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

MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ 

Mônica Rei Moreira Freire 
Promotora de Justiça 

Coordenadora do Centro de  
Apoio Operacional da Infância e Juventude 

Brenda Corrêa Lima Ayan  
Promotora de Justiça 

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

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

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

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

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

O presente Relatório apresenta os resultados obtidos pelo Levantamento no município de 
Redenção. A pesquisa foi desenhada com o objetivo de fazer o levantamento do SGDCA nos 
municípios elencados, de modo a conceder insumos às ações de fiscalização do Ministério Público do 
Estado, em prol da efetividade destas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Este Relatório consiste, então, na publicação dos resultados da pesquisa avaliativa e 
descritiva de uma parcela do SGDCA no município de Redenção, 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 Redenção. 

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

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

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

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

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

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

Diana Barbosa Gomes Braga2 
Pedagoga do Ministério Público Estadual do Pará 

 
Fotografia 1 - Redenção 

 
Fonte: acervo MPA 

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

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

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

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
2 Pedagoga do GATI/CAOS/MP-PA. 
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2.1 Breve contextualização 
O município de Redenção foi fundado em 1972 em pleno Regime Militar e emancipada 

através de uma Lei Estadual pelo governador Alacid da Silva Nunes. O município se encontra 
localizado na Região de Sudeste Paraense, estado do Pará, que compreende os seguintes municípios: 
Conceição do Araguaia, Marabá, Paragominas, Parauapebas, São Félix do Xingu e Tucuruí. 

Quadro 1 - características geográficas 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Reden%C3%A7%C3%A3o_(Par%C3%A1)#cite_note-IBGE_estimativas_2014-4 

A economia do município se baseia na pecuária de corte, na cultura da soja e no comércio. 
Quadro 2 - Indicadores 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/2012 

 
2.2 Características sociodemográficas 
 
2.2.1 Indicadores relacionados à área da infância e juventude 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que completou 25 anos em 2015, ainda que 
tenhamos avançado no reconhecimento dos direitos do público infantojuvenil, a garantia é um percalço, pois quando se trata 
de alguns aspectos que serão considerados na análise dos equipamentos, que vão desde a prevenção de crianças e 
adolescentes em situação de rua, violência, medidas socioeducativas, abuso e exploração sexual e educação, entre outros, 
percebemos que a situação da rede de atendimento é frágil, pois não há uma política ou uma linha de trabalho articulada entre 
os equipamentos. 

Não há em nenhum equipamento visitado um banco de dados que permita um levantamento sobre a 
violência contra crianças e adolescentes (especialmente abuso e exploração sexual) no município de 
Redenção, e desse modo, os atores que compõem a rede de atendimento à criança e adolescente 
atuam de forma isolada com poucas ações conjuntas e de forma pontual. 

Segundo o relatório “Desafios na Infância e na Adolescência no Brasil: Análise 
situacional nos 26 estados brasileiros e Distrito Federal”, produzido pela Fundação Abrinq, que 
é uma organização dos principais indicadores relacionados às áreas da infância e adolescência no 
país, o Pará é o estado com o maior número de pessoas morando em favelas e a maior taxa de gravidez 
na adolescência3; 

O estado do Pará apresenta o segundo pior índice do país em relação à mortalidade 
infantil e na infância. Em 2011, a taxa de mortalidade de crianças menores de um 
ano no estado foi de 17,07 para cada 1.000 nascidos vivos, já a taxa de mortalidade 
apresentada entre crianças menores de cinco anos foi de 24,52 para cada 1.000 
nascidos vivos. A capital Belém apresenta o segundo pior índice do país no que diz 
respeito à mortalidade infantil, 16,88 para cada mil nascidos vivos, e o terceiro 
pior índice com relação à mortalidade na infância, 16,80 para cada 1.000 
nascimentos. Vale ressaltar que a meta para o Brasil de mortalidade infantil e na 
infância estipulada dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Milênio, que 
deveriam ser alcançados até 2015, é de 15,7 para menores de 47,94% 75,49% 
82,85% 31,09% 66,37% 67,06% Pará Belém Brasil Água Esgoto 16,75% 54,48% 
6,01% Pará Belém Brasil % da população residente em favelas um ano e 17,9 para 
crianças menores de cinco anos. A taxa nacional em 2011 foi de 13,5 para menores 

                                                           
3 O estado do Pará ocupa a primeira posição do país em incidência de gravidez na adolescência. Em 2011, 39.043 

crianças e adolescentes com idade entre dez e 19 anos tornaram-se mães no Pará, esse número representa 27,50% dos 

nascimentos registrados no estado. Na capital Belém o índice de gravidez na adolescência é de 20,07%, o sétimo maior 

entre as capitais brasileiras. O índice nacional é 19,25% (Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos - SINASC – 2011). 

 

Área 3 823,787 km² 

População  79 917 hab. IBGE/2014 

Densidade 20,9 hab./km² 

 

IDH-M  0,672 (PA: 9º) – médio PNUD/2010[5] 

PIB R$ 783 925,839 mil (PA: 15º) – IBGE/2012[6] 

PIB per capita  R$ 10 126,28 IBGE/201 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Marab%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Paragominas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Parauapebas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_S%C3%A3o_F%C3%A9lix_do_Xingu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reden%C3%A7%C3%A3o_(Par%C3%A1)#cite_note-IBGE_estimativas_2014-4
https://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_residente
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2014
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_populacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Par%C3%A1_por_IDH
https://pt.wikipedia.org/wiki/PNUD
https://pt.wikipedia.org/wiki/2010
https://pt.wikipedia.org/wiki/2010
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Real_(moeda)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Par%C3%A1_por_PIB
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2012
https://pt.wikipedia.org/wiki/2012
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto#PIB_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Real_(moeda)
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2012
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de um ano e 17,7 em menores de cinco anos. (Portal dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio/ODM). 

Segundo o estudo Mapa da Violência 2012 – Crianças e adolescentes do Brasil, no que tange 
ao índice de homicídios entre crianças e adolescentes, o estado do Pará ocupa a décima posição do 
país com uma taxa de 17,9 mortes para cada 100.000 habitantes. E Redenção4 por sua vez, apresenta 
taxa de 67,2 óbitos para cada 100.000 habitantes, ocupando o 102º lugar dentre as capitais 
brasileiras. 

A região Norte apresenta alto índice populacional de crianças e adolescentes, assim 
distribuídos: 

Quadro 03-Índice populacional de crianças e adolescentes 

ESTADO POPULAÇÃO BELÉM POPULAÇÃO REDENÇÃO POPULAÇÃO 

População Geral 7.581.051 População 

Geral 

1.393.399 População 

Geral 

23040 

População de 0 a 18 

anos 

2.995.115 População de 

0 a 18 anos 

426.567 População 

de 0 a 18 

anos 

Zona urbana  

21535 

Percentual da 

População de 0 a 18 

anos 

39,51% Percentual 

da População 

de 0 a 18 

anos 

30,61% População 

de 0 a 18 

anos 

Zona rural 

1465 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

No que diz respeito à população jovem, de 16 a 24 anos, no município há 7294 que 
correspondem a essa faixa etária. 
 
