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

MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ 

Mônica Rei Moreira Freire 
Promotora de Justiça 

Coordenadora do Centro de  
Apoio Operacional da Infância e Juventude 

Brenda Corrêa Lima Ayan  
Promotora de Justiça 

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

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

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

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

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

O presente Relatório apresenta os resultados obtidos pelo Levantamento no município de 
Parauapebas. 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 infanto-juvenil e a execução do 
ECA são fatores fundamentais para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Fotografia 1 – Mapa de Parauapebas 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

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

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

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

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
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2.1 Breve contextualização 
O Município de Parauapebas está localizado no sudoeste do Pará, que anteriormente era 

habitada por índios Xikrins do Cateté e remanescentes do Ciclo da Castanha. Inicialmente a região 
pertencia ao município de Marabá, sendo emancipado em maio de 1988.  

O município na década de 60 do século passado foi alvo de exploração de minérios, entre eles 
o ferro, que perdura até hoje, e metais nobres como o ouro.  

Inicialmente o município foi formado numa vila com a previsão de atender 5.000 habitantes, 
mas devido a atividade mineradora, o garimpo da Serra pelada e a presença da empresa Vale do Rio 
Doce, houve um crescimento populacional de aproximadamente 20 mil pessoas, a maioria nordestino 
que migraram das suas cidades. 

Tornou-se vantajoso para bancos, companhias e seguro, mineradoras e empresas 
estatais, de transportes ou de construção de estradas investir na devastação da 
floresta tropical para introduzir grandes projetos de criação de gado, com 
subsídios oficiais, realizando a exploração das terras a preços baixos. Os 
tradicionais fazendeiros de gado no Brasil trabalharam com subcontratados em 
grande escala. As fazendas de gado a área máxima oficial era de 60 mil hectares, 
mas na realidade havia ainda as fazendas da Volkswagen do Brasil, com 140 mil 
hectares, ou a da multinacional Liquigas Group, com 566 mil hectares, e muitas 
outras mais- foram responsáveis pela enorme destruição das florestas tropicais, 
principalmente nas regiões do sudeste e do leste do estado do Pará e na parte 
norte do Mato Grosso.2 

Atualmente o município é composto pelos seguintes bairros: Altamira, Bairro da Paz, Bela 
Vista, Beira Rio I, Beira Rio II, Betânia, Caetanópolis, Casas Populares I, Casas Populares II, Cidade 
Nova, Cidade Jardim, Guanabara, Jardim América, Jardim Canadá, Liberdade I, Liberdade II, 
Maranhão, Nova Carajás, Nova Vida, Novo Brasil, Novo Horizonte, Primavera, Panorama, Paraíso, São 
Lucas, Rio Verde, Vale dos Carajás, Vila Rica e União 

A história de Parauapebas tem um recorte temporal geopolítica nos governos militares e na 
expansão de empresas, entre elas, Banco da Amazônia (BASA) e também a Superintendência do Plano 
de Valorização da Amazônia (SUDAM). Ao mesmo tempo, ocorre a criação de pólos agropecuários e 
agromineral (POLAMAZONIA) 
 
2.2 População e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

A População e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM do município, segundo 
informações coletadas no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, aponta que no 
ano de 2010 a população era de 153.908 e a densidade demográfica abrangia 23,25 hab/km². 

Segundo dados disponibilizados no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil/2013, a 
Longevidade foi a categoria de análise, que teve maior dimensão e que contribuiu para o IDHM ser 
considerado alto no ano de 2010, seguido de renda e educação. 

 

 

                                                           
2 KOHLHEPP, Gerd. Conflitos de interesse no ordenamento territorial da Amazônia brasileira. Estudos Avançados. 

São Paulo May/Aug. 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142002000200004>. Acesso em: 19 out. 2018. 
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No ano de 2016, segunda o IBGE, em média as famílias tinham até 3,1 salários mínimos, mas 
ao ser considerado, os domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo no censo 
anterior, em 2010, havia um número considerável de famílias que correspondia a 38,5% da 
população. 
 
2.3 As metas do milênio 

As metas do Milênio que foram discutidas no ano de 200) pela ONU e que teve a participação 
de vários países, entre eles o Brasil, apontaram algumas metas para o ano de 2015. Oito metas 
estabelecidas, que perpassam pelo acabar com a fome e a miséria, Oferecer educação básica de 
qualidade para todos, Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, Reduzir a 
mortalidade infantil, Melhorar a saúde das gestantes, Combater a Aids, a malária e outras doenças, 
Garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e Estabelecer parcerias para o 
desenvolvimento. 

Dados do Portal ODM, foram estas: 
Em 2000, o município tinha 38,22% de sua população vivendo com renda 
domiciliar per capita inferior a R$ 140,00, percentual que reduziu para 15,36% em 
2010. Mesmo apresentando uma redução de 59,81% no período, são 23.325 
pessoas nessa condição de pobreza. 

O sistema de Informação de Indicadores Sociais do MPPA3, aborda que em Parauapebas 
havia no ano de 2010: 

 

 

 

A estimativa é a soma da renda de todas as pessoas do domicílio e o total dividido pelo 
número de moradores. Segundo os dados, quando a renda total for inferior a R$ 70,00 é considerado 
indigência. 
 
2.4 Dados educacionais 

Ao analisarmos o aspecto educacional do município de Parauapebas, que é a meta 2, 
observamos que há uma crescente matrícula no Ensino Fundamental, que é em decorrência da 
universalização do atendimento deste nível de ensino, que pode ser atendido pela rede estadual e 
municipal. Assim como, há uma taxa de escolarização de 95%, isto é, dos alunos que ingressam a 
maioria conclui o Ensino fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/upload/53/parauapebas(2).pdf 
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Todavia, segundo informações obtidas no site do QEDu, dos 4.409 alunos que cursam o 5º 
ano no EF, apenas 53% aprenderam o adequado na competência de leitura e interpretação de textos 
e 29% nas turmas do 9º ano na mesma disciplina, isto é, dos 3.632 alunos, 1.064 demonstraram o 
aprendizado adequado. 

Faz-se necessário atenção a faixa dos alunos que pertencem ao Nível Médio, pois apenas 
11.430 alunos foram matriculados na rede estadual de ensino. Além disso, os números do resultado 
do Exame nacional do ensino Médio – ENEM, demonstram que os alunos ficam abaixo das médias 
nacionais, o que inviabiliza a inserção no ensino superior quando o critério do ENEM é utilizado. 

A EEEFM Joao Prudêncio de Brito obteve 65% de taxa de participação (23 participantes) com 
os melhores resultados dos alunos que participaram das escolas estaduais, com o resultado nas 
seguintes áreas:  

 

Ciências 

Humanas 

Ciências da 

Natureza 

Linguagens e 

Códigos 

Matemática Redação 

532 453 514 447 510 
 

 
Em relação a redução da disparidade entre os sexos no Ensino Fundamental e Médio até 

2015, foi possível detectar que o rendimento familiar, reduziu de 77,32% em 2006 para 58,85% em 
2016. Também foi observado que embora a mulher obtivesse formação em cursos superior e 
exercessem a mesma atividade dos homens, recebia menos. 

 

 

 

 

 
2.5 Saneamento e rede de serviços 

Ao considerarmos a infraestrutura da cidade há uma estrada que interliga ao município de 
Marabá desde sua criação, que segue até a vila de profissionais da empresa Vale, que está situada na 
serra de Carajás. Por outro lado, não há uma organização em todos os bairros, apenas na área central 
é percebido que é asfaltado. Segundo informações colhidas dos entrevistados, as ruas eram abertas 
sem planejamento e assim eram construídas casas, por essa razão, segundo dados informados pela 
Secretaria de Assistência aproximadamente 13% das residências têm acesso à rede de esgoto. E isso 
contradiz a arrecadação do município, que recebe parte das receitas oriundas da exploração das minas. 
Outro problema detectado é a queda de energia, que eventualmente ocorre até duas vezes ao dia. 

Ainda que haja a orientação para criação do Plano Municipal de Saneamento Básico, 
conforme fixado pela Lei Federal nº 11.445/2007, o município enfrenta uma coleta inadequada, 
assim como a localização do aterro é próxima de um rio, o que é indevido. Segundo informações 
obtidas, o município tem até o ano de 2019 para realizar o manejo adequado dos resíduos sólidos, 
com destinação correta, coleta seletiva, reaproveitamento de materiais para reciclagem e 
aproveitamento enérgico através de biogás. 
 
3 A REDE DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
3.1 O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 

O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) foi implantado em 
19/12/1994 e está localizado em área urbana à Rua E, nº 669, Bairro: Cidade Nova, CEP: 68.115-000, 
CNPJ: 14562107/0001-38. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, no horário de 
7h30 as 11h30 e de 13h as 17h30. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
CMDCA) está vinculado a Secretaria de Assistência e é conhecido no município de Parauapebas como 
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COMDCAP. O Conselho sempre funcionou regulamente sem descontinuidades. Criado por meio do 
Projeto de lei 1519/1994, o CMDCA passou a funcionar a partir da promulgação da lei. 
 
