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

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

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

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

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

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

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

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

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

Este Relatório consiste, então, na publicação dos resultados da pesquisa avaliativa e 
descritiva de uma parcela do SGDCA no município de Marituba, 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. O Levantamento no município de Marituba ocorreu entre os dias 05 a 07 de dezembro 
de 2013 e no dia 11/02/2014. A entrevistadora se deslocou 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 cem 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 
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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 Marituba. 

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

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

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

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

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

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

Carmen Helena do Carmo Cunha2 
Servidora do Ministério Público do Estado do Pará 

Cientista social 
 

2.1 Breve contextualização 
O município de Marituba nasceu em decorrência da Estrada de Ferro de Bragança - ferrovia 

construída com 293 quilômetros de extensão. Os primeiros 29 quilômetros de trilhos foram 
construídos em 1904. Anteriormente, o acesso à região era feito unicamente por via fluvial.  Em 1907, 
os dirigentes da Estrada de Ferro de Bragança construíram uma vila de casas para os operários 
denominada de Vila Operária a qual deu origem ao povoado de Marituba. 

                                                           
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 Bacharela em Direito (Faculdade de Belém), pós-graduada em Direito Constitucional. 
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Em 20 de janeiro de 1942, foi inaugurada a Colônia de Marituba, o objetivo da colônia era 
abrigar pessoas com Mal de Hansen3, mantendo-os afastados como uma forma de segurança, para 
evitar que a doença se alastrasse na sociedade. Esse episódio caracterizou o que se chama de 
segregação social compulsória, em outras palavras, toda pessoa, na época, com Mal de Hansen 
deveria ser banida do convívio da sociedade, para resguardar aos demais do contágio da doença. 

A Colônia de Marituba foi estruturada como uma pequena cidade, tendo hospitais, teatros, 
salão de jogos, cemitério, prisão, escola, entre outros. Mais tarde, essa colônia foi desativada e nessas 
instalações foram alocados o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS) Gedovar Nazzari, a Casa de Passagem e o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CMDCA). A antiga Colônia deu lugar, então, ao bairro Dom Aristides, 
porém a história e a arquitetura da época ainda persistem. Não há números exatos de quantas 
pessoas com a referida doença passaram a residir em Marituba. 

Em meados da década de 80 surgiram em Marituba inúmeros assentamentos urbanos 
espontâneos4, todos de forma desordenada. Dados informam que os primeiros assentamentos 
surgiram nos limites entre a vila de Marituba e o município de Benevides, irrompendo bolsões de 
miséria. Nesse período, surgiram outros bairros em Marituba. 

As ocupações dos terrenos maritubenses induziram ao crescimento demográfico, em 
contrapartida, aumentaram-se os problemas sociais. Marituba é uma cidade e um município 
brasileiro do estado do Pará, situado na Região Metropolitana de Belém, na contiguidade da Rodovia 
BR 316, distante a 22km de Belém, a 5 Km de Ananindeua e a 7Km de Benevides, possuindo extensão 
territorial de 103,279 km² de área com uma população projetada em 108.251 habitantes, segundo 
estimativa do IBGE5 de 2013. O município de Marituba foi fundado no ano de 1994, tornando-se 
independente do município de Ananindeua. 
 
2.2 Aspectos socioeconômicos e demográficos 

O município de Marituba, de acordo com o Censo Demográfico - Aglomerados Subnormais 
de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é considerado o 
município que possui o maior número de moradores em aglomerados subnormais (favelas), muito 
embora seja um dos menores municípios do estado do Pará, isto significa dizer que dos 108 mil 
habitantes, 83,3 mil moram em assentamentos espontâneos, ou seja, em termos de porcentagem gira 
em torno de 77,2% da população, superando a maior comunidade do estado do Rio de Janeiro: a 
Rocinha com cerca de 69.161 de moradores contra 83 ,3 mil de Marituba, cerca de 20% a mais que 
os habitantes da Rocinha6. 

Em verdade, a cidade computa a terceira maior taxa de densidade demográfica do estado do 
Pará com cerca de 440 habitantes por km². Ousa-se dizer que esse grande número de habitantes 
nessa área se dá em razão do município ser uma opção acessível de moradia, principalmente para a 
classe média baixa. 

Em relação às atividades econômicas, Marituba possui escassas indústrias. A economia se 
submete, em grande parte, ao setor de serviços informais ou ao comércio. Também existe um grande 
número de maritubenses que trabalha em Belém, Ananindeua e Castanhal. 

De acordo com os dados contidos no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais, - 
banco de dados criado pelo Governo Federal que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, 
entendidas como aquelas que tem renda de até meio salário mínimo por pessoa ou renda mensal de 
até três salários mínimos, e com os registros do Sistema Nacional de Informação do Sistema Único de 
Assistência Social7 (Rede SUAS) -, em novembro de 2013 foram registradas 4.509 famílias em 
acompanhamento pelo Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), das quais 62 famílias se 
encontravam em situação de extrema pobreza e 98 famílias estavam no Programa Bolsa Família. 
Nesse mesmo período, foram contabilizados um total de 852 atendimentos individualizados nos 
CRAS deste município. 

                                                           
3 Termo técnico utilizado para denominar a doença de hanseníase - patologia infecciosa e contagiosa causada por um 

bacilo denominado Mycobacterium Leprae. A hanseníase não é hereditária e sua evolução depende de características 

do sistema imunológico da pessoa que foi infectada. 
4 Popularmente conhecidas por invasões. 
5 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/. Acesso em: 19 de 

mar. 2014. 
6 Fonte: Censo Demográfico - Aglomerados Subnormais de 2010, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
7 Fonte: Censo SUAS/MDS – (Mês de referência: 04/2014) 

https://www.ibge.gov.br/


11 

 

 

De acordo com o portal de Transparência da Controladoria Geral da União8, no exercício do 
ano 2015 o total de recursos destinados ao fundo municipal de assistência e desenvolvimento social 
de Marituba (CREAS) foi de R$ 65.250,00 (Sessenta e Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta Reais), já para 
à ação do PAIF-CRAS o repasse foi de R$ 199.000,00 (Cento e Noventa e Nove Mil Reais) e para as 
ações do programa Bolsa Família foram destinados R$ 3.953.791,00 (Três Milhões Novecentos e 
Cinquenta e Três Mil e Setecentos e Noventa e um Reais) para cerca de 12.805 (doze mil e oitocentos 
e cinco ) beneficiários. 

O município de Marituba possui uma particularidade em relação aos demais no que tange ao 
aspecto político, mais precisamente, no processo eleitoral, pois em um ano houve três eleições 
suplementares municipais para prefeito e quatro para presidente da câmara dos vereadores9. 

Essas oscilações sufragistas repercutem diretamente no prosseguimento de projetos sociais 
e da administração da rede de atendimento causando instabilidade, prejudicando o bom 
funcionamento do sistema infanto-juvenil. 

Nota-se que a maioria dos coordenadores dos órgãos da rede de atendimento de Marituba 
assumiram seus respectivos cargos em setembro de 2013 e, em alguns casos, em junho, períodos 
estes considerados sintéticos para o desenvolvimento das ações da rede de garantia da criança e 
adolescente, portanto foram avaliados como fase de adaptação e adequação às atividades. Assim 
sendo, este estudo se encontra afetado e com informações transitivas, passíveis de alterações devido 
às circunstâncias elencadas. 
 

2.3 Dados sobre a violência contra crianças e adolescentes de abuso e exploração sexual 
 

Quadro 1 - Dados de Marituba-PA, referentes aos anos de 2011 a 2014, sobre abuso e exploração sexual 

de crianças e adolescentes 

ANO ABUSO SEXUAL EXPLORAÇÃO SEXUAL 

2011 15 02 

2012 26 07 

2013 07 03 

2014 14 06 

TOTAL 62 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SDH/PR-Disque100 

Elaborado por Dias e Tuñas 

                                                           
8Disponível em: 

<http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalTransparenciaDetalheRepasse.asp?Exercicio=2015& 

SelecaoUF=1&SiglaUF=PA&CodMun=0054&CodFuncao=08&CodAcao=2A65&CodFav=30396898>. Acesso em 

14 de abril de 2015. 
9 Além das atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal de Marituba n° 002/2006, o presidente da câmara municipal 

assume a prefeitura na ausência/cassação do prefeito e do vice-prefeito. 
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http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalTransparenciaDetalheRepasse.asp?Exercicio=2015&%20SelecaoUF=1&SiglaUF=PA&CodMun=0054&CodFuncao=08&CodAcao=2A65&CodFav=30396898
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalTransparenciaDetalheRepasse.asp?Exercicio=2015&%20SelecaoUF=1&SiglaUF=PA&CodMun=0054&CodFuncao=08&CodAcao=2A65&CodFav=30396898
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Os dados do gráfico acima calculam os números de casos de crianças e adolescentes que 
sofreram abuso e exploração sexual, percebemos que o número de denúncias concernente ao abuso 
sexual é praticamente o triplo do de casos de exploração sexual. O abuso sexual consiste em qualquer 
ato de natureza sexual em que adultos submetem menores de idade a situações de estimulação ou 
satisfação sexual, imposto pela força física ou pela ameaça, e os casos de exploração sexual que 
pressupõe uma relação de mercantilização dos corpos desses menores. Nota-se que neste período de 
quatro anos no município de Marituba-PA, o ano de 2012 deteve maior número de casos registrados 
nos dois seguimentos da violência sexual, sendo o primeiro com 26 casos e o segundo com 07 casos 
respectivamente. 

Pressupõe-se, que as campanhas publicitárias10 que ocorreram no ano de 2012, de 
conscientização sobre estas violências relatadas, tenham de alguma forma estimulado a população a 
realizarem denúncias, através do Disque-100, que se caracteriza como uma política pública nacional 
de combate à violência contra crianças e adolescentes. 

Quadro 2 - Dados totais referentes ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes 

Período de 2011 a 2014. 

ANO 2011 2012 2013 2014 

MARITUBA 17 33 10 20 

BELÉM 369 317 305 213 

PARÁ 3.218 4.280 4.125 2.828 

BRASIL 22.343 31.445 26.512 19.165 

Fonte: SDH/PR-Disque 100 

Elaborado: DIAS & TUNÃS 

Partindo de uma análise indutiva, observa-se na tabela 04 novamente uma relevância quanto 
ao número de denúncias registradas em 2012, havendo somente uma pequena diminuição no 
município de Belém neste ano relacionado ao ano 2011. Em 2014 os casos de violência apresentam 
uma redução significativa, apesar de ter duplicado em Marituba-PA, se comparado ao ano anterior. 
 
3 A REDE DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
3.1 O Conselho Municipal de Direitos das Crianças e dos Adolescentes 

O imóvel em que funciona o Conselho Municipal de Direitos das Crianças e Adolescentes 
(CMDCA)11 de Marituba é próprio, e fica situado em local de pouca visibilidade para a comunidade, 
além disso, não há um bom acesso, pois não há transporte público até o CMDCA. O referido conselho 
de direitos compartilha o imóvel com o CRAS Gédovar Nazzari e com a Casa de Passagem, ficando 
esta última localizada na parte lateral do imóvel. 