2.3 Dados educacionais 

A Secretaria Municipal de Educação de Redenção funciona no mesmo prédio da prefeitura 
municipal. A rede municipal de ensino tem cinquenta e uma escolas. Em relação à Educação Infantil, 
são destinadas ao atendimento às crianças na faixa etária de zero a três anos, três creches que estão 
situados na zona urbana. No que tange a Pré-escola, dez escolas atendem o público na faixa etária de 
quatro a cinco anos. 

Percebemos que a taxa de cobertura para creche ainda precisa ser priorizada nas políticas 
públicas municipais, pois ainda que o Governo Federal do meio do Plano de Ações Articuladas (PAR) 
tenha viabilizado recursos que permitam o acesso à educação infantil para crianças de zero a três 
anos de idade, a demanda da zona rural não é atendida. 

No que diz respeito ao Ensino Fundamental, vinte e oito escolas atendem as séries iniciais 
(1º ao 5º ano) e vinte escolas atendem do 6º ano 9º ano, que compreende a faixa etária de onze a 
quatorze anos. 

A rede estadual de ensino (SEDUC) tem quatro escolas voltadas ao público do Ensino Médio. 
Em relação ao número de matrículas na Pré-escola, segundo informações do site IBGE 

Cidades, em 2012 havia 1143 alunos sendo atendidos na rede de ensino municipal. E na rede privada 
591 alunos regulamente matriculados. 

No Ensino Fundamental 12599 alunos matriculados na rede municipal e 2051 na rede 
privada. 

Na rede estadual de ensino5 há 3752 alunos matriculados nas três escolas. A SEDUC é 
representada pela Regional de Ensino que fica situada no município de Conceição do Araguaia (15ª 
URE). Essas escolas também atendem ao público nos prédios anexos às escolas sedes. A rede privada 

                                                           
4 Disponível em:<http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-500-cidades-mais-violentas-do-brasil-versao-2014>. 
5 Disponível em: 

<http://www.seduc.pa.gov.br/portal/escola/consulta_matricula/RelatorioMatriculas.php?codigo_ure=15&codigo_mu

nicipio=44822>. 
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também atende o EM e em 2012, segundo dados obtidos no site IBGE Cidades, havia 255 alunos 
matriculados. 

O site QEdu6 indica que dos 1.439 alunos da rede municipal de ensino, 251 demonstraram o 
aprendizado adequado na competência de leitura e interpretação de textos até o 5º ano. E apenas 
12% dos alunos competência de resolução de problemas na disciplina de matemática. Nas turmas de 
9º ano do Ensino Fundamental os percentuais são menores, isso apresenta um baixo índice de 
aprendizagem. Apenas 93 alunos na área de linguagem atingiram aprendizado suficiente e apenas 
1%, isto é, 17 dos alunos, demonstraram aprendizado adequado em Matemática. 

A situação das escolas municipais nos anos iniciais do Ensino Fundamental em relação ao 
IDEB no ano de 2013 a saber, estão assim classificadas: Melhorar: 18,2%, merece Atenção: 9,1% e 
estão em Alerta: 72,7%. Apenas quatro escolas atingiram a meta. 
 
3 A REDE DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
3.1 O Conselho Municipal de Direitos das Criança e dos Adolescentes 

Fotografia 2 – Sala de reuniões 

 
Fonte: acervo MPA 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) do município de 
Redenção tem localização urbana à Rua Ademar Guimarães, s/nº, no bairro do Centro, possui CEP: 
68.552-220, e e-mail: concriar@hotmail.com. A data da implantação é de 27 de março de 2002. O 
horário de funcionamento é de 2º a 6º de 7h30 às 13h30 e está vinculado à Secretaria de Assistência, 
não funcionando regularmente. Em 27 de março de 2002 foi publicada a Lei que rege sua atuação, 
contudo, não foram encontrados registros que comprovem o início de suas atividades. O Conselho 
contou com períodos de continuidade e descontinuidade e tentativa de retomar as atividades por 
meio de encontros esporádicos. Os informantes consideram que o Conselho não tem uma atuação 
efetiva. 

A atual gestão ficará à frente do Conselho até agosto de 2015, mas nenhuma ação foi 
planejada com os demais participantes. A atual equipe de sete conselheiros trabalhou anteriormente 
em ações voltadas à criança e ao adolescente e atualmente se dedica a até cinco horas por mês ao 
CMDCA. 

Ainda que haja apenas um único Conselho Tutelar (CT) no município, foi informado que as 
reuniões e ações integradas são ínfimas diante da problemática do público infantojuvenil no local, já 
que não se articulam ações e nem se sabe se há demanda ou quais os maiores índices de atendimento. 

Dos doze conselheiros, entre Titulares e Suplentes, quatro possuem pós-graduação, sete tem 
nível Superior Completo, um encontra-se em fase de conclusão e quatro concluíram o Ensino Médio, 
mas apesar de uma escolaridade considerada boa, os participantes do CMDCA não realizaram 
capacitações para o Conselho Tutelar, nem para os demais equipamentos. 

Outro fator que deve ser levado em consideração é o tempo de experiência que os 
participantes do CMDCA têm, pois varia de um ano a vinte e cinco anos, ou seja, os participantes 
atuam na sociedade civil ou no eixo governamental com crianças e adolescentes há bastante tempo, 
contudo, não há uma linha de trabalho para o CMDCA. 

O atual gestor estará à frente da presidência do CMDCA até 2015, assim como os atuais 
conselheiros que representam o setor governamental e da sociedade civil. 

Na ausência do presidente, não há um membro designado ainda que haja suplente para 
realizar a função. 

Devido à desarticulação do CMDCA, os conselheiros não dedicam tempo às ações do 
Conselho nem às demais atividades que exercem em defesa da criança e do adolescente. 

Os conselheiros representantes do poder público atuam nos seguintes setores 
governamentais: Secretaria Educação, Secretaria de Assistência Social, Saúde, Cultura, Lazer, 
Esportes, Meio Ambiente, Fazenda e Finanças. 

                                                           
6 Disponível em:<http://www.qedu.org.br/cidade/3393-redencao/aprendizado>. 

mailto:concriar@hotmail.com
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No tocante a Sociedade Civil, há ONGs vinculadas a associações religiosas e sem 
fundamentação religiosa; assim como a participação da Associação de moradores e Agentes 
Comunitários de Saúde. Em relação aos requisitos para ser Conselheiro faz-se necessário ser membro 
de uma entidade que atua de forma expressiva na área da criança e do adolescente e tempo disponível 
para exercer a função. 

A eleição foi direta e aberta a todos os membros da sociedade civil, que atuam no eixo criança 
e adolescente. 