3.1.1 Composição e eleição 

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

O CMDCA é composto por 20 conselheiros, destes 8 (oito) já participaram de gestões 
anteriores. Além disso, apenas três (3) nunca tiveram experiência na área ou em atividades 
relacionadas à defesa de direitos da criança e do adolescente, cinco (5) atuam na área da infância de 
1 a 3 anos, sete (7) de 3 a 5 anos, três de entre 5 a 10 anos e dois estão nessa atividade de 10 a 15 
anos. 

O regime de dedicação é diverso, a maioria dos conselheiros dedica-se ao CMDCA de 6h a 
20h mês, e destes 7 (sete) de 21h a 80h, pois participam com maior frequência de reuniões e 
comissões. 

Dos Conselheiros, quatorze (14) são formados em Nível Superior, 2 (dois) cursam estão na 
graduação e 4 (quatro) concluíram o Nível Médio. 

Os conselheiros são representantes dos seguintes setores governamentais: educação, 
assistência, saúde, infraestrutura, cultura, lazer, esportes, planejamento, administração, fazenda, 
finanças e gabinete do prefeito. 

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

Em relação aos requisitos para ser Conselheiro faz-se necessário ser membro de uma 
entidade que atua de forma expressiva na defesa de direitos e/ou no atendimento direto de crianças 
e adolescentes, ter conhecimento em áreas específicas que são importantes para a atuação do 
Conselho (legislação, educação, saúde, finanças etc.) e tempo e disponibilidade pessoal do candidato 
para participar do Conselho. 

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

 
3.1.2 Estrutura física 

Quanto à infraestrutura, o CMDCA dispõe de espaço físico para atuar, bem localizado, 
contudo alguns aspectos precisam ser observados. Em relação a conservação dos ambientes limpeza 
e pintura. Em relação ao tamanho o ambiente é inadequado, pois não permite adequadamente o 
desenvolvimento de atividades. No que se refere à privacidade, o espaço não oferece condição 
alguma.  

 
3.1.3 Equipamentos e materiais 

Quanto aos materiais e equipamentos permanentes a disposição do CMDCA, estão 
disponíveis armário, estante, mesas, cadeiras, bibliografia, computador, impressora, acesso à 
internet banda larga. Quanto ao material bibliográfico, há os textos legais4 e os manuais de 
orientação. No que se concerne à habilidade de utilizar computadores e acessar a rede, todos os 
conselheiros tem facilidade e são usuários. 

 
3.1.4 Desempenho das atribuições 

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

As reuniões ordinárias no CMDCA ocorrem quinzenalmente. 
Há um diagnóstico realizado pelos conselheiros, por uma entidade especializada em estudos 

e pesquisas, com participação do CMDCA juntamente com o Conselho de Assistência e Conselhos de 
Saúde. 

O diagnóstico considerou os dados quantitativos levantados pelo próprio CMDCA, 
estatísticas obtidas junto às Secretarias e órgãos públicos do município, dados municipais 
disponíveis em fontes externas (IBGE, SUS etc.), informações obtidas junto ao Conselho Tutelar do 

                                                           
4 Estatuto da criança e do adolescente, Resoluções do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA) e pareceres jurídicos, etc. 
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município e dados gerados pelo SIPIA. Além disso, foi considerado relatório trimestral elaborado pelo 
CRAS, CREAS e Conselho Tutelar. 

Quanto ao plano de ação o mesmo se encontra em planejamento. 
Entre os aspectos presentes no plano de ação está o combate prioritário a determinadas 

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

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

Na opinião dos conselheiros, qual a imagem que a população local tem sobre a atuação deste 
CMDCA? 

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

Há um procedimento estruturado para todos os equipamentos realizarem o monitoramento 
e acompanhar os resultados das políticas voltadas para crianças e adolescentes. 

Para o CMDCA a sociedade considera que o trabalho realizado é bom, poderia ser melhor, 
mas devido a atual gestão municipal que diminuiu a quantidade de pessoas nos equipamentos, isso 
não possibilita a adequada estrutura para o desenvolvimento das atividades. 

 
3.2 O Conselho Tutelar 

No município de Parauapebas há dois Conselhos tutelares, pois, o município cresceu muito 
nos últimos anos e devido a densidade demográfica, fez-se necessário a criação do segundo 
equipamento. Contudo para ambos Conselhos Tutelares, já se faz necessário a implantação de mais 
um, pois há regiões que embora cobertas não conseguem ser atendidas plenamente. 

Os prédios se encontram bem localizados na zona urbana da cidade e são de usos exclusivo 
dos Conselhos Tutelares. 

O Conselho Tutelar (CT) I está localizado em área urbana à Rua 15 de Novembro, nº 58 
Bairro: Rio Verde, CEP: 68.552-220, e-mail: ctparauapebas@gmail.com O horário de funcionamento 
é de segunda a sexta-feira, no horário de 7h30 as 13h30. 

O Conselho Tutelar (CT) II funciona de segunda a sexta-feira, no horário de 7h30 as 13h30. 
Fotografia 2 – Fachada do Conselho tutelar I 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 3 - Conselho tutelar II 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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A quantidade de conselheiros tutelares é de 5 (cinco) em cada CT. A escolaridade dos 
conselheiros do CT I e de três com nível superior e dois com nível médio. Já a escolaridade dos 
conselheiros do CT II é de um com pós-graduação, um graduando com nível superior e dois com 
ensino médio. 

O CT I atende um total de 39 bairros, a saber: União, da Paz, Caetanópolis, Montes Claros, 
Nova Vida I e II, Morada Nova, Liberdade I e II, Bela Vista, Residencial Bambuí, Rio Verde, jardim 
América I e II, Guanabara, São José, Residencial Esplanada, São Lucas I e II, Jardim São Luis, 
Residencial Linha Verde, Residencial Amazônia, residencial Nova Capital, Novo Brasil , jardim 
california, Parque São Raimundo, parque das nações I e II, Residencial Apoêmia, jardim Eldorado, 
Jardim Casa Branca, águas Lindas, Cedre I, Complexo Nova carajás, Jardim Planalto, Jardim Bom jesus, 
Jardim panorama, Jardim Veneza, Paraiso, raio do Sol, ás,  Jardim Planalto, Jardim Bom jesus, Jardim 
panorama, Jardim Veneza, Paraiso, raio do Sol, Residencial alvorada, Residencial Brasília, Residencial 
W Torres e Talismã. 

O CT II foi recentemente criado. Na última Eleição 135415 votaram, porém houve demora 
excessiva para votar e o número de votos não coincidiu com o número de eleitores votantes. Houve 
falta de segurança nos locais de votação e devido a isso ocorreu tumulto nos locais de 
votação/apuração. 

Fotografia 4 – Bairros que abrangem o CT II 

 
Fonte: acervo do MPPA 

O processo de escolha dos conselheiros foi por meio de eleição com a participação de todos 
os eleitores do município por meio do voto universal e secreto com base na Lei Municipal, na 
Resolução do CMDCA. O processo eleitoral foi conduzido pelo CMDCA e fiscalizado pelo Ministério 
Público. 

Os conselhos tutelares tiveram os seguintes requisitos para homologar a candidatura: Ter 
experiência na área da criança e do adolescente, ter idade superior aos 21 anos, ter idoneidade moral, 
ter ensino médio completo, ser aprovado em prova de conhecimentos, está ligado a uma entidade 
que atuar com criança e adolescente, disponibilidade de tempo para atuar com criança e adolescente 
e submeteram-se a uma avaliação psicológica. 

Fotografia 5 – Fachada do CT I 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 6 – Sala de Atendimento do CT I 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 7 – Sala de recepção do CT I 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 8 – Sala de recepção do CT II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 9 – Salão CT I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 10 – Copa do CT II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 11 – Sala de atendimento do CT I 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 12 – Sala de atendimento do CT I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do MPPA 

 
3.2.1 Estrutura física 

Os equipamentos destinados ao funcionamento do Conselho tutelar I e II são bem localizados 
e de fácil acesso a comunidade, conforme o que preconiza o Capítulo III da Resolução nº 170/2014 
do CONANDA (Conselho Nacional da Criança e do Adolescente), que trata do Funcionamento do 
Conselho Tutelar. 

Art. 17. O Conselho Tutelar funcionará em local de fácil acesso, preferencialmente 
já constituído como referência de atendimento à população. 

Além disso, são prédios amplos. Na entrada do CT I há placa de identificação, contudo o 
prédio não é bem conservado. No caso do segundo, as informações relativas ao CTII estão pintadas 
no muro, mas não está adequada aos padrões conforme o que preconiza a Resolução. Nos prédios I e 
II não há rampas para facilitar o acesso dos que tem mobilidade reduzida. Conforme o capítulo III da 
Resolução nº 170/2014 do CONANDA (Conselho Nacional da Criança e do Adolescente): 

§1º A sede do Conselho Tutelar deverá oferecer espaço físico e instalações que 
permitam o adequado desempenho das atribuições e competências dos 
conselheiros e o acolhimento digno ao público, contendo, no mínimo: 
I - placa indicativa da sede do Conselho; 
II - sala reservada para o atendimento e recepção ao público; 
III - sala reservada para o atendimento dos casos; 
IV - sala reservada para os serviços administrativos; e 
V - sala reservada para os Conselheiros Tutelares. 