O veículo utilizado é um Fiat Uno fornecido pela Secretaria de Assistência Social uma vez por 
semana e é considerado inapropriado, pois é um carro pequeno e quando há a necessidade de 
transportar um maior número de conselheiros o trabalho a ser realizado fica comprometido. 
O material de consumo, como papel, pastas, cartucho de tintas para impressora é suficiente para a 
realização das atividades desenvolvidas pelo Conselho. 

Fotografia 1 - Sala da administração e de reuniões 

  
Fonte: acervo do MPPA 

                                                           
10 Em entrevista ao Fantástico, Xuxa revelou que sofreu abuso sexual. Disponível em<: http://veja.abril.com.br 

/noticia/entretenimento/em-entrevista-xuxa-diz-que-sofreu-abuso-sexual/>. Acesso em: 01 jun. 2015. 
11 Responsável pela informação: senhora Regina Rodrigues de Sousa (Secretária Executiva do Conselho). 
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A ausência de alguns conselheiros nas reuniões ocorre de forma justificada, motivo pelo 
qual as faltas não chegam a comprometer /atrapalhar as ações do Conselho. 

O CMDCA participou da última Conferência Municipal realizada foi em 2011, a qual ocorreu 
em todos os municípios, a conselheira não pode informar quais os encaminhamentos feitos a partir 
das deliberações desta conferência, visto que a mesma não participou, pois só está há três meses no 
Conselho. 

Fotografia 2 - Auditório 

 
Fonte: acervo do MPPA 

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente ainda não foi efetivamente 
implantado, nem mesmo a conta foi aberta, pois tal conta é vinculada ao Plano Plurianual e, em razão 
das instabilidades políticas pelas quais o município de Marituba está passando, com cassação do 
prefeito e do presidente da Câmara Municipal, houve um consequente atraso da votação do PPA12, o 
que acabou por refletir em um atraso para a implantação do fundo. 

Fotografia 3 - Sala de atividades 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Não havia debates na gestão passada sobre campanhas educativas e/ou informativas para 
aumentar arrecadação para o fundo municipal junto a pessoas jurídicas, visto não haver conta. 
 
3.2 O Conselho Tutelar 

O Conselho Tutelar (CT)13 fica localizado à Rua João Paulo II, nº 82, Bairro Dom Aristides, 
CEP: 67200-000, Telefone: (91) 3256-9666, e e-mail: ctmarituba@ibest.com.br 
 
3.2.1 Estrutura Física 

O CT de Marituba possui sede própria, sendo o imóvel de propriedade da Prefeitura. O espaço 
utilizado pelo CT é considerado razoável quanto à dimensão do espaço. Entretanto, há problemas em 
relação à conservação e à oferta de conforto da referida unidade, como móveis antigos, na sala onde 
os conselheiros trabalham as cadeiras dos visitantes são de plástico. 

Fotografia 4 - Fachada do CT 

 
Fonte: acervo do MPPA 

                                                           
12 Plano Plurianual. 
13 Entrevistados dois Conselheiros Tutelares Evanoel Carlos Silva de Sousa  e Edinei de Sousa Bezerra. 

 

mailto:ctmarituba@ibest.com.br
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O prédio possui uma espécie de quintal bastante amplo. É uma edificação bem localizada, 
pois se encontra no início da rua, tendo como ponto de referência um dos Hospitais mais importantes 
da Região Metropolitana de Belém: o Hospital Divina Providência, por esse motivo, o acesso a ele é 
bom, pois uma linha de ônibus circular passa em frente ao prédio. 

Fotografia 5 - Quintal 

 
Fonte: acervo do MPPA 

O prédio do CT possui as seguintes dependências: uma sala de recepção com um banco 
comprido; uma sala de reunião; uma secretaria; uma sala de documentação de controle e arquivo; 
três salas reservadas para atendimento; dois banheiros; sendo um banheiro para os funcionários e 
outro para os usuários e uma cozinha em condições razoáveis. 

Fotografia 6 - Sala de documentação, controle e arquivo do CT 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
3.2.2 Recursos humanos 

O CT conta como o número de cinco conselheiros tutelares para atendimento, uma 
recepcionista; dois auxiliares de administração; dois motoristas; um auxiliar de serviços gerais; e um 
vigia. 

Fotografia 7 - Sala de Administração 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
3.2.3 Recursos materiais 

Os materiais didáticos, como doutrina e leis, são consultados através da rede de internet. 
Existe uma linha telefônica fixa e um planejamento para se implantar o telefone móvel, uma 
impressora (no dia da visita a impressora estava em manutenção), computadores, uma geladeira (em 
péssimo estado), um fogão (em péssimo estado), um veículo locado, modelo Doblô, novo e em bom 
estado. 

No momento da visita estava suspenso o serviço da internet e foi registrado que o material 
de expediente disponível ao CT não é suficiente. Nada obstante, há necessidade de fornecimento dos 
materiais dedicados ao aperfeiçoamento intelectual e profissional do conselheiro, como doutrinas, 
manuais de atuação e textos legais. Neste ponto, é oportuna e interessante a atuação do 
setor/unidade, para a produção de várias cartilhas de orientação, revistas especializadas e 
compêndios normativos, cuja versão digital pode ser disponibilizada ao Conselho Tutelar. 
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Fotografia 8 - Fogão em péssimo estado de conservação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
3.2.4 Sobre os atendimentos 

O horário de funcionamento do CT é de 08h às 18h, sem intervalo, com regime de plantão 
aos finais de semana e feriados feitos por escala. Os casos atendidos, bem como os encaminhamentos 
são todos registrados formalmente e os formulários são disponibilizados de maneira acessível a 
todos os conselheiros. Os arquivos estão organizados e disponíveis em estantes localizadas em uma 
sala, da mesma forma também existem arquivos virtuais no computador, organizados de maneira 
prática a todos os conselheiros. 

No que se refere ao controle dos encaminhamentos e das requisições de denúncias, cada 
conselheiro organiza suas atividades para cumprir e realizar os mesmos. Executam visitas de 
monitoramento e todos os conselheiros são conhecedores das medidas adotadas que podem vir a ser 
aplicadas em caso de descumprimento, quais sejam: advertência, termo de responsabilidade e, em 
último caso, a apresentação ao Ministério Público do Estado (MPE). 

Em geral os órgãos ligados ao Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 
acatam e atendem às requisições do CT, exceto o Cartório de Registros Públicos, que não atende às 
demandas do Conselho. 

As aplicações das medidas de proteção são decididas e tomadas na maioria das vezes pelo 
conselheiro que realizou o atendimento, bem como também há decisões que são tomadas pelo 
colegiado. 

Segundo informações, um único CT, com apenas cinco conselheiros, tenta atender as dezenas 
de casos que chegam ali diariamente. O município precisa de, pelo menos, mais um CT para ampliar 
o atendimento14. 

Em relação ao Disque 100, o CT não tem padrão de atendimento, nem estrutura para o 
atendimento do referido Programa, pois recebe os formulários e faz a verificação das denúncias 
recebidas, entretanto, não há controle sobre os formulários, tendo já ocorrido de uma mesma 
reclamação ser averiguada mais de uma vez pelo CT, justamente por não haver um meio (planilha, 
caderno) de controle até porque não é concedido material e/ou servidor com disponibilidade e 
conhecimento para elaborar uma ferramenta de controle. 

Não há pessoal suficiente, treinamento adequado ou equipamento para fazer os 
atendimentos. O CT averigua cerca de vinte casos por mês de denúncias do Disque 100. Ainda assim, 
todas as denúncias são apuradas. 

Em relação às necessidades verificadas no CT, falta disponibilização de um espaço para a 
biblioteca; capacitar os servidores e estruturar equipe multidisciplinar (assistente social, psicólogo 
e assessor jurídico). 

 

3.2.5 Do Conselheiro Tutelar 
A remuneração média do Conselheiro Tutelar gira em torno de três salários mínimos15. A 

capacitação permanente dos conselheiros é feita mediante a disponibilização de cursos, oficinas ou 
palestras, que são ferramentas indispensáveis ao bom desempenho de suas funções. 

 

                                                           
14 Observação feita por uma senhora chamada Ângela dos Santos, usuária do serviço e que estava aguardando o 

atendimento de um conselheiro. 
15 Após a regulamentação do Edital 001/2015 Eleição do Conselho Tutelar de Marituba- PA a remuneração do (a) 

Conselheiro (a) Tutelar Municipal é estipulado pela Lei Municipal 309/15. 
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Fotografia 9 - Conselheiros tutelares de Marituba 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Na gestão atual (2011 a 2013) foram realizadas cerca de oito a dez capacitações, sob a 
coordenação e organização do MPE e pela Universidade Federal do Pará (UFPa). Houve também a 
participação no 1º Encontro Regional dos Conselheiros Tutelares, realizado pela Escola de Conselhos, 
pela Associação de Conselho e pelo munícipio, através da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social. 

Os conselheiros entendem ser de extrema importância as seguintes temáticas que ainda não 
foram tratadas na capacitação: Orçamento Público e Políticas Públicas. Assim, acreditam que não há 
necessidade de nova capacitação, mas sim que deve haver a capacitação continuada. 

Os conselheiros possuem conhecimento para identificar os casos cujas atribuições são do 
próprio CT, porém a comunidade não possui informações suficientes das funções do mesmo, o que 
causa várias visitas levadas ao CT de maneira equivocada, mas nesse caso os indivíduos são 
orientados pelos próprios funcionários sobre o procedimento e/ou qual órgão competente para 
solucionar as ocorrências que não sejam da alçada desse equipamento. 

Além das condições presentes no art. 133 do Estatuto da Criança e do adolescente (ECA), 
para a eleição do conselheiro tutelar não são exigidos outros requisitos. 

O conselheiro entrevistado não soube informar se algum membro do CT possui filiação 
partidária, o que sempre demanda atenção, pois eventuais interesses particulares ou políticos jamais 
poderão se sobrepor à função do órgão, que é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente. O CT não pode ser utilizado para a captação de votos ou como palanque eleitoral. 
 
3.2.6 Da atuação 

Foi informado que o CT possui uma boa relação com a Defensoria Pública, o Poder Judiciário 
e o Ministério Público. Em sua atuação, ele já precisou adotar as seguintes medidas: concedeu 
autorização de viagem; resolveu problemas de indisciplina na escola; fez acordos extrajudiciais de 
pensão alimentícia; acolheu criança ou adolescente em entidade de Acolhimento Institucional. 
 
4 O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) 
 
4.1 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS I) Gédovar Nazzari 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS I), denominado CRAS Gédovar Nazzari 
está localizado à Avenida João Paulo II, s/n, no Bairro Dom Aristides. Suas atividades iniciaram no 
dia 21 de abril de 2002. Ele adquiriu esse nome em homenagem ao religioso do Instituto Pobres 
Servos da Divina Providência “Gédovar Nazzari”, o qual financiou e construiu centros de saúde, 
escolas, e o Hospital Divina Providência dentre outros projetos sociais. Os bairros que fazem parte 
de sua área de abrangência são nove: Dom Aristides, Bairro Novo, Novo Horizonte I, Novo Horizonte 
II, Nova União, União, São Francisco, São José e Pedreirinha. 