Quanto à infraestrutura, o CMDCA não dispõe de espaço físico para atuar, há uma única sala 
reservada, um espaço muito pequeno. E isso inviabiliza um atendimento adequado e o 
desenvolvimento das atividades. Quando precisam se reunir com os demais equipamentos ou para 
realizar encontros do CMDCA, utilizam um salão comunitário situado no próprio prédio, que 
conforme a necessidade é compartilhada com os demais equipamentos e demais órgãos quando 
solicitam. Dessa forma, a privacidade necessária para o desenvolvimento dos trabalhos é inexistente. 

Em relação à localização e ao tamanho, os informantes categorizam o ambiente bom, pois 
utilizam os demais ambientes dos outros equipamentos que compartilham o mesmo prédio, porém 
tal situação é considerada inapropriada para desenvolver as atividades do CMDCA. No quesito 
conservação, o prédio permite ser utilizado sem maiores transtornos. 

Quanto aos materiais e equipamentos permanentes à disposição do CMDCA, há armário, 
mesa, cadeira, material de consumo, impressora e acesso à internet.  

Há um funcionário de apoio que ocupa a função de secretário, que foi cedido pelo poder 
público. Todos os componentes do CMDCA sabem utilizar computadores e navegar na internet. 

Outra dificuldade encontrada é que ainda que se tenha elaborado um planejamento de ações 
para 2014 não se considerou nenhum diagnóstico da rede de atendimento ou ainda dos 
atendimentos do Conselho Tutelar. Até aquele momento, o que fora pensado não havia sido 
executado. 

Segundo os conselheiros, os seguintes aspectos foram considerados no plano de ação: 
combate prioritário à violação de direitos que ocorrem com maior frequência; ações programas e 
projetos para o atendimento de adolescentes em conflito com a lei; programas e projetos não 
existentes, mas que precisam ser implantados no município e divulgação de temas ligados à área da 
criança e do adolescente. 

O CMDCA ao analisar sua atuação, considera que existem três prioridades atuais para o 
desenvolvimento de atividades, que são: o fortalecimento da rede de atendimento, combate às drogas 
e à exploração sexual e o incentivo a cursos jovem aprendiz. Na ocasião desse encontro com o CMDCA, 
um caso de exploração sexual foi informado pelos conselheiros presentes na reunião às Técnicas do 
Ministério Público, onde foi relatado boatos de leilão que põe em risco a integridade sexual de 
crianças e adolescentes, porém não foi formalizado nem à promotoria de justiça local ou ao conselho 
tutelar. 

O CMDCA não possui um procedimento estruturado para monitorar sua atuação, nem as dos 
demais equipamentos que compõem a rede de atendimento. 

As ações do CMDCA estão atualmente articuladas a campanhas dos entes federados, contudo, 
não houve nenhuma ação, nem no dia 18 de maio, nem no decorrer da semana, que foi período desse 
levantamento. 
 

3.2 O Conselho Tutelar 
O Conselho Tutelar (CT) de Redenção tem localização urbana à Rua Ademar Guimarães s/n, 

bairro do Centro, CEP: 68.552-220 e e-mail: cte1910@hotmail.com. Seu horário de funcionamento é 
de 2º a 6º de 7h30 as 13h30. 

Fotografia 3 - Fachada do Conselho Tutelar 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: acervo MPPA 

O CT de Redenção é conhecido pela população como Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente (COMCRIAR), mas nenhum dos técnicos presentes soube informar a razão, que segundo 
os mesmo desde a fundação é conhecido dessa forma pela comunidade local. 

mailto:cte1910@hotmail.com
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Não havia, na ocasião da visita técnica, nenhum documento que comprovasse a lei de criação 
ou fundação do Conselho Tutelar. 

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

No local que funciona o CT há recepcionista e um funcionário de apoio que realiza a limpeza 
do espaço. 

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

Existe a disposição da equipe técnica do CT três computadores que ficam em duas salas e 
outro na recepção. Existem duas impressoras que ficam na recepção e em uma das salas de 
atendimento. 

Em relação ao Material de expediente não foi possível analisar se o mesmo é suficiente. 
Existem dois armários localizados nas duas salas de atendimentos. 
 
3.2.1 Localização e atendimento das demandas 

O problema identificado diz respeito ao relacionamento interpessoal da equipe, pois isso tem 
dificultado ações de planejamento e socialização das ações dos atendimentos realizados. Cada 
Conselheiro cuida do seu atendimento, exceto aqueles casos que são atendidos em dupla ou trio, mas 
não há um trabalho em equipe nem discussão dos casos. 

Na verdade, existe muita 
divergência sobre o posicionamento de um 
técnico no trabalho do outro, isto é, há 
discordância sobre as medidas tomadas. 
Talvez isso se dê por falta de orientação 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), pois atuam baseados nas 
experiências. Além disso, não há reuniões 
internas, nem com os demais equipamentos 
que compõem a rede. A aproximação das 
eleições acirrou ainda mais os ânimos entre 
os conselheiros, o que dificultou a coleta de 
informações. 

Fotografia 4 - Arquivo 
 
 
 

 

 
 
 
 

  

 

 

Fonte: acervo MPPA 

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

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

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

Segundo os Conselheiros Tutelares duas Instituições não atendem as demandas enviadas, 
são elas a Secretaria Municipal de Educação e o Ministério Público. Para os conselheiros a Promotoria 
da Infância e da Juventude não tem, ainda, uma atuação presente no município e encontram 
dificuldade para comunicação e celeridade de alguns casos. 

Quando realizam o levantamento de denúncias do Disque 100, o CT as recebe por e-mail e 
pelo Ministério Público. 
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No tocante as dificuldades de trabalhar em rede, as atribuições do CT se encontram 
indefinidas, isto é, devido à ausência de capacitação técnica ou do exercício da função, os conselheiros 
não sabem o papel que cabe a eles desenvolver. 

Além disso, quando buscam as entidades: Secretaria de Assistência Social, CREAS, SEMED, 
Secretaria de Saúde, Ministério Público não recebem a devida importância. 

Ademais, o relacionamento com as outras instituições é frágil e os conselheiros tutelares 
consideram que, embora o CMDCA funcione no mesmo prédio, a execução dos trabalhos é razoável. 

Da mesma forma atribui à Prefeitura e ao Poder judiciário uma condução ponderada, sem 
maiores avanços. Com as demais entidades, como o Ministério Público, considera boa, mas que 
poderia ser mais atuante. Em relação a Polícia Civil, classificou como excelente a atuação da equipe 
junto ao CT. 
 
3.2.2 Quantidade de conselheiros tutelares 

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

Os Conselheiros Tutelares foram escolhidos por meio de eleição após divulgação do edital. 
Uma vez escolhidos são nomeados por portaria expedida pela prefeitura, com os direitos 
assegurados conforme a legislação municipal. 

O pleito baseou-se na Lei Municipal e na Resolução do CMDCA. Foi conduzido pelo CMDCA 
com a fiscalização do Ministério Público. Participaram do processo eleitoral a sociedade, as entidades 
civis e os representantes do poder governamental. 