Nos espaços há uma sala destinada a recepção. No prédio do Conselho Tutelar I há uma 
antessala, que fica situada no hall e um espaço no interior do prédio destinado a recepção. No 
Conselho Tutelar II a recepção fica localizada no interior do prédio. Em ambos os CTs há 
recepcionistas e funcionários de apoio que realiza o atendimento inicial. 

Nos CT I e CT II não há sala específica para reunião. As demais dependências, entre elas a 
cozinha, são inadequadas. NO CTI o espaço não oferece condições de preparo de alimentação e no 
CTII a cozinha foi adaptada para a área externa junto a lavanderia. 

Há em ambos os equipamentos banheiros para os usuários e banheiro para os funcionários 
do Conselho Tutelar. 

No CT II os espaços de atendimentos não são climatizados. No horário da tarde há muita 
dificuldade de permanência do espaço. Além disso, o imóvel é uma antiga residência, alugada, 
adaptada e não está adequada para o atendimento dos casos. 

Em relação à limpeza do espaço, o CT I encontra-se em condições precárias, pois o ambiente 
está precário no que se refere a infraestrutura, com muitos vazamentos e espaços danificados, urge 
a reparação. 

Quanto as características organizacionais e estrutura física, no CT I há sala reservada para 
os serviços administrativos, contudo no CT II o local é adaptado, funciona na cozinha que é utilizada 
para guardar documentos. 

 
3.2.2 Equipamentos e materiais 

Para ambos os Conselhos Tutelares há dificuldade de acesso à internet e a ausência de 
treinamento para usar o sistema de informação da infância e adolescência do município dificulta o 
preenchimento dos casos atendidos. Além disso, não há computadores que se adequem ao sistema. 

Para ambos os Conselhos Tutelares não há infraestrutura adequada, pois houve redução na 
equipe e o carro é compartilhado. Com a redução de gastos, entre elas, o telefone fixo e de celular, 
inviabiliza um contato adequado. Quanto ao material de expediente, há um número razoável, contudo 
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não suficiente, em via de regar, os conselheiros fazem coleta para aquisição de papel, tinta para 
impressora e material de limpeza. 

O telefone do Conselho Tutelar I é utilizado apenas para receber ligações o mesmo não é 
autorizado para realizar chamadas. Sendo este o único canal de comunicação com a comunidade 
local. Não há telefone fixo no CT II. Assim como não há internet nem celular funcional. Para facilitar 
os contatos os conselheiros tutelares disponibilizam os números particulares. 

Em relação ao número de computadores, não há em número suficiente, isto é, não há uma 
máquina para cada conselheiro, mas o uso é compartilhado. Os equipamentos são ligados a uma 
impressora e não há internet. 

 
3.2.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

A jornada de trabalho dos CT I e CT II é de mais de 40h semanais, de segunda a domingo com 
oito horas diárias, com regime de escala. 

Quanto a mobilização e participação os Conselhos Tutelares atuam no combate ao trabalho 
infantil e a violência e abuso sexual. 

Entre as atividades externas os Conselhos Tutelares participam de reuniões ordinárias e 
extraordinárias do CMDCA, Conferência Estadual da Criança e do Adolescente, Fórum Municipal da 
Criança e do Adolescente, Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fórum de 
Cultura, Fórum de Educação, Fórum de Assistência e Fórum da Juventude. 
 
3.2.4 Atendimentos realizados 

Para o atendimento dos CTs há também o atendimento em Plantão, que nos Conselhos 
Tutelares, adota-se o plantão presencial, que é baseado em lei municipal. 

O atendimento dos casos atua conforme diagnóstico dos casos da situação da criança e do 
adolescente e do plano ade ação da situação da criança e do adolescente, contundo nenhum dos 
Conselhos tutelares participou das reuniões que tratam, do orçamento destinado ao crianças e 
adolescentes no município assim como não acompanha a aplicação do mesmo. 

Há um único veículo compartilhado por ambos Conselhos Tutelares em bom estado de 
conservação. Há espaço destinado para garagem no CT II. 

Os Conselhos Tutelares não assessoram o Poder executivo local na elaboração na proposta 
orçamentaria para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 

Quanto as Resoluções que orientam as atividades dos Conselhos Tutelares, ambos conselhos 
raramente têm acesso às informações do CEDCA e CONANDA, quando utilizam algum documento 
norteador, seguem as orientações do CMDCA. 

O compartilhamento do carro inviabiliza o atendimento dos casos e as visitas às famílias. 
A ausência de telefone e internet dificulta a comunicação e acesso as legislações e ao SIPIA. 

Fotografia 13 – Escala de plantão 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 14 – Veículo 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 15 – Veículo 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4 O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) 
 
4.1 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Paz 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Paz foi implantado em 19/12/1994 
e está localizado em área urbana, Rua Bom Jardim, nº 123, CEP: 68515-000, telefone: (94) 33561117, 
CEL: (94) 91972180, e-mail: crasdapaz@outlook.com. A capacidade para atendimento é de 5000 
famílias. 

O CRAS funciona no município de Parauapebas com uma subdivisão em mais 4 
equipamentos, que se desdobram em equipes volantes e equipes locais, são eles: CRAS da Paz, CRAS 
Rio Verde, CRAS dos Minérios e CRAS Altamira. 

A finalidade dessa divisão é atender o maior número de bairros e comunidades 
circunvizinhas, contudo a ausência de membros nas equipes atualmente dificulta um atendimento 
de qualidade. 

A área de abrangência é nas adjacências da localização dos bairros Guanabara, Caetanópolis, 
Jardim América I e II, Morada Nova, Parque São Luis I e II, Panorama, da Paz, Parque das Nações I e 
II, Residencial Bela Vista. 

O município de Parauapebas apresenta alto índice demográfico e por essa razão o CRAS da 
PAZ se situa em locais de maior acessibilidade. 

O espaço é bem localizado, de fácil acesso aos moradores e atende exclusivamente o público 
do CRAS da PAZ. 

As condições de acesso ao CRAS da PAZ são as seguintes: busca ativa, busca espontânea, 
encaminhamento da rede sócio assistencial e das demais políticas públicas. 

As ações e atividades realizadas no CRAS da PAZ são: recepção e acolhida, acompanhamento 
das famílias e dos indivíduos. Além disso, o CRAS da Paz encaminha seus usuários aos demais 
equipamentos e serviços da rede sócio assistencial, assim como para o registro no CAD Único e 
inserção no BPC. Há um trabalho articulado com o objetivo de fortalecimento de grupos sociais locais, 
produção de material sócio educativo, atua nas campanhas sócio educativas e realiza palestras. 

Em 2014, o CRAS da Paz realizou diagnóstico de seu território de abrangência e atualmente 
1000 famílias com característica de vulnerabilidade social residem na área de abrangência. 

 
4.1.1 Estrutura física 

O CRAS é um equipamento que deveria permitir um atendimento de situações de risco e 
violação de direitos de crianças e adolescentes, e alguns ambientes do prédio se encontram em 
condições inadequadas, seja pela organização do espaço ou pelas condições atuais de infraestrutura. 

Para a equipe técnica, os seguintes espaços são regulares, a saber: salas reservadas ao 
atendimento sejam estes individualizados ou em grupo. Em condições precárias de uso estão o 

mailto:crasdapaz@outlook.com
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almoxarifado, bebedouro e as instalações sanitárias. Assim como merece atenção às questões de 
iluminação, ventilação, salubridade e conservação. 

O prédio do CRAS não é acessível, não há rampas e os demais espaços não permite 
mobilidade. 

Apesar destas observações, o prédio do CRAS da PAZ possibilita atendimento de condições 
de privacidade e sigilo e as informações estão disponíveis, de fácil acesso aos que trabalham no 
equipamento. Há salas de serviço administrativo. 

Não há espaço para reuniões da equipe nem para atividades em conjunto com usuários. Não 
há recepção para atendimento e recepção ao público. 

Fotografia 16 – Veículo 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 17 – Sala do Cad Ùnico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do MPPA 

4.1.2 Equipamentos e materiais 
O CRAS da Paz conta com os seguintes equipamentos: mobiliário, computadores, linha 

telefônica, aparelho de som e tem acesso a internet. Não há impressora nem aparelhos eletrônicos 
TV e vídeo. O CRAS da Paz não tem transporte exclusivo. O carro, quando disponibilizado, é 
compartilhado com outros equipamentos. 

O CRAS da Paz possui banco de dados dos usuários e benefícios, dos serviços sócios 
assistenciais do município e dos equipamentos, CAD único, cadastro dos beneficiários, contudo não 
tem materiais sócio educativos existentes, entre eles, artigos pedagógicos, culturais e esportivos. 

 
4.1.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

A equipe técnica do CRAS da Paz é composta por servidores que tem vínculo efetivo, 
realizado em concursos para suprimento do quadro do município e temporários que foram 
contratados por meio de processo de seleção de currículos. 

Com exceção de formação inicial, que foi de 40h, realizada quando tomaram posse, a equipe 
não recebeu recentemente nenhuma capacitação e não houve atualização por meio de formações 
continuadas. As (ultimas temáticas abordadas foram sobre o programa Bolsa Família e as Rotinas 
Administrativas com ênfase em controle do estoque). 