Fotografia 10 - Frente do CRAS Gédovar Nazzari 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.1.1 Identidade visual, condições gerais da infraestrutura e funcionamento 

A identificação da unidade, segundo o MDS é própria, com o nº 15044204367. Por ser 
cofinanciado pela União e possui placa padrão, localizada na parte da frente e externa do CRAS (ao 
lado da porta), cujo modelo é obtido no Ministério. 
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Fotografia 11 - Placa de identificação do CRAS 

  
Fonte: acervo do MPPA 

O espaço físico destinado a este CRAS é considerado pequeno, haja vista ser um imóvel 
compartilhado com outras duas Instituições de proteção à criança e ao adolescente, (Casa de 
Passagem e CMDCA). Ainda que os espaços sejam reduzidos, são realizadas oficinas e palestras em 
uma sala que fica localizada ao lado da recepção da Casa de Passagem. No diálogo estabelecido com 
a dirigente foi informado que esse CRAS possui uma boa localização. 

O CRAS Gédovar Nazzari é um CRAS urbano e fica situado em imóvel de propriedade da 
Prefeitura. A capacidade de atendimento dele é de até 5.000 (cinco mil) famílias, sendo que possui 
cerca de mais 1.000 (mil) famílias cadastradas. Quando há necessidade, o serviço de itinerância é 
realizado pelo referido CRAS. 

O horário de funcionamento para atendimento externo é de segunda-feira a quinta-feira de 
08h às 17h, funcionando no mesmo horário às sextas-feiras, entretanto, restrito para trabalhos 
internos, tais como reuniões e planejamentos, dentre outras atividades administrativas. 

Fotografia 12 - Hall de entrada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

4.1.1 Espaço físico 
O corpo físico do CRAS é composto por salas de recepção, salas de atendimento 

individualizado (privado), salas de atividades coletivas, sala de administração, cozinha, banheiro e 
jardim. Ressalte-se que a cozinha, o banheiro e o jardim são compartilhados com a Casa de Passagem 
e com o CMDCA. 

Fotografia 13 - Sala de recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

O espaço do CRAS deve ser compatível com os serviços nele ofertados. Ele deve abrigar, no 
mínimo, três ambientes, com funções bem definidas: 1 recepção, com cadeiras e avisos sobre o 
funcionamento; 2 (duas) salas para atendimentos individuais garantindo privacidade e preservação 
da integridade e da dignidade das famílias, de seus membros e indivíduos; 1 (um) salão para reunião 
com grupos de famílias (nas dependências de acesso da Casa de Passagem); 1 (uma) sala grande, 
localizada na área externa, onde funcionam as aulas de informática, com aproximadamente vinte 
computadores novos. 

No decorrer do Levantamento foram observadas as seguintes características presentes no 
CRAS Gedovar Nazzari: 

O imobiliário é antigo, possuindo provavelmente bem mais de 10 anos; 
O prédio não possui acessibilidade para pessoas com deficiência, tendo somente uma grande 

rampa que dá acesso ao CRAS; 
Não está afixado, em local visível, o mapa do território de abrangência do CRAS; 
As informações sobre os serviços ofertados, as situações atendidas e o horário de 

funcionamento ficam em um pequeno quadro localizado na recepção; 
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O imóvel possui iluminação adequada, o ambiente é salubre, bem limpo e ventilado, os 
mobiliários são antigos, porém de acordo com a gestora, são aconchegantes; 

O imóvel, à vista de um leigo, necessita renovar a pintura; e 
O espaço físico do CRAS é compartilhado com a casa de Passagem; e não há brinquedoteca. 

 
4.1.3 Compartilhamento 

Segundo as normas vigentes, o CRAS, a principal unidade de desenvolvimento dos serviços 
socioassistenciais da proteção social básica, não pode ser instalado em edificações inadequadas e 
improvisadas e muito menos compartilhada com outros serviços, como é o caso do CRAS Gédovar 
Nazzari. O espaço físico do CRAS deve ser preferencialmente exclusivo. 

Fotografia 14 - Corredor de acesso às salas 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.1.4 Condições de acessibilidade 

O acesso principal ao CRAS apresenta uma rampa desde a calçada até a recepção do CRAS, 
porém ao final dela existe um pequeno batente, todavia as demais rotas do CRAS (recepção, sala de 
atendimento, espaços de uso coletivo) são planas e lineares. O banheiro não é adaptado para pessoas 
com deficiência, bem como não há pisos especiais para deficientes visuais. Pode-se dizer que não há 
adequação, posto que o espaço é antigo. 

O transporte utilizado até o Centro de Referência é feito por meio de mototaxi e bicicletas, 
ou a pé, visto que o ônibus não circula nas proximidades. 

Fotografia 15 - Sala de atendimento individual CRAS 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Imagem de satélite 1 - Vista aérea do CRAS com o prédio compartilhado com Casa de Passagem e CMDCA 

 
Fonte: Google Earth, 2013. 

 
4.1.5 Serviços 

Os serviços e ações oferecidos pelo CRAS são efetuados por demanda espontânea e busca 
ativa de famílias, sendo executados pelos técnicos ou encaminhados para a rede de atendimento à 
criança e ao adolescente no município. 

CRAS 

 

CMDCA 

CASA DE PASSAGEM 
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Fotografia 16 - Cadastros do PAIF 

 
Fonte: acervo do MPPA 

A equipe do CRAS mantém registro de todos os atendimentos realizados, das demandas e 
dos encaminhamentos concluídos para os usuários. Também mantém os registros de visitas 
domiciliares. A equipe faz palestras e desenvolve atividades lúdicas para as famílias, com a presença 
das crianças. 

Fotografia 17 - Sala de arquivo 

Fonte: acervo do MPPA 
O CRAS possui acesso ao banco de dados de benefícios e serviços socioassistenciais (controle 

PAIF - Programa de Atenção Integral à Família), ao Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico-
Itinerante) e ao cadastro de beneficiados do Benefício de Prestação Continuada (BPC)16. 

No que se refere à capacitação, não há um programa ou mesmo um planejamento de 
capacitação continuada para a equipe técnica. 
 
4.1.6 Recursos materiais 

O CRAS dispõe de computadores, linha telefônica fixa e internet, telefone: (91) 3256-8246 e 
e-mail: crasgedovarnazzari@hotmail.com 

No momento da visita, a equipe do CRAS se encontrava sem acesso ao Programa Navega Pará 
(essa situação persiste desde de meados de novembro de 2013). Destaca-se, também, que o CRAS 
não possui acervo bibliográfico, nem brinquedoteca, assim como, não dispõe de materiais 
pedagógicos, culturais e esportivos. 

O mobiliário (mesas, cadeiras, ar condicionado, fichários) é obsoleto, com necessidade de 
troca. Há também uma televisão antiga, um aparelho de vídeo, impressoras, e um projetor de vídeo 
(Datashow). Há um carro locado e cedido pela Prefeitura para o CRAS e que funciona em regime de 
revezamento com outro CRAS. 
 
4.1.7 Composição das equipes 

A instrução segundo a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-
RH/SUAS) quanto à composição dos profissionais de referência do CRAS é que seja composta por 
servidores públicos efetivos, o que não ocorre com este CRAS, podendo-se observar essa realidade 
no quadro abaixo. 

A fundamentação dessa exigência, além de constitucionalmente prevista garante a não 
rotatividade de trabalhadores do Centro, de modo a assegurar a continuidade, eficácia e efetividade 

                                                           
16 O Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Assistência Social foi implementado pela Constituição Federal de 

1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742, de 7/12/1993; pelas Leis nº 

12.435, de 06/07/2011 e nº 12.470, de 31/08/2011, que alteram dispositivos da LOAS e pelos Decretos nº 6.214, de 26 

de setembro de 2007 e nº 6.564, de 12 de setembro de 2008. O BPC consiste em  um benefício da Política de Assistência 

Social, o qual faz parte da Proteção Social Básica (PSB) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e 

para recebe-lo não é necessário ter contribuído com a Previdência Social, ou seja é um benefício individual, porém não 

vitalício e intransferível, o benefício assegura o recebimento mensal de 1 (um) salário mínimo ao idoso, com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais, e também é assegurado à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos 

de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Nos dois casos, devem provar não possuir meios de 

garantir o próprio sustento, ou por sua família. 

mailto:crasgedovarnazzari@hotmail.com
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dos programas, serviços e projetos ofertados pelo CRAS e, ainda, o prosseguimento permitirá o 
processo de qualificação continuada dos profissionais. 

A composição mínima das equipes do CRAS deve ser feita de acordo com o porte do 
município, conforme preceitua a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB-
RH/ SUAS, de acordo com tabela abaixo: 

Quadro 3 - Composição mínima das equipes dos CRAS 

PORTE DO 

MUNICÍPIO 

FAMÍLIAS 

REFERENCIADAS 

COMPOSIÇÃO MÍNIMA 

Municípios de 

Pequeno Porte  
Até 2.500 famílias 

referenciadas: 
1-  Coordenador, com nível superior, concursado, e com 

experiência em trabalhos comunitários, projetos, ou serviços 

socioassistenciais;  
 2- Técnicos de nível superior, sendo 1 assistente social; e 

outro, preferencialmente, psicólogo; 
 2 - Técnicos de nível médio 

Municípios de 

Pequeno Porte II  
Até 3.500 famílias 

referenciadas 
1 -  Coordenador, com nível superior, concursado, e com 

experiência em trabalhos comunitários, projetos, ou serviços 

socioassistenciais; 
 3 técnicos de nível superior, sendo 2 assistentes sociais e, 

preferencialmente, 1 psicólogo; 
3 técnicos de nível médio. 

Municípios de 

Médio, Grande, 

Metrópole e 

Distrito Federal  

A cada 5.000 

famílias 
1- Coordenador, com nível superior, concursado, e com 

experiência em trabalhos comunitários, projetos, ou 

serviços socioassistenciais; 
4 técnicos de nível superior, sendo 2 assistentes sociais; 1 

psicólogo e 1 profissional que compõe o SUAS; 
4 técnicos de nível médio. 

Fonte: NOB-RH/SUAS adaptada pela cientista social Carmen Helena do Carmo Cunha 

Como visto na tabela acima, Marituba está classificada na última cédula (em negrito), assim, 
deverá ter 1 coordenador, 4 técnicos de nível superior e 4 técnicos de nível médio. 

Como se pode observar não há voluntários ou estagiários de curso superior ou técnico, o que 
não é obrigatório segundo o MDS. Não há também profissionais de segurança pública, porém há 
agente de portaria. 
 
4.2 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS II) Emanuel Rocha 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS II) Emanuel Rocha está localizado à Rua 
Parque Real, Bairro Decouville, em Marituba. Este espaço de atendimento conta com ações 
pedagógicas e psicossociais e teve sua fundação em 21 de abril de 2002. O nome Emmanuel Rocha 
foi dado em deferência ao Senhor Emmanuel Martins da Rocha, cidadão maritubense. Tem como 
contato telefônico o nº 326-1124 e e-mail: crasemannuelrocha@yahoo.com.br. É considerado um 
CRAS urbano periférico. 

O prédio foi cedido pelo Governo do Estado do Pará para o município, onde funcionava a 
antiga penitenciária feminina. Este CRAS possui capacidade para atender até cinco mil famílias e 
iniciou suas atividades em fevereiro de 2002. Os bairros que fazem parte de sua área de abrangência 
são: Bairro Santa Clara, Decouville, Agrovila, São Pedro, Nova Marituba, Loteamento Marituba I, 
Mário Couto, Santa Fé, Nova Jerusalém, Residencial Beija-Flor, Loteamento Jardim Imperial, 
Ocupação Japão, Parque das Palmeiras e Morar Melhor. 