Para o ano de 2015, na página da Prefeitura de Redenção, houve a divulgação do processo 
de escolha unificado7 para o quadriênio 2016-2019. 

Fotografia 5 – Sala de atendimento 
Os requisitos exigidos para concorrer à eleição foram 

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

Quanto à capacitação, tantos os Conselheiros Titulares 
quanto Suplentes receberam uma única formação, que foi 
ministrada pelo CMDCA e pela Secretaria de Assistência Social 
com carga horária de dezesseis horas. 

Fonte: acervo MPA 

Os temas abordados foram: enfrentamento uso/abuso de álcool e drogas, crianças e 
adolescentes em situação de rua, enfrentamento a violência sexual, prevenção e erradicação do 
trabalho infantil, Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (SIPIA-WEB), que nunca foi 
implantado, pois não há internet no CT. Os conselheiros têm dúvida sobre a rede de atendimento e 
sobre os atendimentos que tratam de guarda de filhos, gostariam de receber capacitação sobre os 
assuntos. 

No decorrer deste mandato, as poucas capacitações que ocorreram foram voltadas apenas 
aos Conselheiros Tutelares Titulares. Foram ações realizadas em parceria entre o CMDCA e órgãos 
do governo do estado, que os participantes classificaram como excelente. 

Dos temas abordados, destacam-se os seguintes: crianças e adolescentes em situação de rua, 
enfrentamento a violência sexual, prevenção e erradicação do trabalho infantil, convivência familiar 
e comunitária, conceito de rede local de atendimento e de defesa e enfretamento à violência e ao 
abuso sexual. 

A remuneração dos Conselheiros é de aproximadamente R$ 2. 364,00. O que equivale a três 
salários mínimos nacionais. 

Durante o exercício de suas atribuições, os Conselheiros recebem gozo de férias, licença 
gestante e licença paternidade, ambas sem prejuízo de remuneração, é também concedida a licença 
nojo. Além disso, os Conselheiros que tem formação Superior recebem uma gratificação de 30%. A 
carga horária de trabalho é de 8h diário acrescido de plantão de 14h uma vez por semana. E nos finais 
de semana ficam de sobreaviso por 48h. 

                                                           
7 Disponível em: <http://www.redencao.pa.gov.br/index.php/component/k2/item/376-edital-de-eleicoes-unificadas-

do-conselho-tutelar-e-resolucao-003-2015>. 

http://www.redencao.pa.gov.br/index.php/component/k2/item/376-edital-de-eleicoes-unificadas-do-conselho-tutelar-e-resolucao-003-2015
http://www.redencao.pa.gov.br/index.php/component/k2/item/376-edital-de-eleicoes-unificadas-do-conselho-tutelar-e-resolucao-003-2015
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3.2.3 Infraestrutura 
O imóvel é próprio. Há salas reservadas para os serviços administrativos, para o atendimento 

e recepção ao público e para o atendimento dos casos, contudo, nenhuma das salas oferece condições 
adequadas de  acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência. Há banheiros 
para usuários e outro para funcionários. 

O ambiente aparentemente é um espaço seguro, confortável, mas não é acessível nem 
adequado ao atendimento de crianças, adolescentes e seus familiares, pelo fato de o prédio ser 
dividido com outras secretarias e equipamentos, assim, o Conselho não oferece um espaço de ação e 
articulação do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes (SGDCA). Não foi detectada 
a presença de vestiários, sala multiuso, sala específica para a reunião e pátio de uso exclusivo. 
 
3.2.4 Disponibilidade de veículo 

O CT não possui veículo próprio para uso diário. 
 
3.2.5 Estrutura para o Sistema para Infância e Adolescência (SIPIA) 

O Conselho Tutelar não dispõe de internet, não utiliza o Sistema para Infância e Adolescência 
(SIPIA) e nem há equipamentos disponibilizados para atender o sistema, ainda que informado ao 
CMDCA da necessidade, o poder executivo local não disponibilizou os equipamentos. 

 
3.2.6 Estrutura de pessoal e do material de trabalho 

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

 
3.2.7 Dificuldades no atendimento 

Para os conselheiros tutelares de Redenção sua atuação no município é frágil, pois falta 
capacitação e uma articulação da rede de atendimento. 

Embora haja orientação e apoio sociofamiliar, ainda é insuficiente para atender a demanda. 
Por falta de um trabalho articulado em rede, não conseguem atingir um maior público na prevenção. 
Além disso, há muita dificuldade de realizar a reintegração e acolhimento familiar. 

Outra dificuldade é o fato de que o acolhimento das instituições relativas ao atendimento da 
criança é suficiente, mas poderia ser mais articulado. A ausência de atividade socioeducativas no 
contra turno escolar é outro problema enfrentado. 
 

4 O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) 
 
4.1 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Redenção 

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS Redenção) está localizado em área 
urbana e possui imóvel próprio à Av. Brasil, s/nº, Bairro do Alto Paraná, CEP: 68.300-000, Telefone: 
(94) 3424 3578, e-mail: cras@redencao.pa.gov.br, com capacidade para atendimento: 5.000 famílias. 

A área de abrangência são as adjacentes da localização do bairro e por todo o município. 
Fotografia 6 - Fachada do CRAS 

 
Fonte: acervo do MPA 

4.1.2 Ambiente físico 
O município de Redenção apresenta alto índice demográfico e por essa razão o CRAS se situa 

em local de maior acessibilidade, pois nos casos de municípios de Pequeno Porte I e II, o CRAS poderá 
ser instalado em áreas de fácil localização, ou seja, áreas centrais que possibilitem maior atendimento 
populacional. 

 

mailto:cras@redencao.pa.gov.br
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Fotografia 7 – Pátio de circulação entre salas 

 
Fonte: acervo do MPA 

A Norma Operacional Básica (NOBSUAS) de 2005 estabelece parâmetros para a instalação 
de CRAS, de acordo com o porte do município e o número de famílias atendidas, situadas em áreas 
de vulnerabilidade e também àquelas que necessitam de proteção social. 

Fotografia 8 – Brinquedoteca do CRAS Redenção 

 
Fonte: acervo do MPA 

O CRAS é um equipamento que é voltado ao atendimento de situações de risco e violação de 
direitos de crianças e adolescentes, logo a aglutinação de vários serviços não condiz com as 
resoluções que regem seu funcionamento. 

O espaço é bem localizado, de fácil acesso aos moradores, porém não atende exclusivamente 
o público do CRAS, já que no mesmo prédio funciona o serviço de Coordenação de Atenção Básica, 
serviços de corte de cabelo, brinquedoteca, oficina de costura, CAD Único8, Cadastro Único do 
Programa Bolsa Família (PBF) e atendimento aos idosos. Este serviço embora possa ser prestado no 
CRAS, segundo as orientações apresentado na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e 
demais normativas específicas de cada serviço, o atendimento a esse público deveria ser realizado 
preferencialmente num centro de idosos, sendo referenciado ao CRAS. 