Para a equipe do CRAS da Paz, as temáticas referentes a política de Assistência Social e o 
atendimento ao público viabilizaria um trabalho mais articulado em rede. 

 
4.1.4 Atendimentos realizados 

No que se refere ao trabalho em rede a equipe do CRAS da Paz considera que a Secretaria de 
Assistência Social é acessível sempre, contudo as demais secretarias saúde e educação são 
inacessíveis a maior parte das vezes. Outras políticas sociais ainda que não realizem trabalho em 
rede, em algumas e raras situações atendem as demandas do CRAS da Paz, são elas as secretarias de 
trabalho emprego e habitação. A Secretaria de Cultura é inacessível sempre, assim como as empresas 
privadas e organizações não governamentais. 

No eixo do controle a frequência de relacionamento do sistema de garantias de direitos da 
criança e do adolescente, o CRAS da Paz tem contato maior com o CMDCA. Poucas vezes ocorre ação 
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conjunta com os demais conselhos (saúde, educação e da própria assistência), assim como foram 
poucos os momentos de debate em fórum municipal de discussão sobre direitos da criança e do 
adolescente ou ainda com outros fóruns municipais (saúde, assistência e educação).  O CRAS da Paz 
não possui ação com a Câmara Legislativa Municipal e nem com ONGs. 

Quando é perguntado sobre a facilidade de acesso, o CRAS da Paz, informa que em sua 
maioria os equipamentos não permitem um contato mais frequente, até mesmo com o CMDCA. 

No eixo da defesa a frequência de relacionamento do sistema de garantias de direitos da 
criança e do adolescente, o CRAS da Paz, poucas vezes tem contato com o Poder Judiciário, Defensoria 
Pública e Ministério público. Não há constato com os órgãos de segurança pública, seja esta civil ou 
militar. Porém, informa que em relação ao Ministério Público, quando há promotor específico da área 
da infância e juventude no município, há o acesso. 

No eixo da promoção de controle a frequência de relacionamento do sistema de garantias de 
direitos da criança e do adolescente, o CRAS da Paz, relaciona-se frequentemente com a Assistência 

Social. Com as demais secretarias5 ou equipamentos, poucas vezes. E com a Secretaria de Esporte e 
Lazer não há nenhum contato. O mesmo ocorre com as empresas privadas e ONGs. 

Observa ainda que outras políticas deveriam existir para um melhor atendimento da rede. 
 

 

Fotografia 18 – Veículo 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 19 – Sala do Cad Ùnico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do MPPA 

 
4.2 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Rio Verde 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Rio Verde foi implantado em 
01/09/2009 e está localizado em área urbana, Rua 10 de maio, s/nº - Quadra Especial, Bairro: Rio 
Verde, CEP: 68515-000, Telefone: (94) 33467266, e- mail: cras.rioverde@parauapebas.pa.gov.br. A 
capacidade para atendimento é de 1000 famílias. O horário de funcionamento é de 8 h às 14 h. 

Área de abrangência: nas adjacências da localização dos bairros Rio Verde, Nova Vida I e II, 
Bela Vista, Liberdade I e II, Montes Claros, União, São José e Maranhão I e II. 

O CRAS Rio Verde abrange ainda dois outros bairros, que são Palmares e II. Esse 
atendimento se dar pela equipe volante que na ocasião da visita estava desfalcada no município de 
Parauapebas. 

Ao observarmos as orientações sobre a equipe técnica conforme a NOB SUAS em relação aos 
recursos humanos, a equipe mínima deve ser de quatro técnicos, sendo dois profissionais de 
assistência social, um psicólogo e um profissional que seja pertencente ao sistema único de 
Assistência Social além dos funcionários de Nível Médio. Quem atua na coordenação deve ter curso 
superior e experiência com trabalhos comunitários e gestão. 

 

                                                           
5 Educação, saúde, trabalho emprego, habitação, esporte  e lazer. 
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4.2.1 Estrutura física 
O espaço do prédio sede do CRAS Rio Verde é bem localizado, permitindo que a comunidade 

do entorno tenha conhecimento da sua existência e dos trabalhos realizados e busquem 
espontaneamente seus serviços. Além disso, a equipe do CRAS Rio Verde e a Volante realizam busca 
ativa, encaminhamento da rede sócio assistencial e das demais políticas públicas. 

O CRAS Rio Verde não atende exclusivamente crianças e jovens, nem suas famílias, Há um 
trabalho consolidado com um grupo de idosos. 

No CRAS os serviços oferecidos são: o acesso à Benefícios de Prestação Continuadas (BPC), 
os Benefícios eventuais, cadastramento no Programa Bolsa Família (PBF), Programa de Atenção 
Integral à Família (PAIF), grupos socioeducativos para crianças de 6 a 15 anos e para idosos, 
atendimento psicológico e social, cursos de geração de renda e auxílio a pessoas com deficiência. 

No CRAS Rio Verde os usuários são recepcionados e acolhidos, acompanhados juntamente 
com suas famílias. Além disso, o CRAS Rio Verde realiza os encaminhamentos necessários aos 
usuários quando necessário aos demais equipamentos e serviços da rede sócio assistencial, contudo 
informam que isso tem sido menos frequente devido à ausência de membros na equipe. 

Outros serviços são realizados pelo CRAS Rio Verde juntamente com a equipe volante: 
registro no CAD Único, inserção no BPC. Visitas domiciliares, busca ativa, Há um trabalho articulado 
com o objetivo de fortalecimento de grupos sociais locais, produção de material sócio educativo, atua 
nas campanhas sócio educativas e realiza palestras. 

O CRAS Rio Verde não tem um diagnóstico de seu território de abrangência e atualmente 
2649 famílias com característica de pobreza e extrema pobreza é atendida no equipamento. 

O CRAS Rio Verde na análise do espaço para desenvolvimento de atividades com os usuários 
do equipamento considera que são regulares os seguintes espaços: recepção, salas para o 
atendimento sejam estes individualizados ou coletivas e comunitárias e salas administrativas. Assim 
como consideram que os espaços destinados a um atendimento mais restrito e de sigilo encontram-
se inadequados, 

Também não são satisfatórios os ambientes a seguir e as condições de usos: o almoxarifado, 
bebedouro, copa/cozinha, ventilação e as instalações sanitárias. Assim como merece atenção às 
questões de que tratam das informações dos serviços ofertados, não há quadro de avisos ou os 
informes não estão atualizadas, quais as situações atendidas ela equipe local e volante e qual o 
horário de atendimento. 

O prédio do CRAS Rio Verde e o Volante não são acessíveis, não há rampas e os demais 
espaços não permite mobilidade. 

Fotografia 20 – Placa do CRAS 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 21 – Área 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 22 – Entrada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do MPPA 

 
4.2.2 Equipamentos e materiais 

O CRAS Rio Verde sede conta com os seguintes equipamentos: mobiliário, computadores, 
linha telefônica, aparelho de som, internet, impressora e TV, mas não há parelho de vídeo. O CRAS 
Rio Verde tem veículo próprio que também é utilizado pela equipe volante e por outros 
equipamentos quando necessário. 

O CRAS Rio Verde não possui banco de dados dos usuários e benefícios, dos serviços sócios 
assistenciais do município e dos equipamentos. Tem o registro dos usuários inscritos no CAD único 
e dos beneficiários do BPC. 

O CRAS Rio Verde não tem a sua disposição material sócio educativos nem artigos 
pedagógicos para consultas e estudo, nem receberam materiais culturais e esportivos. 

 
4.2.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

A equipe técnica do CRAS Rio Verde é composta por servidores que tem vínculo efetivo, com 
nível superior, médio e fundamental, que trabalham de 8h às 14h. Esse novo horário ocorreu devido 
a contenção de despesas e redução da equipe no equipamento. 

Não há política de formação inicial nem continuada, mas a equipe teve contato 
pontualmente, isto é, membros quando participam de seminários e oficinas sobre as temáticas PAIF, 
PAEF, Acolhimento Institucional e Dinâmicas de Grupo, socializando assim os conhecimentos com os 
demais membros. Para a equipe, seria necessária temáticas que abordassem atividades grupais. 

 
4.2.4 Atendimentos realizados 

No que se refere ao trabalho em rede à equipe do CRAS Rio Verde considera que o trabalho 
é deficiente, ainda que haja uma articulação, pois os encaminhamentos ou retorno dos mesmos não 
são condizentes com a dinâmica atual de trabalho desenvolvido. 

Quanto ao critério de seleção utilizado para contratação de profissionais há uma avaliação 
que é feita pela equipe gestora da Secretaria. 

No que tange o trabalho em rede, a Secretaria de Assistência Social é acessível à maior parte 
das vezes, assim como a Secretaria de Educação, de habitação, empresas privadas e ONGs. A 
secretaria de saúde é inacessível a maior parte das vezes, assim como cultura, esporte e lazer, 
trabalho emprego. 

