei Moreira Freire 
Promotora de Justiça 

Coordenadora do Centro de  
Apoio Operacional da Infância e Juventude 

Brenda Corrêa Lima Ayan  
Promotora de Justiça 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

No contexto das ações em rede, ele possibilitou identificar a noção de integralidade que 
incide diretamente sobre as políticas públicas, na seleção dos problemas prioritários, nos 
planejamentos racionalmente efetuados e na organização de serviços que permitam, numa rede de 
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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. 

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), 
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capacidade técnica limitada pelo número insuficiente de profissionais e dificuldades de articulação 
com toda a rede de serviços do sistema de garantias. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No geral, a rede de atendimento à criança e ao adolescente no município de Marabá 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 
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profissionais. Portanto, ainda que o plano de ação de cada equipe organize o trabalho para garantir 
os resultados esperados do serviço sob sua responsabilidade, conforme consta das diversas 
tipificações, há que se ter uma referência compartilhada, cujas balizas são a intersetorialidade dos 
serviços, a integralidade das ações, a matricialidade sociofamiliar e o território. 

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

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