A localização da sala é inadequada, já que fica situada no prédio distante da recepção, e desse 
modo, o sigilo e o resguardo da criança e de sua família encontram-se inviabilizados. A sala é 
subdividida e compartilhada pela equipe técnica e administrativa, mas no momento do acolhimento 
da criança ou do adolescente, os demais técnicos se ausentam para que seja feito o procedimento. 

O compartilhamento com o CRAS não é permitido com Associações comunitárias e ONGs e 
Estruturas administrativas, como secretarias municipais de assistência social ou outras secretarias 
de âmbito municipal ou estadual. 

O CRAS Redenção é procurado espontaneamente pela sociedade civil, assim como também 
realiza ações de busca nas comunidades e locais de maior vulnerabilidade social. 

Em relação aos serviços, o CRAS oferece programa de atenção à família, serviço de 
convivência socioeducativo na faixa etária de 0 a 15 anos, Pro Jovem adolescente, voltado ao público 
de 15 a 17 anos, que funciona na chácara Centenário (espaço locado pela prefeitura), serviço de 
convivência para idosos e capacitação e inclusão produtiva com oficinas e cursos.  

O CRAS, apesar do trabalho que desenvolve, não possui diagnóstico do território de 
abrangência. Atualmente atende 700 famílias. 

Há o acompanhamento individual e familiar, assim como a realização de fortalecimento de 
vínculos por meio de oficinas. E grupos de convivência com atividades socioeducativas com a família, 
geracionais e Inter geracionais. 

Fotografia 9 – Sala de atividades socioeducativas 

 
Fonte: acervo do MPA 

                                                           
8 O Cad Único é um banco de dados informatizado que identifica as famílias em situação de pobreza, fornecendo dados 

para a priorização de ações governamentais na saúde, educação, trabalho, renda, habitação e segurança alimentar. O 

Cad Único orienta a seleção de beneficiários do PBF. 
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Há poucos equipamentos9 e mobiliários10, e a única linha telefônica foi retirada para atender 
o PBF. Os celulares utilizados são de uso particular dos técnicos. Os transportes utilizados pelas 
equipes do CRAS são dois carros e um ônibus, mas não é de uso exclusivo, compartilhado com os 
idosos. 

Fotografia 10 – Sala de atividades socioeducativas 

 
Fonte: acervo do MPA 

 
4.1.3 Materiais socioeducativos 

Para a execução das atividades os seguintes materiais socioeducativos encontram-se 
disponíveis no CRAS: material esportivo (kimono, bola de vôlei), instrumento musical (violão, 
berimbau, flauta). As programações são baseadas no banco de dados de usuários de benefícios e 
serviços socioassistenciais, CAD único e cadastro do BPC. 

Fotografia 11 – Sala dos demais atendimentos compartilhados no prédio 

 
Fonte: acervo do MPA 

 
4.1.4 Formação e capacitação 

Não há uma política de capacitação e atualização da equipe que compõe o CRAS. A equipe 
participou do Capacita SUAS em junho de 2014 e março de 2015, não foi informado pela equipe as 
temáticas abordadas, contudo, consideram que outras temáticas precisavam ser realizadas nas 
capacitações, entre elas, treinamento para acolhida, treinamento e capacitação continuados com 
usuários. 
 
4.1.5 Recursos humanos 

No CRAS existem 06 técnicos que executam atividades tanto na zona urbana quanto na zona 
rural. Apenas 05 possuem nível Superior: 1 Coordenadora/Assistente Social (Nível Superior 
completo)– contratada/8h; 1 Pedagoga – contratada como temporária (Nível Superior 
completo)/8h; 2 Assistentes Sociais – Concursada/cedida (Nível Superior completo)/8h; 1 
Assistente Social – contratada como temporária (Nível Superior completo)/8h; 1 Orientador Social – 
contrato temporário (Nível Superior Incompleto)/ 8h; 1 Orientador Educacional – contrato 
temporário (Nível Médio)/8h; 1 Instrutor de Cursos – concursado (Nível Médio)/8h; 

Não há critério de seleção para contratação de profissionais e não há nenhum treinamento 
inicial para execução das atividades. Além dos profissionais acima citados, a SEMAS disponibilizou 
uma lista de servidores que atuam eventualmente no prédio11 onde funciona o CRAS e quando 
necessário prestam serviços aos usuários do equipamento. 

 
4.1.6 Programas e projetos existentes 

Para a equipe do CRAS alguns projetos precisariam ser resinificados no município, pois não 
há nenhuma atuação expressiva na rede, entre eles, orientação e apoio sociofamiliar, programas de 

                                                           
9 Computadores (6), com acesso à internet (5), televisor (1), áudio (1) e vídeo (1), impressora (5). 
10 Armários, prateleiras, mesas e cadeiras. 
11 Serviços gerais, cozinheira, guarda, recreador da brinquedoteca, digitadora, digitador, supervisor bolsa família, 

supervisora CAD único, motorista, guarda, recepcionista, apoio administrativo, fisioterapeuta. 
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aprendizagem ou profissionalizantes, programas de apoio na área de álcool e drogas, reintegração e 
acolhimento familiar, prestação de serviços à comunidade e crianças e adolescente desaparecidos. 
 
4.2 O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) tem sua localização em 
área urbana à Rua Henrique Timóteo, nº 383, Bairro Setor Oeste, CEP: 68.552-350, 34241329 e e-
mail: creas@redencao.pa.gov.br, CNPJ: 15.495.243/0001-15. A implantação se deu em 14 de abril de 
2006. O Horário de funcionamento é de segunda e sexta feiras de 8h as 18h. Tem capacidade para 
atendimento: de 20.0001 a 50.000 (pequeno porte II), a área de abrangência é de todo o município. 

O imóvel onde funciona o Centro de Referência Especializado em Assistência Social 
(CREAS) pertence à Prefeitura Municipal, porém é compartilhado com outros serviços, como informa 
a placa de identificação, que são: Secretaria de Assistência Social, PROCON e Junta Militar. 

Fotografia 12 – Fachada do CREAS 

 
Fonte: acervo do MPA 

Atente-se que o público alvo do CREAS é voltado às famílias e indivíduos em situação de 
ameaça ou violação de direitos como: violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, 
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. Desse modo, o espaço deveria estar 
restrito a esse serviço especializado, pois a atenção é contínua. 

De acordo com o art. 6º-D12: 
As instalações dos CRAS e dos CREAS devem ser compatíveis com os serviços neles 
ofertados, com espaços para trabalhos em grupo e ambientes específicos para 
recepção e atendimento reservado das famílias e indivíduos, assegurada a 
acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência. Desse modo, o espaço 
compartilhado não está de acordo com as orientações técnicas dos Centro de 
Referência de Assistência Social. 

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. 

Fotografia 13 – Sala de Coordenação/arquivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do MPA 
 
4.2.1 Características organizacionais e estrutura física 

Em Redenção há um único CREAS existente. Há uma única sala destinada para serviços 
administrativos e para coordenação. Há no mesmo espaço um banco lateral situado na sala para o 
atendimento ao público. 