No eixo do controle a frequência de relacionamento do sistema de garantias de direitos da 
criança e do adolescente, o CRAS Rio Verde tem contato maior com o CMDCA e com os demais 
conselhos (saúde, educação e da própria assistência), contudo há pouco relacionamento com a 
Câmara Legislativa, inclusive para este equipamento, a mesma também não é um órgão de fácil 
acesso. 

E ainda que não haja uma frequência, um maior de contato com o Fórum Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente ou ainda com outros fóruns municipais (saúde, assistência e 
educação), quando o equipamento deseja participar dos eventos o acesso é sempre permitido. Em 
relação as ONGs, o CRAS Rio Verde informa que além de não ter acesso, as poucas vezes teve contato 
para que alguma ação fosse realizada. 

No eixo da defesa a frequência de relacionamento do sistema de garantias de direitos da 
criança e do adolescente, o CRAS Rio Verde, poucas vezes teve contato com o Poder Judiciário, 
Ministério público e com os órgãos de segurança pública, contudo parte dos órgãos são acessíveis, 
exceto a Câmara Legislativa, o Ministério Público e a Polícia Civil e Militar. 

Para o CRAS Rio Verde, os seguintes serviços existentes no município são insuficientes para 
atender a demanda, até mesmo da sua área de abrangência, são elas: Orientação e apoio sócio 
familiar, rede municipal de ensino: Educação infantil e Ensino Fundamental, rede estadual de ensino: 
Ensino Fundamental e Médio. Assim como, ainda que haja no município programas de aprendizagem 
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ou profissionalizantes de preparação de adolescentes para o mercado de trabalho, incentivo a 
práticas de esporte e lazer, erradicação do trabalho infantil, enfrentamento da exploração sexual, 
programas de apoio na área de drogas e álcool, apoio a pessoas com deficiência, reintegração e 
acolhimento familiar, acolhimento institucional e prestação de serviços à comunidade/liberdade 
assistida, a demanda é maior que a oferta. Observa-se ainda que para o CRAS rio Verde um 
equipamento de Internação e semiliberdade é necessário para evitar que adolescentes morem longe 
das famílias e também não há programas para crianças desaparecidas. 
 
4.3 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Altamira 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Altamira está localizado em imóvel 
próprio, em área urbana, Rua Bartolomeu s/nº - Quadra Especial Bairro: Betânia, CEP: 68515-000, 
telefone: (94) 33468228, e-mail: cras.altamira@parauapebas.pa.gov.br, com a página no facebook é 
https://www.facebook.com/cras.altamira. A capacidade para atendimento é de 1000 famílias. O 
horário de funcionamento é de 8 h às 14 h. 

A Área de abrangência: bairros Altamira, Betânia, Novo Horizonte, Vila Rica, Canadá, Nova 
Vitória e Ocupação Céu Azul. Além disso, a equipe volante atende as Casas Populares I e II, que estão 
situadas no bairro Betânia. 

O CRAS Altamira embora tenha uma abrangência significativa, parte de seus serviços não 
estão sendo realizados devido à insuficiência da equipe e ausência de transporte. Conforme 
documento norteador dos trabalhos, a equipe volante é uma equipe adicional de um CRAS para 
atender famílias vulneráveis residentes em localidades distantes. Esta equipe deve se fazer presente 
no território distante pelo menos 03 dias por semana e poderá funcionar em espaço próprio, alugado 
ou cedido pela rede Inter setorial. 

Desse modo, os usuários, se não realizarem a busca espontânea ao equipamento ou não 
forem encaminhados por outros congêneres e políticas públicas, não tem conhecimento do 
atendimento e trabalho realizado. 

O CRAS Altamira devido à falta de recursos humanos, principalmente os orientadores sociais 
e facilitadores de oficinas (técnicos imprescindíveis para este serviço), o CRAS não está 
desenvolvendo os Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para crianças e 
jovens. Atualmente atende idosos, grupos de gestantes e Programa de Atenção Integral a Família 
(PAIF). 

No CRAS os serviços oferecidos são: recepção e acolhida aos usuários, Grupo oficina de 
convivência atividades sócio educativas com famílias, encaminhamento de famílias ou indivíduos 
para a rede de serviço sócio assistencial, para outras políticas públicas, para o Cad Único. 

O acompanhamento dos atendimentos realizados é feito por telefônico. 
O diagnóstico do território de abrangência do CRAS Altamira precisa ser atualizado. E 80% 

da população atendida se enquadra no grupo de famílias em situação de vulnerabilidade social. 
 

4.3.1 Estrutura física 
Quanto aos espaços destinados ao uso da equipe e usuários a maioria dos espaços se 

encontra em condições precárias ou não existem (acessibilidade e rampas). 
Necessita com urgência de reforma na estrutura física do prédio, como pintura, portas, 

fechaduras, lâmpadas, ar condicionados. 
A Manutenção Elétrica do prédio precisa ser trocada com urgência, pois tem apresentado 

sérios problemas, tendo riscos de maiores transtornos. 
Não há acessibilidade para pessoas com deficiência. Os banheiros não são adaptados. 
O prédio não segue as normas de segurança, colocando em risco a vida dos usuários e 

trabalhadores. 
A ausência de manutenção na unidade tem multiplicado inúmeros problemas, que afetam 

diretamente na estrutura e bom funcionamento dos serviços. 
Fotografia 23 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 24 – Horário de atendimento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 25 – Calendário de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 26 – Sala da equipe volante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 27 – Área 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 28 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 29 – Armário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do MPPA 

 
4.3.2 Equipamentos e materiais 

O CRAS Altamira conta com os seguintes equipamentos: mobiliário (mesas, cadeiras, 
armários), computadores, linha telefônica, internet, impressora e TV. 

O CRAS Altamira não tem veículo próprio. 
O CRAS Altamira tem banco de dados dos usuários e benefícios, dos serviços sócios 

assistenciais, registro dos usuários inscritos no CAD único. 
Em relação aos materiais sócios educativos dispõe de artigos pedagógicos para consultas. 

Não têm materiais culturais e esportivos. 
 

4.3.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 
A equipe técnica do CRAS Altamira é composta atualmente por quatro técnicos com nível 

superior, dois psicólogos e dois assistentes sociais. Os demais seis funcionários têm Nível Médio, 
cinco destes são efetivos e um temporário e dois com o ensino fundamental contratados. 

Assim como nos demais CRAS, não há política de formação inicial nem continuada, mas a 
equipe teve contato com algumas temáticas que não souberam precisar o período e por quem 
entidade foi realizada. Capacita SUAS, Capacitação CAD Único, dinâmicas de Grupo. 

E para a equipe, a temática mais urgente para o trabalho é a de excelência no atendimento 
ao público SUAS. 

No que se refere ao trabalho em rede à equipe do CRAS Altamira considera moroso, fluxo 
travado e há pouca comunicação entre os pares. 

Não houve critério de seleção para a contratação de profissionais para a Instituição e os 
mesmos não participaram de capacitação ou treinamento. 

 
4.3.4 Atendimentos realizados 

No que tange o trabalho em rede, a Secretaria de Assistência Social, Saúde e Habitação são 
acessíveis à maior parte das vezes. As demais secretarias Educação, cultura, esporte e lazer, trabalho 
emprego atendem na maior parte das vezes quando solicitado. E para o CRAS Altamira, as empresas 
privadas e ONGs não são acessíveis. 

No eixo do controle a frequência de relacionamento do sistema de garantias de direitos da 
criança e do adolescente, o CRAS Altamira considera que são poucos os momentos de diálogo, 
encontro e demandas com o CMDCA e com os demais conselhos (saúde, educação e da própria 
assistência), tendo um maior espaço junto aos Fóruns, sejam estes Municipais dos Direitos da Criança 
e do Adolescente ou ainda com outros fóruns municipais (saúde, assistência e educação). Não há 
contato com a Câmara Legislativa e ONGS. 

No eixo da defesa a frequência de relacionamento do sistema de garantias de direitos da 
criança e do adolescente, o CRAS Altamira tem maior contato com a Defensoria Pública, os demais 
equipamentos (Poder Judiciário, Ministério público e com os órgãos de segurança pública) não têm 
ações em conjunto e para a equipe técnica, o MP é inacessível a maior parte das vezes.  

Para o CRAS Rio Altamira os seguintes serviços existentes no município são insuficientes 
para atender a demanda, até mesmo da sua área de abrangência, são elas: Orientação e apoio sócio 
familiar, rede municipal de ensino: Educação infantil e Ensino Fundamental, rede estadual de ensino: 
ensino fundamental e médio. Assim como, ainda que haja no município programas de aprendizagem 
ou profissionalizantes de preparação de adolescentes para o mercado de trabalho, incentivo a 
práticas de esporte e lazer, erradicação do trabalho infantil, enfrentamento da exploração sexual, 
programas de apoio na área de drogas e álcool, apoio a pessoas com deficiência, acolhimento 
institucional e prestação de serviços à comunidade/liberdade assistida, a demanda é maior que a 
oferta. Observa-se ainda que para o CRAS Altamira não há serviços de reintegração e acolhimento 
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familiar e de atividades sócio educativas atendidas no contra turno escolar. Além disso, consideram 
ser necessário que haja um equipamento que atendesse a Internação e semiliberdade no município. 