Fotografia 18 - Frente do CRAS Emanuel Rocha 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.2.1 Estrutura física 

Há cerca de 1500 famílias cadastradas e as condições de acesso são as mais variadas 
possíveis, como a procura espontânea, a busca ativa, o encaminhamento da rede e de outras políticas 
públicas. O ambiente físico é considerado pela coordenadora como excelente tendo em vista que 
possui um amplo espaço, uma ampla recepção, salas de atendimento individualizado, sala para 
atividades coletivas, salas para a administração, salas que garantem o sigilo e a privacidade do 
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usuário. O imóvel possui duas cozinhas. O prédio não dispõe de acessibilidade para pessoas com 
deficiência ou mesmo idosos. 

Ainda sobre a estrutura física, são quatro banheiros, sendo dois de uso coletivo masculino e 
feminino e outros dois de uso exclusivo dos funcionários, porém há uma reforma no banheiro 
masculino que está inacabada. 

O prédio possui ventilação e iluminação adequadas, (há um problema com a rede elétrica 
por se tratar de fiações antigas), a equipe é empenhada em manter a conservação do prédio. 

O prédio possui um auditório com capacidade para cento e cinquenta pessoas, uma quadra 
poliesportiva e grande área externa coberta, onde são realizadas várias atividades, tais como 
apresentações, festas ou comemorações. 

Fotografia 19 - Recepção do CRAS 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Há também projeto para a implantação de um laboratório, tendo a Secretaria Municipal feito 
levantamento da área para a implantação dele. As informações estão em locais acessíveis, faltando 
apenas um pequeno ajuste no sentido de dar maior visibilidade, quando é feito o acolhimento todas 
as informações são repassadas ao usuário. O gestor está providenciando a fabricação de folder 
explicativo sobre o funcionamento da unidade. 

Fotografia 20 - Área externa 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.2.2 Equipamentos e materiais 

Os recursos materiais, como mobiliário, linha telefônica, os três computadores, uma 
televisão, uma caixa amplificada, um vídeo e uma impressora, estão em perfeito funcionamento. O 
veículo é compartilhado com o CRAS Déa Rebello ficando à disposição duas vezes por semana e 
havendo alternância às sextas-feiras. 

Fotografia 21 - Área externa 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Nos quesitos materiais socioeducativos, o CRAS Emmanuel Rocha possui artigos 
pedagógicos. Ele também possui acesso ao banco de dados de usuário de benefício e de serviços 
socioassistenciais, ao CadÚnico dos programas sociais e ao cadastro de beneficiários do BPC. 

Fotografia 22 - Sala de arquivo 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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O maior desafio enfrentado pelo CRAS, segundo a coordenadora, é a distância, pois não há 
transporte público até ao CRAS, e a distância a ser percorrida a pé entre o ponto de ônibus mais 
próximo e o CRAS é de 3 km, em um percurso considerado como de alto risco em termos de segurança 
pública. 

Fotografia 23 - Sala de arquivo 

Fonte: acervo do MPPA 
A área interna do prédio possui uma aparência de limpeza e conservação, o mesmo não 

acontecendo com a área externa que apresenta sujeiras e aparência desorganizada. 
 
4.3 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS III) D. Vicente Zico 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS III) D. Vicente Zico17 está localizado à 
Rua Raimundo Barbosa Santana, s/n. final, à Rua da Biblioteca, Bairro Boa Vista, CEP 67.200-000. Ele 
foi inaugurado em 13 de dezembro de 2005. O nome do CRAS é uma homenagem ao Arcebispo 
Emérito de Belém pela sua dedicação à Arquidiocese e ao município de Marituba. 

O CRAS possui como ID o nº 15044204382, a placa de identificação segue o modelo padrão 
do MDS, e e-mail: crasd.vicentezico@gmail.com, o telefone é (91) 3256-0148. 

Ele é considerado um CRAS urbano18 de porte médio e possui cerca de mil famílias 
cadastradas, sendo que a capacidade de atendimento dele é de cinco mil famílias. O imóvel onde está 
localizado o CRAS é próprio e as áreas de abrangência dele são os seguintes bairros e localidades: 
Boa Vista, Centro, Mirisal, Santa Lucia I, Santa Lucia II, Campo Verde, Campina Verde, Uriboca Novo, 
Uriboca Velho e São João. 

Fotografia 24 - Fachada do CRAS D. Vicente Zico 

 
Fonte: acervo do MPPA 

A maior parte do acesso ao CRAS se dá por procura espontânea, mas também se dá por busca 
ativa, encaminhamento da rede socioassistencial e encaminhamento das demais instituições da rede 
de atendimento à criança e ao adolescente. 

 
4.3.1 Estrutura física 

Segundo a coordenadora, o ambiente físico é considerado bom, o prédio possui dois 
pavimentos, com espaços destinados à recepção, sala de atendimento individualizado, salas de 
atividades coletivas e comunitárias e seis banheiros. 

A sala para atividades administrativas apresenta informações disponíveis em local visível 
sobre os serviços ofertados, sobre as situações atendidas e com os horários de funcionamento dos 
serviços. 

O prédio conta com rota acessível para pessoas idosas e com deficiência às principais salas 
do CRAS, tais como: recepção, sala de atendimento e sala de uso coletivo, porém, ao olhar de um leigo, 
as rotas não estão de acordo com as Normas da ABNT (NBR9050)19. O atendimento ao usuário 
acontece em salas fechadas, em condições de privacidade e sigilo. As instalações apresentam 
iluminação e ventilação adequadas. Segundo informações prestadas, os equipamentos estão em boas 
condições de preservação. 

                                                           
17 Kristhiane de Lima Braga, coordenadora e entrevistada, graduada em Serviço Social e pós-graduada em Gestão 

Sustentável dos Municípios. 
18 A coordenadora não autorizou registro fotográfico, visto que só permitiria se a Secretaria de Saúde consentisse. 
19 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2015. 

mailto:crasd.vicentezico@gmail.com
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O prédio do CRAS conta com apenas um vigia, e em relação ao item segurança, a 
coordenadora ressaltou que a área onde ele está localizado é de alto risco, e por esse motivo deveria 
haver ronda policial, pois inúmeros assaltos ocorrem nas redondezas. 

Além dos espaços descritos acima, o prédio do CRAS possui uma piscina onde são 
ministradas aulas de hidroginástica, destinadas para idosos, grávidas e crianças, com 
acompanhamento de um profissional de educação física. A inscrição é realizada mediante 
apresentação de laudo médico. O curso tem 120 inscritos, estando com 70 participantes ativos. 

 
4.3.2 Equipamentos e materiais 

O CRAS possui os seguintes recursos materiais: dois aparelhos de TV, um aparelho de som, 
vídeo, quatro computadores, uma impressora (danificada), uma linha telefônica com sete ramais, um 
micro-ônibus e um veículo modelo Siena, o qual é locado pela Prefeitura e fica à disposição do CRAS 
duas vezes por semana. O imóvel é de uso exclusivo do CRAS. 

O CRAS realiza as seguintes atividades: busca ativa, visitas domiciliares, acompanhamento 
de famílias, acompanhamento prioritário das famílias com membros beneficiários do BPC e 
benefícios eventuais. Ele também realiza oficinas e grupos de convivências com família. 

O CRAS desenvolve estratégias específicas para inclusão de pessoas com deficiência nos 
serviços da unidade, assim como para orientação, acompanhamento e inserção de famílias no BPC e 
no CadÚnico. 
 
4.4 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS IV) Déa Rebello 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS IV) Déa Rebello se localiza à Rua João 
Batista, s/n, Bairro Almir Gabriel (sede) e nele são desenvolvidas atividades de dança, aulas de 
informática, capoeiras e reafirmação de convivência. Há também outro prédio anexo, situado na Rua 
Antônio Armando atrás do Posto de Saúde, onde funcionam os serviços administrativos. 

O CRAS IV foi inaugurado no dia 29 de junho de 2007. O nome é uma homenagem à 
Professora Ilsadéa dos Santos Rebello que muito contribuiu para a educação no município de 
Marituba. O número identificador do CRAS é 15044204375, ele atende às comunidades dos bairros: 
Bela Vista, Riacho Doce e Parque Verde, Canaã e Almir Gabriel, possuindo mais de mil famílias 
cadastradas, sendo considerado como um tipo de CRAS urbano periférico, de Porte Médio, o e-mail 
é: crasdearebello@hotmail.com.;  telefone: (91) 3286-5246, sendo que funciona de segunda a sexta-
feira, de 8h às 17h. 

Fotografia 25 - Entrada do CRAS Déa Rebello 

 
Fonte: acervo do MPPA 

As formas de acesso ao CRAS são por procura espontânea, por busca ativa, por outras 
políticas públicas e por encaminhamento da rede socioassistencial. 

 
4.4.1 Estrutura física 

Na estrutura física, o CRAS apresenta uma recepção, uma sala ampla onde acontecem as 
reuniões, salas de atendimento individualizado, sala para atividades em grupo, sala para atividades 
administrativas, sala para atendimento em privacidade e sigilo e uma cozinha. Para a gestora do 
CRAS, o ambiente físico do imóvel é bom. 

As informações dos serviços prestados e horário de funcionamento estão em local visível, as 
instalações sanitárias são boas, bem como a iluminação, a ventilação, a limpeza e a conservação do 
prédio são adequadas, não há acessibilidade para pessoas com deficiência, idosos, gestantes ou 
crianças. Há um vigia e não há ronda policial. 

mailto:crasdearebello@hotmail.com
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O mobiliário, segundo a coordenadora, possui peças que necessitariam ser trocadas. O 
espaço possui quatro computadores e duas impressoras, uma linha telefônica, uma caixa amplificada. 
O CRAS possui, ainda, um veículo Fiat UNO compartilhado com o CMDCA e que está à disposição dos 
serviços do CRAS uma vez por semana. 

 
4.4.2 Equipamentos e materiais 

O CRAS possui acesso ao banco de dados de usuários de benefícios e serviços 
socioassistenciais, ao CadÚnico de Programas Sociais e ao cadastro de beneficiários do BPC e, por 
fim, possui materiais socioeducativos e artigos pedagógicos tais como: fantoches, jogos e livros. 

As dificuldades apontadas pela coordenadora dizem respeito à forma de acesso ao CRAS, 
pois não há transporte público nas proximidades do CRAS. O espaço é considerado muito bom, mas 
conforme a observação da gestora, as salas poderiam ser um pouco maiores, já que a demanda de 
usuários cresce a cada dia. 
 
4.5 O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)20 fica localizado à Rua 
10, nº 16, Bairro Novo, telefone 3256-0023, e e-mail creasmari@hotmail.com. Ele é considerado um 
CREAS urbano do tipo municipal; não há informações sobre a data da implantação do mesmo, seu 
horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira e o território de abrangência envolve todo o 
município de Marituba. 

O CREAS possui placa de identificação conforme modelo padronizado pelo MDS. O prédio é 
alugado pela prefeitura municipal e é um prédio exclusivo do CREAS, não havendo compartilhamento 
com outros serviços. 