                                                           
12 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm>. 

mailto:creas@redencao.pa.gov.br
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                                                                                                                 Fotografia 14 – Recepção geral 
No prédio, que é compartilhado com demais órgãos, a 

equipe técnica dispõe de sala reservada para o atendimento 
individual, sala reservada para atendimento familiar e em 
grupo, sala para realização de reuniões, banheiros para 
funcionários e usuários, almoxarifado e cozinha. 

A infraestrutura existente inviabiliza a garantia da 
privacidade do atendimento. Além disso, não há no prédio área 
externa para atividade de convívio, não há telefone. 

O prédio onde funciona o CREAS tem boa iluminação, 
ventilação 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.                                                                                    Fonte: acervo do MPA 

Os equipamentos existentes no CREAS são os seguintes: filmadora, equipamento de som, 
mobiliário, materiais pedagógicos, culturais, esportivos e lúdicos para crianças, máquina fotográfica, 
Xerox, impressora e data show. O veículo é de uso compartilhado. Além disso, o CREAS tem 3 
computadores e 2 notebooks com acesso à internet. 

Alguns profissionais dispõem de salas no prédio para realizar ao atendimento, são eles: 
Psicólogo, Assistente Social e a Pedagoga. Todos os funcionários do CREAS são contratados e 
trabalham em média 8h, exceto a Psicóloga que atua na instituição em 6h e o Advogado, que não foi 
informado quanto tempo dispõe ao CREAS. 

Fotografia 15 – Sala de Coordenação – ângulo oposto13 

 
Fonte: acervo do MPA 

Devido a essa infraestrutura, a equipe técnica considera que os casos de sigilo têm a sua 
privacidade garantida no atendimento. 

 
4.2.2 Projeto político pedagógico 

Não foi construído nenhum projeto pedagógico do desenvolvimento das atividades. Não há 
banco de dados informatizado, mas há um local onde as fichas de atendimento e demais 
documentações encontram-se arquivadas e organizadas. 
       Fotografia 16– Cronograma de atividades                                        Fotografia 17 – Cronograma de maio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do MPA                                                                           Fonte: acervo do MPA 

                                                           
13 Lado oposto da sala referente à fotografia 13. 
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Não houve nenhuma formação ou capacitação permanente fornecida pela Gestão da 
Assistência Social no município. A equipe ao assumir suas funções, recebeu uma capacitação pela 
CAPACITA SUAS, mas não soube precisar a carga horária. 

Fotografia 18 – Sala da Coordenação 

 
Fonte: acervo do MPA 

No ano de 2014 o CREAS realizou as seguintes ações: Proteção Social Especial, Campanha 
Pré-carnaval, realização de palestras sócio educativas, campanha de combate a violência contra a 
pessoa idosa, campanha mundial conscientização violência contra idos, campanha conjunta com a 
Secretaria de Assistência Social contra abuso de criança e de adolescente, 1º Encontro com família 
acompanhadas pelo CREAS, Encontro com Adolescentes de Liberdade Assistida/PSC, Seminário 
Violência contra Mulher e Seminário de Enfrentamento a Violência de Criança e de Adolescente. 

Atualmente o CREAS atende 31 adolescentes em Liberdade Assistida e 31 jovens realizam 
Prestação de Serviços à Comunidade em igrejas e no CRAS. A equipe técnica utiliza para registro o 
prontuário do SUAS e ficha de atendimento próprio. Ainda que a equipe técnica do CREAS informe 
que tem atuado em rede no eixo de defesa, da promoção social e do controle, no ano de 2015, até o 
momento da coleta de informações, não foi realizada nenhuma atividade, justificada pela recente 
troca de gestão. 
 
4.3 O Serviço de Acolhimento Institucional (AI) para crianças e adolescentes Janyara Marinho 
 
4.3.1 Caracterização do Serviço 

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

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

O espaço de AI tem nas mãos o grande desafio de oferecer um espaço para o 
desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes, além de participar como integrante da rede de 
apoio afetivo e social. Deve, portanto, apresentar uma adequação das práticas institucionais às 
legislações e parâmetros técnicos vigentes, a necessidade de empreender respostas institucionais 
que atendam as demandas dos acolhidos e o permanente trabalho articulado e Inter setorial com a 
rede de proteção social. 

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

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

Fotografia 19 - Unidade de AI Janyara Marinho 

 
Fonte: acervo do MPA 
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A unidade de AI da Criança e do Adolescente Janyara Marinho está localizada à Rua Dois, s/n, 
Bairro Setor Viviane/Jardim, CNPJ: 15.495.243/0001-15. A data do Início das atividades é de 18 de 
maio de 1995. 

Criado em 1997, o Abrigo Municipal Janyara Marinho, em Redenção, acolhe crianças e 
adolescentes que são afastadas do convívio familiar de acordo com o art. 10 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA). A permanência dos usuários é provisória, se estendendo apenas aos casos 
onde não há a reinserção no vínculo familiar ou para que outras providências sejam tomadas. 

No Abrigo de Redenção, existem 3 técnicos com Nível Superior completo, são eles: 1 
Psicóloga (contratada, regime de 8h), 1 Pedagoga (contratada, regime de oito horas), 1 
Coordenadora/Assistente Social (contratada – regime de oito horas), 5 monitores14 e um Auxiliar de 
Monitoria que possui o Nível Médio. 

Para a equipe há insuficiência do quadro técnico da casa de acolhimento. Os profissionais 
que atuam no abrigo são indicados e selecionados por meio de entrevista. 

Outra característica do Abrigo é a presença de estagiários do curso de Assistência Social, pois 
devido ao número de demandas envolvendo menores em situação de rua, conflito familiar ou 
abandono, as instituições de ensino superior passaram a se interessar pela atuação do profissional 
de Serviço Social no abrigamento e em aprender como as atividades são desenvolvidas. 

 
4.3.2 População Atendida 

A capacidade do Abrigo Janyara Marinho é de 20 crianças/adolescente, sem distinção de sexo 
para colhimento. Na ocasião da visita havia 03 crianças na instituição, assim distribuídos: 

Quadro 04 – População atendida 

   Fonte: acervo MPA 
Foi constatado, ainda, que havia usuários residentes de municípios circunvizinhos15 à 

Redenção. Em sua maioria as crianças que são abrigadas são encaminhadas pelo Conselho Tutelar ou 
pelo Poder Judiciário. 

Sobre a ambientação do espaço o aspecto é semelhante a uma residência, ambiente 
acolhedor, em condições de habitabilidade, higiene e segurança, contudo apenas alguns espaços 
oferecem acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

O Abrigo passou recentemente por uma reforma, e além dos espaços de convivência e 
dormitórios, consta uma brinquedoteca. Além disso, outros espaços foram reformados, entre eles a 
lavanderia, a cozinha e o refeitório. A unidade também recebeu reparos na rede elétrica e de esgoto. 