Segundo relatório disponibilizado pelo CRAS Altamira, alguns pontos urgem reforma e maior 
urgência de medidas, a saber: Não há placa de identificação no CRAS, não atendendo as normativas.  
 
4.4 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) dos Minérios 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) dos Minérios está localizado em imóvel 
próprio em área urbana, Rua F24 Qd 158 Lt 24, Bairro: Betânia, CEP: 68515-000, telefone: (94) 
99444374, e-mail: cras.minerios@parauapebas.pa.gov.br. Tem seguinte página no facebook: 
https://www.facebook.com/cras.altamira. A capacidade para atendimento é de 1000 famílias. O 
horário de funcionamento é de 8 h às 14 h. 

A área de abrangência é nas adjacências da localização dos bairros Moveleiros, Minérios, 
Cidade Jardim, Alto Bonito e Alto Boa Vista. 

O CRAS dos Minérios, abrange ainda os bairros Tropical I e II, Ipiranga I e II. 
Os espaços são bem localizados, de fácil acesso aos moradores e atende exclusivamente o 

público do CRAS dos Minérios. 
As condições de acesso ao CRAS dos Minérios são as seguintes: busca ativa, busca 

espontânea, encaminhamento da rede sócio assistencial e das demais políticas públicas. 
Entre os serviços ofertado pelo CRAS dos Minérios está o Programa de Atenção Integral à 

Família (PAIF) e o serviço de convivência (socioeducativo) para idosos. 
As ações e atividades realizadas no CRAS dos Minérios são: recepção e acolhida, 

acompanhamento das famílias e dos indivíduos, grupo/oficina de convivência e atividades 
socioeducativas com famílias, visitas domiciliares, busca ativa. Além disso, o CRAS dos Minérios 
encaminha seus usuários aos demais equipamentos e serviços da rede sócio assistencial e outros 
serviços que demandas outras políticas públicas (educação, saúde, habitação, segurança). Assim 
como para o registro no CAD Único e inserção no BPC. Há um trabalho articulado com o objetivo de 
fortalecimento de grupos sociais locais, atua nas campanhas sócio educativas, realiza palestras, entre 
eles um que recebe recurso do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA). 

O CRAS dos Minérios não tem um diagnóstico de seu território de abrangência, e por não 
atender atualmente crianças e jovens, não tem ciência do número de crianças e adolescentes em 
situação de exploração sexual, em situação de rua, vítimas de violência física. Atualmente 2000 
famílias com característica de vulnerabilidade social residem na área de abrangência. 

Nos espaços do prédio sede do CRAS dos Minérios há exposto Informações disponíveis em 
local visível sobre os serviços ofertados, situações atendidas e horário de funcionamento da Unidade.  

 
4.4.1 Estrutura física 

Para a equipe técnica estão precários os seguintes ambientes: recepção, sala de atendimento 
individualizado, o que inviabiliza o atendimento em condições de privacidade e sigilo, sala para 
atividades coletivas e comunitárias. Além disso, a equipe considera que o espaço não é seguro nem 
pros usuários nem pra equipe. 

Em condições regulares de uso, devido a limpeza do prédio, está a sala para atividades 
administrativas, contudo a mesma precisa de reforma. Há necessidade urgente de reforma nas 
Instalações sanitárias, iluminação, ventilação, privacidade, salubridade. 

Os Prédios do CRAS dos Minérios (sede e anexo) não são acessíveis, não há rampas e os 
demais espaços não permite mobilidade. 

No prédio anexo não há bebedouro e não há almoxarifado. 
Fotografia 30 – Placa 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 31 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.4.2 Equipamentos e materiais 

Em relação aos equipamentos existente, no CRAS dos Minérios6 tem a sua disposição 
computadores, mobiliário, linha telefônica, celular, aparelho de som, TV, vídeo, impressora e tem 
acesso à internet. O CRAS dos Minérios não tem transporte exclusivo. 

O CRAS dos Minérios possui banco de dados dos usuários e benefícios, dos serviços sócios 
assistenciais do município e dos equipamentos, CAD único, cadastro dos beneficiários, contudo não 
tem materiais sócio educativos existentes, entre eles, culturais e esportivos. Há um número de artigos 
pedagógicos, mas a equipe não soube precisar qual o material disponível para desenvolvimento de 
atividades. 

 
4.4.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

A equipe técnica do CRAS dos Minérios foi selecionada tanto por concurso quanto por 
entrevista, análise de currículo e é composta por servidores que tem vínculo efetivo e temporários, 
mas assim como os demais tem uma equipe desfalcada.  

A equipe não recebeu recentemente nenhuma capacitação recentemente e não houve 
atualização por meio de formações continuadas. As últimas temáticas abordadas foram sobre o 
Capacita SUAS que é realizado para a equipe no início e no final do ano, orientações sobre o 
preenchimento do CAD único em fevereiro do ano corrente7. Informam ainda que receberam do 
município no início de suas atividades uma capacitação de 40h e em 2015 a empresa Vale 
proporcionou formação de 30h. 

No levantamento realizado pela equipe foram estes os temas já abordados nas formações: 
enfrentamento do uso/abuso de álcool e drogas, Crianças e adolescentes em situação de rua, 
enfrentamento à violência e ao abuso sexual, prevenção e erradicação do trabalho infantil, crianças e 
adolescentes com deficiência, convivência familiar e comunitária, orçamento Criança e Adolescente, 
políticas públicas de atendimento: Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e o conceito de rede 
local de atendimento e de defesa. 

Para a equipe do CRAS dos Minérios, as temáticas referentes à ética profissional, trabalho 
interdisciplinar, trabalho com as famílias são importantes. 

 
4.4.4 Atendimentos realizados 

No que se refere ao trabalho em rede à equipe do CRAS dos Minérios considera que não há 
logística e a ausência de equipamentos inviabiliza um trabalho articulado. 

No trabalho e demandas em rede, o CRAS considera no eixo da promoção do sistema de 
garantias de direitos da criança e do adolescente que as organizações não governamentais e as 
secretarias de Assistência Social, de Saúde, Habitação são acessíveis sempre. Outras políticas sociais 
ainda quando solicitadas são acessíveis a maior parte das vezes secretaria de educação e de trabalho 
emprego. A Secretaria de Cultura, esporte e lazer são resistentes ao atendimento e nem sempre são 
acessíveis. Não há relação com as empresas privadas. 

No eixo do controle a frequência de relacionamento do sistema de garantias de direitos da 
criança e do adolescente, CRAS dos Minérios tem contato maior com o CMDCA, com os demais 
conselhos (saúde, educação e da própria assistência). Participa sempre que possível dos fóruns 
municipais de discussão sobre direitos da criança e do adolescente e das outras áreas de atendimento 
saúde, assistência e educação. 

O CRAS dos Minérios não possui ação com a Câmara Legislativa Municipal.  

                                                           
6 No prédio anexo só há um computador e uma impressora sem acesso à internet. 
7 2016. 
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Quando é perguntado sobre a facilidade de acesso, o CRAS dos Minérios informa que em sua 
maioria os equipamentos não permitem um contato mais frequente, exceto a Defensoria Pública, que 
é o órgão mais solicito em atender as demandas do CRAS. 

No eixo da defesa a frequência de relacionamento do sistema de garantias de direitos da 
criança e do adolescente, o CRAS dos Minérios, poucas vezes tem contato com o Poder Judiciário e 
Ministério público. Não há constato com os órgãos de segurança pública, seja esta civil ou militar. 

Para o CRAS dos Minérios, a maioria dos serviços ainda que existam no município são 
insuficientes para atender a demanda. Alertam que a educação merece atenção, assim como 
atividades de esporte, cultura, lazer. Projetos nas escolas ou comunidades afins que incentivem o 
protagonismo juvenil, parcerias com empresas que incentivassem a iniciação e formação sócio 
profissional. 

Observa ainda que outras políticas deveriam existir para um melhor atendimento da rede, a 
saber: Crianças e adolescentes desaparecidos e prestação de serviços e liberdade assistida. Assim 
como, elenca a necessidades de programas de prevenção e atendimento às crianças e adolescentes 
com dependência de substâncias psicoativas, trabalho em articulação junto a secretaria de saúde. 
 
4.5 O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) está localizado em área 
urbana, Rua 15, nº 85,- Bairro: Cidade Nova, CEP: 68.515-000, telefone: 3346 3235, e-mail: 
creasparauapebas@hotmail.com. O horário de funcionamento é de segunda a sexta feiras, das 8h às 
14h. A Área de abrangência é todo o município 

O imóvel onde funciona o Centro de Referência Especializado em Assistência Social 
(CREAS) pertence à Prefeitura Municipal, funciona num prédio exclusivo. 

Situações de negligência, violência física e sexual, abandono, trabalho infantil, discriminação 
devido à orientação sexual são acompanhadas sistematicamente pela equipe do CREAS. O 
atendimento pode correr de forma individual ou por pequenos grupos de família, gênero entre 
outros. 

 
4.5.1 Estrutura física 

A equipe multidisciplinar conta com alguns espaços para a realização de atividades, com 
vistas de favorecer a reparação da violência e potencializar a capacidade de proteção da família. 