Fotografia 26 - Placa de identificação do CREAS 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.5. 1 Público referenciado 

O CREAS deve ofertar atenções nos casos de situações de risco pessoal e social por ocorrência 
de negligência, discriminações sociais, abandono, maus tratos, ameaças, violência 
física/psicológica/sexual e restrições à plena vida com autonomia e exercício de capacidades. Deverá 
prestar atendimentos prioritários a crianças, adolescentes e suas famílias, nas seguintes situações: 
crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual e crianças e adolescentes vítimas de 
violência doméstica (violência física, psicológica, sexual e negligência). 
 
4.5. 2 Instalações físicas 

As instalações físicas do CREAS são compatíveis com os serviços nele ofertados, dispondo de 
ambientes reservados para a recepção das famílias, das crianças e adolescentes; atendimento 
individual e familiar; trabalho em grupos e reuniões; atividades orientadas para o desenvolvimento 
de sociabilidades das famílias, além das áreas convencionais de serviços. 

Fotografia 27 - Hall de entrada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

                                                           
20 Coordenadora e entrevistada Patrícia Xavier de Castro, com graduação em psicologia. 
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O ambiente do CREAS é acolhedor para facilitar a expressão das necessidades e opiniões, 
garantindo privacidade e preservação da integridade e dignidade dos usuários, assegurando a 
acessibilidade das pessoas com dificuldades de locomoção. 

Fotografia 28 - Recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

O CREAS funciona em um prédio de dois andares. No térreo possui uma sala exclusiva de 
recepção e nela se visualiza as informações acerca dos serviços e suas normas de funcionamento. 
Também possui um compartimento exclusivo para a coordenação e atividades administrativas. 
Possui, ainda, salas de atendimento individual, familiar e em grupo, uma copa/cozinha e também 
espaço externo para a atividade de convívio, almoxarifado e quatro banheiros. 

O prédio do CREAS se apresenta bem conservado, tratando-se de uma casa recém-reformada 
e pintada, iluminada e bem ventilada, com aparência salubre. Ela é ampla, com espaço físico para a 
realização de atividades administrativas, de planejamento e para reuniões de equipe. 

Fotografia 29 - Cozinha 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Em relação às condições de acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida, o 
acesso principal é uma rota acessível da calçada até a recepção do CREAS, e todas as demais rotas 
também são acessíveis, como a sala de atendimento e as de uso coletivo, porém há dúvidas quanto a 
estarem de acordo com as normas da ABNT. Segundo a coordenação do CREAS, o banheiro está 
perfeitamente adaptado, conforme a regra da ABNT. 

 
4.5.3 Recursos Materiais 

Os materiais disponíveis ao CREAS estão em perfeito estado de conservação; há 03 
computadores com impressoras, assim como, há uma brinquedoteca. Entretanto, o CREAS não possui 
nem aparelho de TV, nem DVD, nem materiais pedagógicos, culturais e esportivos.  Há também uma 
linha telefônica fixa, porém, sem acesso à internet, por ocasião da visita técnica. O CREAS tem à 
disposição um veículo que é compartilhado com outros serviços. 

Fotografia 30 - Quintal 

 
Fonte: acervo do MPPA 

A equipe do CREAS não atende outro equipamento, serviço ou programa de rede 
socioassistencial. Quanto ao processo de capacitação e formação dos servidores, foi oferecido pela 
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gestão da Assistência Social do Município nos dias 20 e 30 de outubro de 2010 com a temática de 
Tráfico de Pessoas. 

Fotografia 31 - Brinquedoteca 

 
Fonte: acervo do MPPA 

O CREAS realiza os seguintes serviços: Serviço Especializado em Abordagem Social e o 
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 
Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). Este último está inscrito no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA). 

A equipe técnica responsável pelo serviço de proteção social a adolescentes em LA e PSC não 
é exclusiva deste Serviço. 

O atendimento a cada um dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de 
Liberdade Assistida (LA) é semanal. Além do atendimento ao adolescente, a Equipe Técnica elabora 
o Plano Individual de Atendimento (PIA) dele. Para a elaboração do Plano, o CREAS utiliza o 
Prontuário SUAS no modelo disponibilizado pelo MDS e utiliza também, dentre outros instrumentais, 
as carteiras para aprazamento. 

Fotografia 32 - Programação para o grupo de família 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.6 A Unidade de Acolhimento Institucional (AI) para Criança e Adolescentes 
 
4.6.1 Caracterização do serviço 

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

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

O Espaço de AI tem nas mãos o grande desafio de oferecer um espaço para o 
desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes, além de participar como integrante da rede de 
apoio afetivo e social. 

Deve, portanto, apresentar uma adequação das práticas institucionais às legislações e 
parâmetros técnicos vigentes, a necessidade de empreender respostas institucionais que atendam as 
demandas dos acolhidos e o permanente trabalho articulado e Inter setorial com a rede de proteção 
social. 

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

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

A Unidade de Acolhimento Institucional (UNAI) de Crianças e Adolescentes de Marituba21 
tem por objetivo oferecer acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de 
ambos os sexos, podendo ser crianças e adolescentes com deficiência, em situação de medida de 
proteção e em situação de risco pessoal, social e de abandono, cujas famílias ou responsáveis 
encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. 

O acolhimento institucional (ou programas de acolhimento) pode ser oferecido em diversas 
modalidades e gerido por diferentes instituições governamentais ou não governamentais, tais como: 
abrigo institucional; casa-lar; casa de passagem, todas essas modalidades de acolhimento, estão 
previstas nos artigos 90 a 94 e 101, inciso VII, do ECA. 

A seguir segue o quadro com as principais definições e atribuições das modalidades da 
unidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. 

Quadro 4 - Definições e atribuições do Acolhimento Institucional (AI) 

SERVIÇOS ABRIGO CASA-LAR CASA DE 

PASSAGEM 

DESCRIÇÃO Deve ter aspecto 

semelhante ao de uma 

residência, inserido na 

comunidade em áreas 

residenciais. 

Deve ser oferecido em 

unidades residenciais, em 

que pelo menos uma pessoa 

ou casal trabalha como 

educador/cuidador residente. 

Deve ter espaço 

adequado e 

profissionais 

preparados para receber 

a criança/o adolescente 

a qualquer hora diante 

de uma necessidade de 

acolhimento imediato e 

emergencial. 

PÚBLICO/IDADE Crianças e adolescentes 

(0 a 18 anos) 

Crianças e adolescentes 

(0 a 18 anos) 

Crianças e adolescentes 

(0 a 18 anos) 

TEMPO DE 

PERMANÊNCIA 

Até 02 anos Até 02 anos Emergencial, de até 02 

dias 

CAPACIDADE DE 

ATENDIMENTO 

Até 20 crianças e 

adolescentes por unidade 

Até 10 crianças e 

adolescentes por unidade 

Até 20 crianças e 

adolescentes por 

unidade 

RECURSOS 

HUMANOS 

- 1 educador e 1 aux. para 

cada 10 crianças e 

adolescentes (por turno) 

-Equipe Técnica: 

1 Coordenador 

1 Assistente Social. 

1 Psicólogo 

- 1 educador residente e 1 

aux. para cada 10 crianças e 

adolescentes (em até 3 casa-

lares): 

1 Coordenador 

1 Assistente Social 

1 Psicólogo 

- 1 educador e 1 aux. 

para cada 10 crianças e 

adolescentes 

-Equipe Técnica: 

1 Coordenador 

1 Assistente Social. 

1 Psicólogo 

Elaborado por RAMOS & TUÑAS 

À época da visita22 existia a Casa de Passagem, cuja localização ficava à Av. João Paulo II, 
Bairro de Dom Aristides em Marituba. Hoje o espaço dá lugar à UNAI de Criança e Adolescentes23, 
devido à necessidade de readaptação, conforme prevê a Resolução nº 001, de 13 de fevereiro de 
2014, todavia permanece a mesma estrutura física. A unidade tem como contato telefônico o número 
3256-9633 e e-mail unaimari@outlook.com, não há fax, mas segundo a coordenadora estão 
providenciando. A Instituição mantenedora da UNAI24 é a prefeitura de Marituba, cabe destacar que 
a Unidade é caracterizada como um estabelecimento laico. 

Fotografia 33 - Sala de recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

                                                           
21 Entrevistadas: Melina Silva Aragão (coordenadora) e Juliana Carneiro (Assistente Social). 
22 Visita realizada no dia 06/12/2013. 
23 Visita realizada no dia 28/05/2015. 
24 Ausentes o nº do CNPJ da Unidade, o nº CMDCA e o registro do Conselho Municipal de Assistência Social. 

mailto:unaimari@outlook.com
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4.6.2 Instalações físicas 
A unidade de acolhimento divide, espaço com o CRAS Gédovar Nazzari e com o CMDCA, 

situando-se ao meio. O prédio é próprio, porém há previsão de mudança do imóvel para o mês de 
junho de 2015 para o Bairro de Decouville. Não há a identificação externa da Instituição em virtude 
da própria legislação que não permite. 

Segundo a dirigente, a UNAI de Crianças e Adolescentes, é localizada em área residencial e 
considerada de fácil acesso, posto que o final da linha do ônibus é até a praça (cerca de 500 m até a 
UNAI), e para chegar até a unidade pode-se pegar transporte alternativo (moto-taxi) ou ir 
caminhando. No entorno da Unidade existem vários serviços na área da saúde em geral e mental-
CAPS II, também há o CRAS, o CT, o Centro de Diagnóstico, escolas, creches e entre outros serviços. 

A UNAI possui como modalidade o abrigo, recebendo em sua grande maioria crianças e 
adolescentes ameaçados de mortes. A equipe técnica possui o conhecimento de que as crianças e 
adolescentes vítimas dessa violência deveriam ser encaminhadas para outras instituições, tais como: 
o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM), porém a equipe 
ao fazer o contato com outros estabelecimentos a fim de providenciarem o recebimento desse 
público, não obtém êxito, acabando por acolhê-los, o que acarreta em um acolhimento com um tempo 
além do prazo previsto. 

É importante notar que nenhuma sala ou espaço da UNAI oferece condições adequadas de 
acessibilidade para as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.25 

O espaço possui um ambiente acolhedor, semelhante a uma residência, porém as salas são 
separadas e possui uma área externa ao meio o que lembra um sistema de internação26. Conforme se 
observa na imagem abaixo: 

Fotografia 34 - Área livre 

 
Fonte: acervo do MPPA 

O prédio possui condições adequadas de higiene e habitabilidade, porém não possui 
qualquer condição de segurança, houve uma reunião em que ficou acordado com a autoridade policial 
que iria intensificar o patrulhamento ostensivo da polícia militar na área, mas se observa que o 
compromisso não foi cumprido. Todos os banheiros possuem portas e divisórias que garantem 
privacidade aos usuários. 

O espaço mantém armários para que os usuários guardem suas roupas e objetos pessoais. 
Há também: um espaço para a realização de refeições; uma cozinha que é compartilhada com o CRAS 
Gédovar Nazzari; uma copa com um ventilador em desuso e danificado; um espaço para atendimento 
individual, com um aparelho de ar condicionado; quartos separados por sexo; espaço para a 
realização de atividades coletivas; espaço para estudo; espaço para visita familiar; iluminação 
artificial em todas as suas dependências. No momento da visita o navegador da internet não estava 
em funcionamento. 