Fotografia 20 – Brinquedoteca 
 

Fonte: acervo MPA 
Segundo levantamento realizado pela Coordenação do Abrigo, as crianças e adolescentes que 

foram atendidas apresentaram as seguintes especificidades: deficiência mental e física; dependência 
química, situação de rua, adolescentes grávidas, transtorno mental e adolescentes com filho. 

O abrigo é fiscalizado a cada três meses, tanto por órgãos de justiça ou pela Secretaria de 
Assistência Social. A equipe do Ministério Público visita regulamente o espaço. 

 

                                                           
14 Entre os monitores, apenas um possui o nível médio magistério. 
15 Conceição do Araguaia e Pau D’Arco. 

Faixa Etária Masculino Feminino 
0 a 2 anos 1 1 

12 a 15 anos  1 
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Fotografia 21 – Atendimento técnico 

 
Fonte: acervo MPA 

Quando há necessidade ocorre acompanhamento dos egressos do abrigo, contudo isso não 
foi detalhado pela equipe técnica como é feito esse trabalho. 

O abrigo tem quatro dormitórios com camas e berços, sala de TV e salas para as atividades 
técnicas. Em relação aos mobiliários para dormitório a quantidade é suficiente para o número de 
crianças presentes. Em relação aos demais equipamentos (computador, armários, TV e DVD) a 
quantidade atende o público do abrigo. Para a equipe técnica, os recursos pedagógicos 
disponibilizados no abrigo atendem à demanda de crianças. 

Fotografia 22 – Dormitórios 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo MPA 
A equipe técnica fortalece a autoestima por meio de atividades internas com as crianças, 

sejam estas de rotina ou na ambientação das mesmas no abrigo, proporcionado um ambiente seguro. 
Não foi relatado pela equipe técnica se as crianças abrigadas participam da vida na comunidade. 

Na ocasião da visita havia uma única adolescente em fase escolar. Não foi informado se há 
carro para realizar o transporte das crianças. Nem foi informado pela equipe técnica se as crianças 
abrigadas têm atendimento odontológico e médico. 

Fotografia 23 – Dormitórios 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo MPA 
No Abrigo há o registro por meio de prontuário de cada criança e adolescente, com 

elaboração do PIA, ficha individual para atendimento personalizado e em pequenos grupos. 
Nos últimos dois anos, as seguintes temáticas foram abordadas nas capacitações realizadas 

com a equipe técnica: enfrentamento uso/abuso de álcool e drogas, crianças e adolescentes em 
situação de rua, enfrentamento a violência e ao abuso sexual, prevenção e erradicação do trabalho 
infantil, crianças e adolescentes com deficiência, convivência familiar e comunitária, orçamento 
criança e adolescente. 

Fotografia 24 – Dormitórios 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo MPA 
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No trabalho que é realizado com as famílias ocorre a busca ativa e a visita monitorada com 
dias e horário determinado. 

Não foi informado pela equipe técnica a atuação em rede dos equipamentos, na verdade foi 
constatada uma fragilidade no sentido de um trabalho articulado, constatando-se que cada 
equipamento executa suas atividades sem conhecimento do trabalho do outro. 
 
4.4 A Casa Lar Meninas dos Olhos de Deus 

A Casa Lar Meninas dos Olhos de Deus possui localização em zona urbana à Rua Três Irmãos, 
nº 116, Morada da Paz, CEP: 68550-000, e-mail: amss.elshaday@gmail.com, Telefone: (94) 3424 
4483, Com data de Início das atividades em 19 de janeiro de 2013. 

Fotografia 25 – Fachada da Casa Lar 

 
Fonte: acervo MPA 

Outro equipamento existente no município de Redenção é a Casa Lar. Recentemente, 
algumas adolescentes foram transferidas do abrigo para uma Casa Lar. Além disso, o Conselho 
Tutelar é responsável por detectar e encaminhar a criança desamparada, que se enquadra no projeto. 

Os pais sociais da casa, um casal, Rafael e Emanuele, são os responsáveis que acolheram 
meninas que foram vítimas de abuso sexual. 

Esse projeto, reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) ocorre em alguns 
países como Índia, Moçambique e Camboja. No Brasil há 23 casas e em Redenção, a instalação da Casa 
LAR se deu a partir de uma parceria entre a ONG AMBR (Associação Meninas Brasil de Redenção) e 
a Igreja Batista El Shadai. 

Os responsáveis pelas adolescentes assumiram o cuidado integral das crianças que compõe 
a família. A casa funciona com uma rotina estabelecida, além de ser garantida a alimentação, saúde, 
escola e lazer. 

Fotografia 26 – Brinquedoteca                                             Fotografia 27 – Dormitórios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo MPA                                                                        Fonte: acervo MPA  
A casa tem capacidade de abrigar crianças a partir de 0 até 18 anos. O tempo de permanência 

de cada adolescente é relativo, pois alguns não possuem família e aguardam decisão judicial. O 
trabalho busca entregar as crianças a um lar definitivo ou encaminhar à guarda de parentes. 
 
5 A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL PARA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE 
 
5.1 O Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II) 

O Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS II)16 de Redenção está localizado em imóvel 
próprio à Rua das Vertentes s/n, Bairro do Alto Paraná. A data do início das atividades é do ano de 
2010. O atendimento é de 8 horas diárias, de segunda à sexta-feira, de 8h:00 às 18h:00. 

 
 

                                                           
16 CAPS II (entre 70 mil e 200 mil habitantes). 

mailto:amss.elshaday@gmail.com
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             Fotografia 28 – Entrada                                                                      Fotografia 29 - Entrada 

 
Fonte: acervo MPA                                                                            Fonte: acervo MPA 

A assistência à saúde mental no município de Redenção conta com o espaço do CAPS II, por 
meio de serviços ambulatoriais, que se inicia no acolhimento dos usuários que apresentam 
transtornos mentais. Desse modo, no ambulatório é realizada a consulta com médico clínico geral, 
com o intuito de realizar um atendimento que possibilite um nível satisfatório de convivência e 
interação no contexto social. 

Fotografia 30 – Escala de acolhimento 

 

Fonte: acervo MPA 
Na busca de integrá-los a um ambiente social e cultural no município, o CAPS de Redenção é 

uma Instituição destinada a acolher os pacientes com transtornos mentais, estimular sua 
ressocialização e integração social e familiar. Os casos que não podem ser atendidos no CAPS II17, isto 
é, com sofrimento psíquico intenso são encaminhados a Unidade Básica de Saúde (UBS) e para outros 
serviços de áreas diversas, entre eles, a educação e assistência social. 

No que se refere à acessibilidade desde a entrada do prédio, o CAPS II não permite fluxo de 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

O CAPS atende diariamente a população de Redenção e busca reabilitar o psicossocial dos 
sujeitos por meio de oficinas. Em média ocorrem 1.500 atendimentos e somente para parte dos casos 
atendidos há projeto terapêutico, que é discutido entre os profissionais da área de medicina, 
psicólogo e terapeuta ocupacional. Seu público preferencialmente é a faixa etária adulta, mas quando 
há necessidade atendem crianças e adolescentes, desde que encaminhadas e observadas as 
orientações do Estatuto da Criança e da Juventude. 