O CREAS conta com placa de identificação conforme modelo padronizado do MDS, sala 
reservada para serviços administrativos, sala para coordenação, sala reservada para recepção, sala 
para atendimento individual, para atendimento familiar e em grupo, almoxarifado, copa e cozinha, 
banheiros para funcionário e usuários. 

O prédio onde funciona o CREAS tem iluminação e ventilação razoável e se encontra 
conservado, e ainda que, as condições atuais do trabalho desenvolvido não sejam as ideais, há 
qualidade do serviço, contudo o prédio não é adaptado e nem acessível aos portadores de 
necessidades especiais e de mobilidade reduzida. 

 

Fotografia 32 – Escala de serviços  

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.5.2 Equipamentos e materiais 

Os equipamentos existentes no CREAS são os seguintes: equipamento de som, data show, 
telefone, televisão, DVD, impressora, Xerox. O veículo é de uso compartilhado. Além disso, o CREAS 
tem 8 computadores com acesso à internet. 

mailto:creasparauapebas@hotmail.com
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Na proteção social especial destinada a pessoas com direitos ameaçados ou violados, 
desenvolve trabalho de escuta, orientação, atendimentos individuais e coletivos, visita domiciliar e 
visitas institucionais, grupos sócios educativos, reuniões, acolhida, sistematização de dados, 
construção de relatórios e reuniões internas da equipe. 

Não há banco de dados informatizado, mas há um local onde as fichas de atendimento e 
demais documentações encontram-se arquivadas e organizadas. 

 
4.5.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

Alguns profissionais dispõem de salas no prédio para realizar ao atendimento, são eles: 
Psicólogo e Assistente Social. A maioria dos funcionários do CREAS são contratados e trabalham em 
média 6h. Os demais profissionais atuam na Coordenação (psicóloga) e a equipe técnica 
multidisciplinar (psicólogo e assistente social) é concursada. 

Não houve nenhuma formação ou capacitação permanente fornecida pelo município, mas 
alguns membros tiveram a oportunidade de receber formações de Universidade com carga horária 
de 40h, FASEPA (12h), VALE (8h). 

As temáticas abordadas foram enfrentamento à violência e ao abuso sexual, prevenção e 
erradicação do trabalho infantil, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e 
Capacita SUAS. 
 
4.5.4 Atendimentos realizados 

No eixo da defesa a frequência de relacionamento do sistema de garantias de direitos da 
criança e do adolescente, o CREAS, poucas vezes tem contato com a Defensoria Pública e Ministério 
público. Não há constato com os órgãos de segurança pública, seja esta civil ou militar. Porém, 
informa que há um contato maior e acesso ao o Poder Judiciário. 

No trabalho e demandas em rede, o CREAS dos considera no eixo da promoção do sistema 
de garantias de direitos da criança e do adolescente que o diálogo e trabalho em conjunto ocorre com 
maior frequência com a Secretaria de Assistência Social. As demais secretarias, saúde, educação e 
habitação são acessíveis na maioria das vezes. E as demais políticas sociais são poucas vezes 
contatadas, cultura, esporte e lazer, trabalho e emprego, empresas privadas e ONGs. 

O CREAS considera que há maior momentos de diálogo, encontro e demandas com o CMDCA 
e com os Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Não participa de discussões com 
os fóruns municipais (saúde, assistência e educação). Não há contato com a Câmara Legislativa e 
ONGS. 

Quanto ao trabalho especializado em abordagem social, a equipe aproxima-se da 
comunidade com o intuito de ganhar confiança, criar vínculo e não perder de vista o momento 
específico de cada usuário e o estágio de desenvolvimento com elaboração de projetos de vida. 

Quinzenalmente os adolescentes que cumprem medida sócio educativa frequentam o CREAS 
e prestam serviço em posto de saúde, CRAS, abrigo de idosos aos finais de semana. 
 
4.6 O Espaço de Acolhimento Institucional 

O Espaço de Acolhimento Institucional (AI) está localizado em área urbana, à Rua Esperança, 
nº 22, Bairro Vila Rica, CNPJ: 22.980.999/0001-15. 

O Abrigo Municipal Esperança em Parauapebas é uma casa de passagem, voltada à proteção 
especial de crianças e adolescentes. É um espaço na modalidade de acolhimento institucional. Essa 
proteção especial está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pode ser provisória 
e excepcional conforme 0 ECA (art. 101, parágrafo único). 

Art. 101 
§ 3º Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições 
que executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, 
por meio de uma Guia de Acolhimento, expedida pela autoridade judiciária, na 
qual obrigatoriamente constará, dentre outros:  
I - sua identificação e a qualificação completa de seus pais ou de seu responsável, 
se conhecidos; 
II - o endereço de residência dos pais ou o responsável, com pontos de referência; 
III - os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-los sob sua guarda; 

Em Parauapebas o imóvel é situado na zona urbana e é próprio da rede municipal de 
assistência, e não possui identificação na área externa, não é de fácil acesso e excetuando a presença 
de uma escola, não há demais serviços próximos serviços disponíveis na vizinhança. 

A instituição não tem nenhuma orientação religiosa, sendo aberta as diversas manifestações 
religiosas, sejam estas católicas, espíritas e evangélicas. 
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4.6.1 Estrutura física 
O ambiente não é acolhedor e não se assemelha a uma residência. As condições de higiene 

segurança e habitabilidade são péssimas. Além disso, o muro no entorno da instituição é baixo e não 
oferece segurança. Eventualmente há tentativas de contato ou inserção no espaço por meio do muro, 
o que põe em risco àqueles que necessitam de um espaço que ofereça cuidado e proteção. 

Há disponíveis os seguintes espaços: dormitórios masculino, feminino e berçário; O espaço 
não permite acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os banheiros não 
garantem a privacidade dos usuários e possuem apenas a porta na dependência. 

Devido ao espaço atender atualmente um número de crianças além da capacidade, muitas 
dormem em colchões pelo chão. Os dormitórios não estão bem conservados, os colchões precisam 
ser substituídos, faltam roupas de cama e travesseiros. 

Não há quarto individual para berçários e os mesmos não se encontram adequados. 
Demais dependências também não oferecem condições de salubridade e higiene, são eles a 

saber: banheiros, copa, cozinha, lavanderia. Além disso, o almoxarifado e depósito funciona no 
mesmo lugar. 

A capacidade total do abrigo é de 20 crianças, contudo na ocasião da vistoria havia 34 nas 
seguintes faixa etárias: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 33– Entrada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 34 – Vista parcial 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Faixa Etária Masculino Feminino 

0 a 2 anos 5 1 

3 a 5 anos 1 1 

6 a 8 anos 2 1 

9 a 11 anos 4 9 

12 a 15 anos 4 5 

16 a 18 anos - 1 
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Fotografia 35 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 36 – Área 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 37 – Área 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 38 – Dormitórios 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 39 – Colchões 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 40 – Berçário  

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 41 – Berçário  

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 42 – Guarda roupa 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 43 – Roupas 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 44 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 45– Sala da Equipe técnica 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 46 – Armário 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 47 – Cozinha 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 48 – Banheiro 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 49 – Lavanderia 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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4.6.2 Atendimentos realizados 
No Abrigo de Parauapebas há sete grupos de irmãos. E também são atendidas crianças de 

municípios vizinhos, entre eles, Eldorado dos Carajás, que são encaminhados pelo Conselho Tutelar. 
No que se refere ao mobiliário dos quartos, os mesmos estão precários. Há muitos moveis 

quebrados. As roupas das crianças encontram-se amontoadas em cestos de roupas. 
Quanto ao trabalho voluntariado o abrigo de forma esporádica tem ações de igrejas e de 

esporte e lazer. Além disso, há ações da Câmara de Dirigentes Lojistas de Parauapebas (CDL) que 
angaria roupas e brinquedos que são doados. 

Eventualmente a equipe técnica retira as crianças para realizar atividades da colônia de 
férias, que incluem cinema, parque infantil e passeios ao shopping. Quanto aos estagiários há um 
convênio com a INOPAR (Universidade). 

O serviço já atendeu os seguintes casos: deficiência mental (Síndrome de Down), deficiência 
física, situação de rua, adolescentes grávidas, doença infecto contagiosa (tuberculose). 

 
4.6.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

Em relação a equipe técnica não há critério de seleção para contratação de profissional para 
atuar na instituição. Assim como, não é realizada capacitação periódica para os profissionais que 
atuam na instituição. 

Nenhuma instituição seja esta do município, governo estadual, conselho municipal da 
criança e do adolescente, universidade, empresa de consultoria realizou capacitação voltadas as 
temáticas da criança e do adolescente ou de forma pontual as atribuições do abrigo. 

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

Eventualmente há iniciativas de programa de apadrinhamento. 
No que se refere a abordagem familiar há busca sistemática pela família nuclear ou extensa, 

utilizam serviços de identificação/localização da família de origem nuclear ou extensa, permitem a 
visitação da família com datas e horários preestabelecidas, de segunda a sexta das 8h às 12h. As 
visitas são monitoradas com o acompanhamento da equipe ou cuidadores. Além disso, são 
incentivados contatos telefônicos, a participação gradativa dos familiares no acompanhamento da 
saúde e vida escolar. Assim como promovem o não desmembramento de grupos de irmãos, visitas 
das crianças e adolescentes aos lares e famílias, promove atividades festivas, comemorativas, 
recreativas e de socialização com a presença da família. 