Fotografia 35 - Sala de aula de reforço e entretenimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Embora na imagem acima evidencie uma sala de entretenimento com alguns materiais; os 
livros de histórias infantis, gibis, brinquedos, jogos, são considerados insuficientes. 

 

                                                           
25 Foi relatado pela coordenadora que a Secretaria de Assistência Social e o promotor de justiça da Dr. Paulo Ricardo 

de Souza Bezerra fizeram uma vistoria/fiscalização no prédio. 
26 Foi narrado pela coordenadora que um acolhido teria feito a comparação entre a UNAI e o sistema de internação. 
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Fotografia 36 - Copa e cozinha compartilhada com o CRAS Gédovar Nazzari 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Outro aspecto importante de se observar, que embora já mencionado acima, é o 
compartilhamento inadequado da cozinha causando incômodo, pois a copa é utilizada pelos 
funcionários e usuários do CRAS, da UNAI e do CMDCA. 
 
4.6.3 População atendida 

A capacidade total de atendimento é de vinte crianças e adolescentes. E no momento da visita 
haviam quatro crianças que são irmãos: três meninas e um menino todos com idade de até cinco 
anos de idade e dois adolescentes: do sexo masculino, totalizando seis abrigados no espaço. Não há 
critério de sexo para o acolhimento. 

O período de tempo que as crianças e adolescentes estão abrigadas são de quatro meses para 
as crianças-irmãos e um mês e meio para um adolescente e uma semana para o outro adolescente. 

Fotografia 37 - Sala dos técnicos 

 
Fonte: acervo do MPPA 

A imagem acima demonstra apenas um computador para três técnicas, os moveis e o 
armário-arquivo datam de mais de dez anos. 

O serviço atende/atendeu crianças e adolescentes com transtorno mental, com deficiência 
mental, com deficiência física, com dependência química, em situação de rua, e atende muitas 
crianças e adolescentes ameaçados de morte. A unidade nunca atendeu, mas pode vir a atender, 
crianças ou adolescentes com deficiência sensorial (audição e visão), adolescentes grávidas, 
adolescentes com filhos. 

Fotografia 38 -Instalações sanitárias 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Na ocasião da visita não havia nenhum acolhido cujas famílias residam em outros 
municípios, todavia já acolheram em outro momento crianças e adolescentes de outros lugares, 
como: Igarapé-açu, Tailândia, Marabá, Benevides e inclusive de outros estados como Maranhão e Rio 
de Janeiro, estes acolhimentos são realizados através de encaminhamentos dos seguintes órgãos: 
Conselho Tutelar, Ministério Público e Poder Judiciário. 

Fotografia 39 - Berçário 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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4.6.4 Gestão de pessoas 
O critério para contratação de profissionais para a UNAI é o grau de escolaridade e sua 

inscrição na respectiva classe, bem como a análise de curriculum. A Unidade não possui estagiários 
ou voluntários, tendo como área de concentração profissional a Psicologia, a Assistência Social e a 
Pedagogia. 

Por ocasião da contratação, os servidores passam por uma capacitação inicial realizada pela 
Secretaria de Assistência Social (órgão de governo municipal), pelo governo estadual, pelo conselho 
municipal de Direitos da Criança e adolescentes e pela assessoria especializada (contratados para 
fazerem a capacitação em diversas áreas). 

As últimas capacitações que os integrantes da Unidade participaram abordaram os seguintes 
temas com carga horaria variada: enfrentamento do uso/abuso de álcool e drogas; enfrentamento à 
violência e ao abuso sexual; crianças e adolescentes em situação de rua; prevenção e erradicação do 
trabalho infantil; convivência familiar e comunitária; cursos profissionalizantes para adolescentes e 
jovens; orçamento destinados à crianças e adolescentes; políticas públicas de atendimento: Sistema 
Único da Assistência Social (SUAS); Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE); 
Conceito de rede local de atendimento e de defesa; Educação. 

A coordenadora apontou que o curso com a temática crianças e adolescentes desaparecidas 
seria conveniente e assinalou também a importância do retorno das atividades de esporte serem 
realizadas todas as sextas feiras, visto que o profissional de educação física também atende outro 
equipamento como o CRAS, por esse motivo, hoje as atividades estão sendo desenvolvidas a cada 
quinze dias. 
 
4.6.5 Efetivação do trabalho 

No ato do acolhimento da criança ou do adolescente em possível situação de risco, há o 
encaminhamento dos seus documentos para a Instituição. O serviço também possui prontuários 
individualizados sobre cada criança e adolescente atendidos, assim como é elaborado o do Plano 
Individual de Atendimento (PIA), em que são contemplados os resultados da avaliação 
interdisciplinar e as medidas específicas de atenção à saúde para cada criança e adolescente. O 
serviço realiza atendimento personalizado e em pequenos grupos. 

No que se refere ao período noturno e aos cuidados, sempre há uma equipe de educadores, 
24h por 48h, atenta às necessidades das crianças e à movimentação no entorno do abrigo, não 
obstante, no lapso da noite sempre há o receio de delitos e invasões. Em se tratando de comunicação 
entre a equipe nas trocas dos turnos, há o livro de registro, onde constam todas as anotações 
ocorridas. Na UNAI não há programa de apadrinhamento, seja dito, no município não há 
apadrinhamento material. 
 
4.6.6 Sobre a questão familiar 

A fim de preservar os vínculos familiares, a UNAI realiza a busca pela família de origem 
(nuclear ou extensa) das crianças e adolescentes acolhidos, assim como quando possível utiliza os 
serviços de identificação e localização das famílias de origem. A visitação da família é permitida com 
datas e horários pré-estabelecidos, com controle através de uma espécie de ficha/carteirinha 
especificando o horário, uma vez que sábado e domingo são destinados a trabalhos internos com os 
educadores, também há o monitoramento das visitas realizadas pela equipe técnica. 

Há incentivos de troca de correspondência e participação gradativa dos familiares no 
acompanhamento da saúde e vida escolar das crianças e adolescentes e, de igual forma, também 
proporciona condições efetivas para o agrupamento familiar, com a promoção de atividades festivas 
ou comemorativas, recreativas e de socialização no serviço com a presença das famílias e estimulam 
o exercício do papel de mãe com os acolhidos com tarefas de acordar a criança, alimentá-la, higieniza-
la. 

A UNAI oferece visitas domiciliares, reuniões, proporciona apoio material para as famílias 
no momento da reinserção familiar, como medicamento, entre outros; oferece também 
encaminhamento para serviços de saúde, tais como psicológico, álcool e drogas e, ainda, 
encaminhamentos de qualificação profissional com cursos profissionalizantes e para programas de 
auxílio e proteção à família, como, por exemplo, programas de habitação. 

 
4.6.8 Articulações com a rede 

A UNAI para Crianças e Adolescentes tem facilidade de acesso ao Poder Judiciário e ao 
Ministério Público do Estado, entretanto, com a Defensoria Pública ainda não houve serviço. De 
acordo com a interlocutora as relações com as áreas da assistência social, cultura, esporte e lazer, 
trabalho e emprego, habitação e com as ONG’S são consideradas boas, sendo sempre acessíveis; já 
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em relação com a saúde e educação são consideradas razoáveis, embora sejam acessíveis a maior 
parte das vezes. 

O acompanhamento social (Assistência Social), a atenção à saúde (básica, especializada, 
atendimento odontológico), bem como o apoio e tratamento para os dependentes químicos, o 
atendimento psicológico, a assistência jurídica, a assistência religiosa, a educação a 
profissionalização para os adolescentes, o acompanhamento ou reforço escolar, as atividades 
culturais, esportivas e de lazer são todos serviços existentes e são públicos e privados destinados ou 
oferecidos pela e para a comunidade. 

O serviço de orientação sociofamiliar existe no município, mas é considerado insuficiente 
para atender à demanda. Já em relação à educação infantil, como creches ou entidades equivalentes 
para crianças de até três anos de idade, existem duas creches no município que atendem crianças a 
partir dos seis meses de idade, o que é considerado insuficiente para a demanda. 

O acesso das crianças e adolescentes ao ensino fundamental e médio também são 
considerados suficientes para atender a demanda. A coordenadora não soube informar se há 
atividades socioeducativas de educação integral, embora seja bastante necessário. Os programas de 
aprendizagem profissionalizante ou de aprendizagem como Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec), Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM), Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), as atividades direcionadas às práticas de esporte e lazer são considerados 
satisfatórios. 

Existem programas e projetos de erradicação de trabalho infantil, de enfrentamento à 
exploração sexual infantil, e de apoio na área de drogas e álcool que deveria ser estendido às escolas. 

A Instituição só recebe recurso público municipal e não possui conta com recursos próprios. 
Os órgãos que fiscalizam e supervisionam a UNAI são o Ministério Público do Estado (a inspeção é 
feita regulamente pelos membros ministeriais a cada seis meses ou anualmente) é também 
fiscalizado por dois consultores técnicos. Uma das dificuldades apontadas pela gestora foi a 
necessidade de agregar com profissionais de outras áreas, outra dificuldade apontada foi a questão 
de que boa parte da sociedade e até mesmo de alguns profissionais que trabalham na rede da infância 
não tem domínio, ou mesmo desconhecem as atribuições de cada instituição, o que acarreta em 
prejuízo de um bom funcionamento do serviço. 

As responsáveis pelo abrigo apontaram a necessidade de haver ronda policial na área de 
abrangência da UNAI para a segurança dos abrigados (dois adolescentes estão situação de ameaça 
de morte) e dos funcionários, tendo em vista que já houve caso de invasão/roubo no prédio. 
 
5 O SISTEMA ÚNICO DA SAÚDE (SUS) E A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL PARA A 
INFÂNCIA E A JUVENTUDE 
 
5.1 O Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II) 

O Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II)27 é uma unidade de saúde especializada em 
atender pessoas com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e persistentes e demais quadros 
que justifiquem sua permanência num dispositivo de atenção diária, personalizado e promotor de 
vida e que obedece diretrizes traçadas pelo Ministério da Saúde, tendo por base o tratamento do 
paciente em liberdade, buscando sua inserção social. 

O município de Marituba oferece hoje 01 (um) CAPS II28, localizado no Bairro D. Aristides, à 
Ave. João Paulo II, tendo como atual coordenador Mauro Sérgio Pinto Bastos. O CNPJ é 
10299375000158 e CNES é 2815028. 

O Centro de Atenção Psicossocial II funciona de segunda à sexta-feira, das 08h às 18h. O 
centro não possui fax, internet, e-mail, nem telefone fixo, mas, para suprir esta necessidade, o Senhor 
Mauro utiliza o celular pessoal para realizar as atividades do CAPS. 

O Centro iniciou suas atividades no ano de 2002 até 2008 paralisando seu funcionamento 
durante cinco anos, retornando com suas atividades em maio de 2013. 

No município de Marituba os únicos serviços que prestam atendimento de saúde mental, 
incluindo internação, são: CAPSII e o CAPS AD. Foi destacado pelo gestor do Centro o interesse em 
implantar o CAPSi, sendo este projeto iniciado mas por circunstâncias alheias a sua vontade não 
houve andamento no referido projeto. 