 
5.1.1 Estrutura física 

Os ambientes são assim divididos: salas reservadas para o atendimento ao público, sala 
reservada para o atendimento dos casos e há um pequeno espaço para os serviços administrativos. 
Além destes espaços mencionados, o CAPS conta com cozinha, refeitório, área externa coberta, 
banheiros para funcionários e para usuários. Não há na área externa, nem na área interna placa de 
identificação. 

Fotografia 31 – Sala atendimento 

 
Fonte: acervo MPA 

São áreas obrigatórias no CAPS II18: 1 (uma) recepção (espaço de acolhimento), 3 (três) salas 
de atendimento individualizado, 2 (duas) salas de atividades coletivas, 1 (um) espaço de convivência 

                                                           
17 Serviço de atenção à saúde mental em municípios com população: 70 mil a 200 mil habitantes. 
18 Portaria nº 615, de 15 de abril de 2013. 
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(área de estar para paciente interno, acompanhante de paciente e visitante), 1 (um) banheiro anexo 
aos quartos de acolhimento, 2 (dois) banheiros adaptados, 1 (uma) sala de aplicação de 
medicamentos (sala de Medicação), 1 (um) posto de enfermagem, 1 (um) quarto coletivo com 
acomodações individuais (para acolhimento noturno com 02 camas), 1 (uma) sala administrativa, 1 
(uma) sala de reunião, 1 (um) almoxarifado, 1 (um) arquivo (sala para arquivos), 1 (um) refeitório, 
1 (uma) copa (cozinha), banheiro com vestiário para funcionários, depósito de material de limpeza 
(DML) e 1 (uma) rouparia, 1 (uma) área externa de convivência e 1 (uma) área externa para 
embarque e desembarque de ambulância. 
 
5.1.2 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

Quanto à equipe que atua no atendimento do CAPS estão assim distribuídos: 
Quadro 05 – Equipe funcional 

Formação Vínculo Quantidade Horário 

Médico Contrato 
temporário 

01 3 dias por semana 

Enfermeiro Concursado 01 8 horas ao dia 

Psicólogo Cedido 01 4 horas ao dia 
Terapeuta 
Ocupacional 

Contrato 
temporário 

01 4 horas ao dia 

Farmacêutico Contrato 
temporário 

01 4 horas ao dia 

Assistente Social Concursado 01 4 horas ao dia 

Auxiliar 
Administração 

Efetiva  01 8 horas ao dia 

Cozinheiro/auxiliar 
cozinha 

Contrato 
temporário 

02 8 horas ao dia 

Auxiliar de limpeza Concursado 01 8 horas ao dia 

Fonte: acervo MPA 

Não há no CAPS nenhuma proposta de capacitação profissional. 
 
5.1.3 Atendimentos 

No CAPS ocorrem os seguintes atendimentos: individual, em grupo e familiar. Além disso, a 
equipe técnica do CAPS, médico e assistente social, realiza visita domiciliar uma vez ao mês. Quanto 
a organização e cuidado com o paciente, o CAPS realiza sistematicamente seguimento ambulatorial 
psiquiátrico com respectivo monitoramento, acompanhamento do paciente a outro serviço, 
articulação para reintegração do paciente na comunidade. 
 
5.1.4 Intervenção Psicofarmacológica 

Em seu atendimento no CAPS os pacientes têm prontuário e os fármacos são prescritos por 
meio de avaliações clínicas e conforme controle laboratorial dos psicofármacos. Os medicamentos 
são fornecidos no próprio CAPS, pelo Estado e adquirido pela família. 

Quanto a integração, a intersetorialidade e coordenação do cuidado o CAPS realiza oficinas 
para estimular o paciente. 

Fotografia 32 – Sala de oficinas 

 
Fonte: acervo MPA 

Não são realizadas atividades fora do CAPS. Além disso, a equipe não conta com veículo 
próprio para seu deslocamento o que dificulta realizar ações neste sentido. 

Os mobiliários, cadeiras e mesas, se encontram em bom estado de conservação, contudo, a 
maca e as escadas de apoio às mesmas precisam ser substituídas.  O prédio passava por reformas na 
entrada e na área externa. Foi construída na entrada uma rampa para viabilizar a acessibilidade. Não 
há telefone. A equipe conta com dois computadores com acesso à internet. 

Quanto ao acesso aos órgãos sejam estes de controle, defesa e de promoção, o CAPS 
considera que não há trabalho em rede, exceto com a saúde. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Mônica Rei Moreira Freire 

Promotora de Justiça 
Coordenadora do Centro de  

Apoio Operacional da Infância e Juventude 
Brenda Corrêa Lima Ayan  

Promotora de Justiça 
Promotora de Justiça Auxiliar do 

Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude 

 
A Constituição Federal (CF) de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pautados 

na concepção de Estado Democrático de Direito, apontam para a responsabilidade do Estado na 
cobertura das necessidades sociais da população infanto-juvenil. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



28 

 

 

 

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

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

A precariedade da infraestrutura disponibilizada para o seu funcionamento. Estão incluídos 
neste conjunto quesitos como espaço físico e materiais de consumo inadequados ou insuficientes. 

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

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

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

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

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

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

Além disso, o não registro do CAPS no Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará 
(CRM/PA), na condição de unidade de assistência em saúde que realiza procedimentos médicos, é 
outro fator que está em desacordo com a legislação em vigor. 

Por exigência legal, todos os serviços de saúde que prestam atendimento médico têm de 
possuir registro no CRM; sem esse cadastramento, os serviços escapam às fiscalizações do Conselho, 
que avaliam as condições de trabalho e de funcionamento dos centros de atenção. 

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

Em relação à Assistência Social no município de Redenção, grande parte do vínculo 
trabalhista dos servidores do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) 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 Ministério do 
Desenvolvimento Social (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 Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos do Suas (NOB/RH/SUAS) determina que o cargo seja 
ocupado por servidor de vínculo efetivo. 

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

No que concerne à infraestrutura dos prédios, observou-se que há necessidade que o 
município depreenda esforços para melhoria da qualidade do serviço, já que eles não apresentavam 
boas condições de habitabilidade. Além disso, a carência de equipamentos, principalmente de 
veículo, é fator que dificulta demasiadamente as atividades inerentes aos CRAS e CREAS. 

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

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

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

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

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

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

E, por fim, como já dito anteriormente, deseja-se que as autoridades, os profissionais, bem 
como todos que atuam na área da infância e juventude de posse das informações constantes no 
Relatório assenhoreiem-se do seu conteúdo para intervir em prol da efetividade dos direitos da 
criança e do adolescente. Trata-se de fortalecer um processo que se espera, permita a todos se 
engajar. 
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