Quanto à reinserção familiar são realizadas visitas familiares, apoio financeiro, cesta básica 
e medicamentos, encaminhamentos para serviços de saúde, programas de qualificação profissional 
e programas de auxílio e proteção à família. 

Em média o tempo de acolhimento das crianças e adolescentes na instituição é de um mês8 
a quatro anos9. De seis meses a um ano há uma criança na faixa etária de 9 a 11 anos e dois 
adolescentes na faixa etária de doze a quatorze anos. De um ano a um ano e seis meses há as seguintes 
faixa etária de seis a oito anos, seis crianças de nove a onze anos. No que se refere aos adolescentes 
neste mesmo período há um adolescente de 12 a 14 anos e outro de 15 a 17 anos. Há um único 
adolescente na faixa etária de 12 a 14 anos que se encontra no abrigo a quase dois anos. 

Quanto ao trabalho na rede há os seguintes serviços e profissionais no abrigo: 
Acompanhamento social, psicológico, assistência jurídica. Os demais profissionais e serviços são da 
comunidade, entre eles, serviço odontológico, tratamento par dependentes químicos, assistência 
religiosa, educação, profissionalização para adolescentes. 

São atendidos no abrigo e pela comunidade os seguintes: acompanhamento e reforço escolar, 
atividades culturais, esportiva e de lazer e orientação sexual. 

Quando se trata aos eixos de defesa e promoção do sistema da garantia de direitos da criança 
e do adolescente, para a equipe técnica do abrigo os órgãos que viabilizam acesso no eixo da defesa 
são os seguintes: Poder Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público. Devido à localização do 
abrigo e algumas situações já ocorridas, consideram que o serviço de segurança, sejam estes 
realizados pela policia Civil e Militar nem sempre atendem quando solicitados. No quesito eixo da 
promoção há Secretaria de Assistência sempre se faz presente, a Secretaria de Saúde e de Educação 

                                                           
8 De um a seis meses: crianças/faixa etária 0 a 2 anos – seis crianças; 3 a 5 anos – duas crianças; 6 a 8 anos – uma 

criança; 9 a 11 anos – cinco crianças; No que se refere a Adolescentes na faixa etária de 12 a 14 anos havia dois 

abrigados e um adolescente de 15 a 17 anos. 
9 No período de 36 a 48 meses há um uma criança de nove a onze anos e dois adolescentes de doze a quatorze anos. 
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é acessível a maior parte das vezes. Assim como o abrigo encontra facilidade com as empresas 
privadas e a Secretaria de habitação. 

Em 2015, 29 crianças foram desligadas do abrigo e retornaram as suas famílias de origem e 
05 foram encaminhadas à família extensa. 02 crianças foram acolhidas em família substituta. São 
realizadas os seguintes procedimentos: Avaliação das condições sociais e psicológicas para o 
desligamento, encaminhamento para curso de qualificação profissional, inserção no mercado de 
trabalho, encaminhamentos para programas oficiais ou comunitários de auxilio e o promoção de 
vínculos com parentes e amigos para apoiar o adolescente. 

Os egressos são apadrinhados por um período de seis meses e em 2015, um adolescente foi 
desligado do abrigo. No caso dos adolescentes que chegam aos 18 anos é ofertado acompanhamento 
psicossocial, visitas domiciliares, apoio material por meio de cesta básica e medicamentos, auxílio na 
busca de trabalho/ renda, encaminhamento para inserção profissional e habitação. Além disso, o 
município disponibiliza de aluguel de imóvel para ao adolescente morar por um determinado 
período. 

O abrigo Esperança em Parauapebas recebe recursos públicos da esfera municipal. 
Os órgãos que fiscalizam e supervisionam o abrigo são os seguintes: Conselho tutelar, CMAS, 

CMDCA10, MP e Judiciário11. Não são realizadas visitas de monitoramento por supervisão técnica. 
Para a equipe técnica a insuficiência de quadro de pessoal, a ausência de serviços na área e 

o apoio e participação da comunidade são entraves e dificuldades enfrentadas na atualidade da 
instituição tendo e vista que houve redução da equipe técnica e de monitores. Os profissionais que 
atuam no abrigo são indicados e selecionados por meio de entrevista. 
 
5 POLÍCIA JUDICIÁRIA 

A delegacia de Parauapebas fica localização à Rua Faruk Salmem, s/n, Bairro Alecrim, CEP: 
68380-000, telefone (94) 3346-8189, e- mail: delegacia – parauapebas@crpa.org.br. Ela está 
vinculada a Superintendência Marabá Carajás. 
 
5.1 Estrutura física 

A delegacia possui um hall com alguns assentos na recepção, uma sala para atendimento do 
Escrivão apurar inicialmente os fatos para repassar os depoimentos ao Delegado. 

Há dois banheiros para o público em geral e para a equipe e um espaço das celas. 
Não há sala específica para atendimento do adolescente, há sala específica enquanto se 

aguarda a decisão do judiciário, a alimentação é disponibilizada ao adolescente quando está na 
delegacia e não há equipe técnica para trabalhar junto aos adolescentes. 

Fotografia 50 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 51 – Sala 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

                                                           
10 Conselho tutelar, CMAS, CMDCA por semestre. 
11 MP e Judiciário a cada três meses. 

mailto:parauapebas@crpa.org.br
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5.2 Equipamentos e materiais 
A Delegacia conta com dezoito computadores com acesso a internet que a equipe considera 

razoável. Há oito impressoras.  
No que se refere ao material de expediente a equipe considera a quantidade disponibilizada 

suficiente, pois há um controle regular de alimentação. 
Para o atendimento da demanda existente no município, os policiais, contam com 

armamento e munição, mas não disponibilizaram as informações. 
Há três carros para cobrir o município de Parauapebas, dois da instituição e um cedido pela 

prefeitura, duas Picapes da marca Hilux (2015), uma encontra-se defasada e outra em boas condições 
de uso. 

 
5.3 Equipe de trabalho 

A equipe da Delegacia de Parauapebas é composta por 5 (cinco) delegados, sendo um da 
DEAM, 4 (quatro) escrivães sendo um da DEAM, 11 (onze) investigadores sendo um da DEAM. Não 
há motorista e nem policiais militares. Há vários servidores cedidos, 17 são auxiliares 
administrativos, 03 vigias e 03 que atuam nos serviços gerais para limpeza. 

 
5.4 Atendimentos realizados 

A Delegacia não dispõe de atendimento especializado na área da infância e adolescência, 
sejam estas vítimas de violência ou atores de atos infracionais, mas nos casos em que a vítima é do 
sexo feminino o registro é feito na DEAM, isto é, se a violência for sofrida por um menino/adolescente 
não são computados. 

Há casos de denúncias anônimas e algumas são conferidas com o Conselho Tutelar. 
Além disso, a DEAM também atende casos familiares, de violência doméstica e de convívio 

familiar onde a pessoa vulnerável é do sexo feminino. 
Os casos mais frequentes registrados na delegacia são de tráfico, roubo e furto com um 

elevado percentual de apreensões. 
A faixa etária com maior incidência está entre os 15 a 17 anos. 
Nos registros de Boletim de Ocorrência estão os seguintes casos, tráfico de drogas e de 

entorpecentes, furto simples e furto qualificado, roubo, roubo simples e qualificado, receptação, 
embriaguez ao volante, falsa comunicação de crime, ameaça, lesão corporal, influência de álcool, 
conduzir veículo sob efeito do álcool, homicídio, maus tratos, lesão corporal e vias de fato. 

Nos autos de Investigação, há latrocínio e ocultação de cadáver, favorecimento a 
prostituição, assalto a mão armada, morte acidental, roubo seguido de morte, homicídio, maus tratos 
com resultado de morte. 

Nos Autos de Apreensão há os casos tráfico de drogas e associação ao tráfico, 
comercialização de entorpecentes, roubo simples e qualificado e lesão corporal. Estupro de 
vulnerável, porte ilegal de arma. 

Para a polícia, a parceria junto ao Conselho tutelar é excelente, exceto nos dias de plantão, 
onde eventualmente há um desencontro devido as demandas do município. 

A Delegacia não conhece os demais equipamentos, não é chamada para partilhar 
informações e desconhece o trabalho em rede de atendimento a criança e ao adolescente. 
 
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 de 1988 e o ECA, pautados na concepção de Estado Democrático de 
Direito, apontam para a responsabilidade do Estado na cobertura das necessidades sociais da 
população infanto-juvenil. 

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

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

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

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

O desafio é posto na medida em que a fragmentação e a desarticulação das ações públicas 
para a infância e para a juventude estão presentes, impossibilitando o atendimento das necessidades 
desse segmento em sua integralidade. Observa-se, então que a população infanto-juvenil é onerada 
pela 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 Parauapebas permitiu contribuir para a reflexão e o repensar da proteção integral 
aos direitos da criança e do adolescente no estado e as atribuições de cada um dos componentes Inter 
setoriais do sistema de garantias de direitos em relação a eles. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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