                                                           
27 Responsável pela informação: senhor Mauro Sérgio Pinto Bastos, gestor do CAPSII, graduação em Psicologia, nº 

inscrição no conselho profissional CRP-PA/AP 010137-8. 
28 CAPS II – Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional para atendimento em municípios com 

população entre 70.000 e 200.000 habitantes. 
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O local onde funciona o Centro foi cedido pela prefeitura, que anteriormente funcionava a 
colônia leprosário. 

Fotografia 40 - Placa padronizada do CAPS 

 
 Fonte: acervo do MPPA 

 
5.1.1 Estrutura Física 

O CAPS conta com os seguintes recursos físicos: consultório para atividades individuais 
(consultas, entrevistas e terapias), oficinas, refeitório e banheiro, sala para atividades grupais (que 
se encontra em péssimo estado de conservação, como: sem ar condicionado, sem iluminação 
artificial, os colchonetes para exercício são insuficientes a sala possui um aspecto consternado, 
conforme se observa na foto a seguir). 

Os móveis datam mais de dez anos. Embora os esforços do coordenador sejam constantes e 
diligentes, a estrutura física que constitui o CAPS não é adequada, faltando reforma e pintura do 
prédio. 

Fotografia 41 - Sala de Atividades sem ventilador ou ar condicionado 

 
Fonte: acervo do MPPA 

As práticas desempenhadas no CAPS se caracterizam por ocorrerem em ambiente aberto, 
acolhedor, dentro da cidade, no bairro Dom Aristides. Os projetos desse serviço, muitas vezes, 
ultrapassam a própria estrutura física, em busca da rede de suporte social, intensificadoras de suas 
ações, atentando para o sujeito e sua singularidade, sua história, sua cultura e sua vida quotidiana. 

Fotografia 42 - Corredor de acesso às salas de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

O CAPS possui a placa de identificação padrão, constituída de uma pequena recepção, com 6 
salas de atendimentos privativas, a limpeza e higiene do prédio é adequado. A sala de atividade não 
satisfaz as necessidades, pois não há ar- condicionado, os móveis e utensílios para o desenvolvimento 
de ações não são amplas, conforme foto a seguir. 

Fotografia 43 - Consultório e Farmácia 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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O prédio onde o CAPS se encontra instalado não obedece às regras de acessibilidade para 
pessoas com deficiências. Dois médicos atendiam no referido Centro por ocasião da pesquisa. 

Fotografia 44 - Portão de entrada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

O CAPS conta com os seguintes servidores: 3 (três) médicos, 3 (três) enfermeiros, 2 (dois) 
técnicos em enfermagem, 1 (um) assistente social, 1 (um) auxiliar de enfermagem, 1 (um) 
farmacêutico, 1(um) nutricionista, 1 (um) pedagogo, 1 (um) psicólogo e 1 (um) terapeuta 
ocupacional. 

A equipe conta, ainda, com 2(dois) assistentes administrativos; 2 (duas) cozinheiras; 2 (dois) 
auxiliares de serviços gerais; 1 (um) agente de portaria e 1(um) técnico em informática. 

São desenvolvidas capacitações profissionais voltadas a todos os profissionais do CAPSII, 
propostas pela Coordenação Estadual de Saúde Mental. 

Cerca de 300 pessoas são atendidas ao mês pelo CAPS. Esses usuários chegam ao serviço por 
meio de encaminhamento da atenção básica -UBS, sozinhos e/ou acompanhado por familiares, por 
encaminhamento do hospital psiquiátrico e também pela Escola Benedito Falcão (a equipe se desloca 
à escola). 

Os casos novos são recebidos pelo serviço de acolhimento imediato (feito pela equipe). Em 
alguns casos, quando há necessidade de estabelecimento de projeto terapêutico para os usuários, ele 
é discutido com os usuários e familiares. 

As atividades terapêuticas oferecidas pelo CAPSII são: atendimento individual, atendimento 
em grupo, atendimento em família com palestras, oficinas terapêuticas, assembleias com familiares 
e visitas domiciliares. Normalmente são deslocados três técnicos e, se for o caso, o psiquiatra.  

São realizadas atividades fora do CAPSII, como visitas, passeios, atividades culturais e de 
lazer. São realizados mecanismos de controles, por meio dos quais todos participam (usuários, 
famílias, equipe técnica), como assembleias, grupo de discussão sobre a organização do serviço, 
parcerias com associações de usuários e/ou familiares. 

Fotografia 45 - Teto com infiltrações 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Os usuários do CAPS II adquirem medicamento de saúde mental no mesmo local, pois existe 
a farmácia, assim, após a consulta o paciente recebe o medicamento. 

Quando há necessidade de internações os encaminhamentos são feitos para o Hospital de 
Clínicas Gaspar Viana e a média mensal de internações psiquiátricas dos usuários do CAPS II é de 2 
internações. 

O Centro acompanha estas internações com realização de visitas ou por meio dos relatórios 
de internação dos pacientes matriculados no CAPS II, enviados pelo hospital. 

Não há atendimento neste CAPS para crianças e adolescentes com uso ou dependência de 
álcool e drogas, pois quem faz esse atendimento é o CAPS-AD, todavia, em se tratando de casos em 
que há aplicação das medidas de proteção constantes no artigo 101, inc. V29, do ECA, os serviços de 

                                                           
29 Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre 

outras, as seguintes medidas: 
(...) 
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saúde mental acabam sendo realizados, em razão de uma parceria entre o CAPS e o psiquiatra, Dr. 
Helenilson Costa, o qual atende nas quartas-feiras essas ocorrências. 

É encaminhado relatório ou ofício ao Ministério Público, ao Judiciário e ao Conselho Tutelar 
sobre as impossibilidades e/ou resultados dos atendimentos prestados no CAPS, a partir da aplicação 
das medidas de proteção supramencionadas. 

É realizado apoio matricial às equipes da atenção básica, ou seja, é oferecido orientação e 
supervisão, bem como atendimentos em conjunto em situações mais complexas, também há visitas 
domiciliares conduzidas pelas equipes da atenção básica.  Foi relatado que existe articulação entre o 
CAPSII e os demais serviços de saúde do município, tais como a atenção básica (UBS), o CAPS-AD, 
CRAS e o Hospital das Clínicas por meio de contatos telefônicos, reuniões periódicas entre os serviços 
para a discussão de casos, definição de fluxos e também através de encaminhamentos de outros 
serviços. 

Sobre a Articulação com a Rede foi relatado pelo gestor que há uma boa interação com o 
CAPS inclusive com os outros serviços como, por exemplo, a associação dos portadores de deficiência 
de Marituba. 
 
5.1.2 Trabalho Realizado 

Os trabalhos realizados de forma sistemática pelo CAPS II são: seguimento ambulatorial 
psiquiátrico e monitoração, retaguarda para urgência clínica, impressos formais para referência, 
participação do atendimento após o encaminhamento do paciente para outro serviço, busca ativa dos 
faltosos, articulação de recursos da comunidade para viabilização da reintegração do paciente, 
integração com outros recursos comunitários (associações), articulação com o Poder Judiciário e com 
o Ministério Público, utilização de protocolos visando a integralidade do cuidado, treinamento de 
contenção física. Além disso, os pacientes possuem prontuário próprio e as prescrições de 
medicamentos são sempre precedidas de avaliações clínicas. 
 
5.2 O Centros de Atenção Psicossocial da Infância (CAPSi) 

O Centros de Atenção Psicossocial da Infância (CAPSi) é um serviço de atenção diária 
destinado ao atendimento de crianças e adolescentes gravemente comprometidos psiquicamente. 
Estão incluídos nessa categoria os portadores de autismo, psicoses, neuroses graves e todos aqueles 
que, por sua condição psíquica, estão impossibilitados de manter ou estabelecer laços sociais. O 
município não possui um centro de apoio psicossocial específico na área da infância e adolescência, 
sendo essa população atendida pelo CAPS AD. 
 
5.3 O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) padre Jaime Pereira 

O Centro de Atenção Psicossocial AD (CAPS AD)30 é denominado Padre Jaime Pereira, fica 
localizado na Rua Piçarreira, nº 300, no Bairro Mirizal. Por ocasião do levantamento, o prédio não 
dispunha de linha telefônica, nem fax, assim como não possuía e-mail. O início das atividades do CAPS 
AD foi em 21/04/2007 e o seu registro CNES é 5384817. A instalação é própria e é afastada da estrada 
principal que dá acesso ao CAPS AD cuja distância é de aproximadamente 1 km até a BR 316 onde 
trafegam os coletivos. O horário de funcionamento é de 8h até as 18h, de segunda a sexta-feira. O 
Centro oferece café da manhã e lanches. O CAPS AD não oferece internação aos seus usuários. 

Fotografia 46 - Entrada do CAPS 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

                                                           
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; 
30 Informações prestadas pela gestora Celice Pereira do CAPSad, com graduação em Serviço Social e Helder Medeiros 

enfermeiro. 
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5.1.1 Estrutura física 
Os espaços físicos disponíveis no CAPS AD são: sala reservada para serviços administrativos, 

recepção, sala reservada para atendimento dos casos, sala para reuniões, 3 banheiros para os 
funcionários e 2 banheiros para os usuários, sendo um feminino e um masculino, espaço para oficinas 
terapêuticas, quadra poliesportiva, piscina (a bomba está com problema), espaço livre e arborizado. 
Apenas algumas salas dos espaços do CAPS oferecem condições adequadas de acessibilidade para as 
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.  O Centro não possui veículo próprio, porém já 
foi feita solicitação à Secretaria Municipal de Assistência Social para a aquisição de um veículo. 

Fotografia 47 - Espaço para atividades de lazer 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 48 - Espaço para atividades de lazer .Piscina com bomba defeituosa 

 
Fonte: acervo do MPPA 

São desenvolvidas propostas de capacitação profissional voltadas ao CAPS-AD na área 
preventiva. A média de atendimentos realizados no CAPS-AD é de 200 atendimentos mensais, 
distribuídos da seguinte forma: 60 atendimentos psiquiátricos (os atendimentos médicos ocorrem 
duas vezes por semana), 72 atendimentos psicológicos e 70 atendimentos pelos terapeutas 
ocupacionais. 
 
5.1.2 Atendimentos 

Os usuários chegam através dos encaminhamentos feitos pela atenção básica (UBS, PSF), 
pelo hospital psiquiátrico, por outros serviços de saúde, da assistência social, pelo Ministério Público, 
por ONGs ou mesmo sozinhos. Os acolhimentos dos usuários são de imediato sendo previamente 
realizada uma triagem do caso. Após, é realizado o projeto terapêutico individual para os usuários do 
CAPS-AD e discutido com toda a equipe e com a família. A estratégia para o acompanhamento dos 
casos varia e, de acordo com o caso, todos acabam participando do acompanhamento ao paciente. 

Fotografia 49 - Ambulatório 

 
Fonte: acervo do MPPA 

As atividades terapêuticas oferecidas pelos CAPS AD envolvem atendimento individual, em 
grupo e para a família, atividades comunitárias, oficinas terapêuticas, assembleia, passeios, futebol. 
Fazem parte também mecanismos de controle social, como grupos de discussão sobre a organização 
do serviço, parcerias com associações de usuários, conselho gestor da unidade, o qual tem a 
participação do usuário, dos familiares e dos funcionários. 
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O atendimento domiciliar existe, entretanto, está prejudicado por não existir veículo 
disponível. No momento da visita não havia nenhum caso de usuário em crise e quando há são 
encaminhados para o Hospital das Clinicas. Os medicamentos dos usuários são fornecidos pelo CAPS-
AD ou, na falta, os próprios pacientes compram com recursos próprios. 

Não há serviço de internação; existem dois leitos para repouso e desintoxicação 
ambulatorial, mas estão sem escalpe, equipo de soro, entre outros materiais básicos. Quando há 
necessidade, é realizado o encaminhamento do usuário para o Hospital das Clínicas Gaspar Viana e a 
equipe faz o acompanhamento e orientação da família. O maior número de atendimento do CAPS AD 
é de adultos, não sendo muito comum atendimento de crianças ou adolescentes com dependência de 
drogas ou álcool. Nada obstante, conforme o diálogo da interpelante, caso seja necessário crianças a 
partir dos 12 anos de idade recebem total auxilio do CAPS AD 31. 

O Centro oferece apoio matricial presencial na forma de atendimentos conjuntos, discussão 
de casos e visitas domiciliares conjuntas com as equipes de unidade básicas. Quando há situação de 
aplicação das medidas de proteção, com necessidade de tratamento, seja médico-psiquiátrico ou 
mesmo psicológico em regime hospitalar ou ambulatorial, é realizado o atendimento, com 
possibilidade de encaminhamento do caso ao CRAS, ao CREAS e ao Conselho Tutelar. 

Há articulação entre os CAPS-AD e os demais serviços, entre eles estão: a atenção básica, o 
CAPSII, o CRAS, o CREAS, Escolas, clubes, ONG (Rosa de Saron- Ananindeua). Na maioria desses 
serviços, a inter-relação é feita através de encaminhamentos e contatos telefônicos. 

Ainda em relação à intersetorialidade, o CAPS AD mantém pouca utilização dos serviços da 
Câmara Municipal, do CMDCA, das organizações da sociedade civil. Na seara do esporte e lazer, 
trabalho e emprego, habitação, empresas privadas ou fundações, foram também usufruídas poucas 
vezes, contudo em relação aos serviços dos conselhos municipais (saúde, assistência social, 
educação), órgãos de segurança pública, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público a 
frequência dos serviços são maiores e são considerados como satisfatórios. Foi assinalado pela 
administradora do Centro que o CAPSAD utiliza com mais regularidade os serviços  da área da saúde, 
assistência social, educação. 

Segundo a gestora, o CAPS AD sempre dá retorno através de ofícios e telefone sobre os 
resultados dos atendimentos prestados no CAPS AD decorrentes de encaminhamentos do Ministério 
Público, Poder Judiciário e Conselho Tutelar, especialmente quando se trata de medidas de proteção 
com necessidade de atendimento psiquiátrico ou psicológico. 

 
5.1.2 Intervenção Psicofarmacológica 

Os serviços efetivados aos pacientes de forma sistemática são: seguimento ambulatorial 
psiquiátrico, monitoração do seguimento ambulatorial clínico, impressos com informações, busca 
ativa dos faltosos (quando há veículo e telefone à disposição do CAPS-AD), articulação de recursos 
da comunidade viabilizando a reintegração do paciente e também articulação com o Ministério 
Público e o Poder Judiciário, avaliação médico-psiquiátrica na admissão do paciente, utilização de 
protocolos visando à integralidade do cuidado e treinamento para contenção física. 

Não há retaguarda para urgência clínica e retaguarda formal para a internação psiquiátrica 
e internação clínica, sendo realizados encaminhamentos para a rede de saúde. Os prontuários são 
individualizados e cada paciente possui o seu. No que diz respeito à intervenção psicofarmacológica, 
a prescrição e a dispensa de fármacos sempre são precedidas de avaliação e controle clínico. 

Foi informado pela coordenadora do CAPS que não há dificuldades em relação ao quadro 
pessoal, nem aos outros serviços da área, tampouco quanto à relação com as instâncias superiores, 
ou mesmo no que se refere à participação da comunidade. 

 
6 POLÍCIA JUDICIÁRIA 

A Polícia Civil é instituição que exerce função de Polícia Judiciária32, de acordo com o artigo 
144 da CF/88, cuja missão institucional (§ 4º do artigo 144 CF/88) é a preservação da ordem pública 
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

As polícias civis são subordinadas ao governador (Chefe do Poder Executivo Estadual) e 
dirigidas por delegados de polícia de carreira. As delegacias de atendimento à criança e ao 
adolescente atuam na apuração de infrações penais (crimes) cometidos contra crianças e 

                                                           
31 Foi informado que durante a gestão somente uma criança de 12 anos de idade foi atendida, e muito esporadicamente 

adolescente de 15 anos de idade. 
32 No momento da visita os policias civis estavam em greve, conforme verifica-se os adesivos nos prédios “estamos 

em greve”, porém os atendimentos à população estavam sendo realizado. 
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adolescentes, bem como em procedimentos onde há adolescentes a quem é atribuído autoria de ato 
infracional. 

A Delegacia da Polícia Civil de Marituba fica localizada à Rua Cláudio Barbosa da Silva, s/n°, 
Bairro Centro, Marituba-PA, CEP: 67.000-000, telefones (91)3256-6414/3256-6415 e e-mail: 
marituba@policiacivil.pa.gov.br 

No município de Marituba não há unidade de polícia especializada em atender crianças e 
adolescentes. Os casos relativos à infância e à adolescência são encaminhados à Delegacia de 
Proteção à Criança e ao Adolescente - Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA-PA) em Belém. 
A delegacia de polícia local está vinculada à Diretoria Metropolitana. 

Fotografia 50 - Fachada da Delegacia de Polícia Civil de Marituba 

 
Fonte: acervo do MPPA 

A equipe de servidores é composta por 4 delegados, sendo 3 deles plantonistas; 6 escrivães 
de polícia, - 4 plantonista e 2 em expediente normal; 12 investigadores, - 1 chefe de operações, 8 
plantonistas e 3 trabalhando em expediente normal. Há também 2 servidores cedidos pela Prefeitura, 
que são responsáveis pela emissão de Carteiras de Identidade. 

O prédio foi vistoriado pelo Corpo de Bombeiro há muito tempo, mas não há como saber a 
data exata. Quanto ao armamento e às munições, foi informado pelo delegado haver em quantidade 
suficiente.  

A Delegacia conta com 2 viaturas, (um Voyage 1.0, ano 2013 e um Palio Weekend, 1.0 
caracterizada) ambas são alugadas. Foi informado pelo delegado que o ideal seria a unidade policial 
possuir mais duas viaturas. 

Fotografia 51 -  Sala dos escrivães e investigadores da Delegacia 

 
Fonte: acervo do MPPA 

A Delegacia possui também doze computadores e duas impressoras. O acesso à internet é 
pela rede Navega Pará. Por ocasião da visita, a unidade policial estava sem acesso à internet, segundo 
relatos essa situação é costumeira. 

O material de expediente é disponível e satisfatório. As dificuldades encontradas são: quadro 
de pessoal insuficiente como a falta de escrivão, investigador, a precariedade da estrutura física do 
prédio, principalmente pela ocorrência de goteiras. 
 
6 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 (CF) de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (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. 

mailto:marituba@policiacivil.pa.gov.br
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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 CF 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 Marituba permitiu contribuir para a reflexão e o repensar da proteção integral aos 
direitos da criança e do adolescente no estado do Pará e as atribuições de cada um dos componentes 
intersetoriais do sistema de garantias de direitos em relação a eles. 

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

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

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

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

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

4 A baixa participação da população na fiscalização das ações da rede de promoção e direito 
da criança e do adolescente. 

Outro aspecto observado se refere à lentidão no processo de municipalização dos serviços, 
especialmente no que concerne à transferência da responsabilidade do nível estadual para o 
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 (CT) 
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 e materiais de consumo inadequados ou insuficientes. 

No que concerne ao nível de legitimidade dos CT, 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 CT, tais como o desconhecimento da 
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população e dos componentes da rede sobre o CT; a dificuldade para o exercício da prática colegiada 
exigida ao CT; a disputa político-partidária nos processos de escolha e a baixa participação social da 
população, a partidarização política no interior dos CT e as estratégias, muitas vezes articuladas por 
executivos municipais, para tornar o CT subordinado à prefeitura, esvaziando-o politicamente. 

Associados aos fatores elencados acima, está a vinculação administrativa ao Poder Executivo 
municipal. São relevantes as questões colocadas e que interrogam sobre quem o CT representa e 
quem lhe confere legitimidade. 

Ainda no tocante às dificuldades enfrentadas pelos CT 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. 

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

Na unidade visitada, à época, constatou-se a insuficiência de quadro de pessoal, falta de 
retaguarda para emergências e para leitos psiquiátricos, ausência de supervisão e capacitação. 
Segundo a legislação relativa ao CAPS, a equipe que foi apresentada atende aos quesitos mínimos 
exigidos. Todavia, cabe ponderar que a utilização de servidores temporários para ocupar funções 
permanentes prejudica a realização de capacitação, além de prejudicar o comprometimento técnico 
com a política de Estado, pelo comprometimento com a gestão que é responsável pela contratação. 

Entre as inúmeras funções atribuídas aos CAPS pela Portaria nº 336/2002-MS/GM, de 19 de 
fevereiro de 2002, o matriciamento das equipes de atenção básica constitui um dos pilares do 
modelo. Cabe aos CAPS orientar as Unidades Básicas de Saúde (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. 

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 concerne à infraestrutura dos prédios, observou-se que há necessidade que o 
município depreenda esforços para melhoria da qualidade do serviço, já que eles não apresentavam 
boas condições de habitabilidade. Além disso, a carência de equipamentos, principalmente de 
veículo, é fator que dificulta demasiadamente as atividades inerentes aos CRAS e CREAS. 

No que diz respeito ao Acolhimento Institucional (AI), verifica-se que a ausência de registro 
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e no Conselho Municipal 
de Assistência Social (CMAS) sinalizam para o não atendimento da necessidade de discussão e 
participação de toda rede de atendimento à infância e juventude local, indicando a não integração 
com as demais políticas instituídas, em especial a preservação dos vínculos familiares. 

Além disso, a falta de estrutura física e de material, além da insuficiência de equipe de 
trabalhadores comprometer a abordagem familiar, prejudicando o primeiro princípio da lógica de 
funcionamento do acolhimento, ou seja, o da preservação dos vínculos familiares em face do caráter 
excepcional e provisório da medida. 

Outro fator que prejudica a abordagem familiar diz respeito à insuficiência do quadro de 
pessoal, apontada como um dos principais entraves para o funcionamento adequado do 
equipamento. A unidade funciona de forma dissociada de outras políticas necessárias para tornar o 
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“acolhimento” algo excepcional e transitório, conforme preconiza o ECA. Pelas entrevistas realizadas, 
foi possível perceber que, para a maioria absoluta dos casos, o “acolhimento” torna-se algo somente 
reversível com a chegada da maioridade legal e o consequente desligamento, abrupto, do 
adolescente. 

A centralização das decisões referentes ao funcionamento de questões relativas ao cotidiano 
de funcionamento do abrigo nas mãos de diretoria pertencente à Secretaria de Assistência, por sua 
vez, acaba engessando decisões cotidianas, a exemplo do fornecimento de alimento, deixando o 
serviço descoberto no que diz respeito a seu funcionamento básico. 

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

Este Relatório 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 no 
Relatório 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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