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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 
Santarém. 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 Santarém. 

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 Santarém, 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 Santarém. 

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

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

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

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

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

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

Danielly Laurentino Damasio2 
Pedagoga do Ministério Público do Estado do Pará 

 
 
2.1 Breve contextualização  

O Município de Santarém fica localizado na mesorregião do Baixo Amazonas, juntamente 
com os municípios de Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, 
Oriximiná, Prainha, Terra Santa e Mojuí dos Campos. 

Segundo dados disponibilizados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em 2015, Santarém possuía a área territorial era de 17.898,389 e está situado na confluência 
dos Rios Tapajós e Amazonas, a aproximadamente 800km de distância de Belém. Os municípios 
limítrofes a Santarém são: Juruti, Óbidos, Alenquer, Monte Alegre, Prainha, Uruará, Placas, Rurópolis, 
Aveiro e Belterra. 
 

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

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

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

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
2 Licenciada Plena em Pedagogia, Pós-Graduada em Pedagogia Empresarial 
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2.2 População e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 
Segundo dados do IBGE, Censo (2010), a população do Município em 2010 era de 294.580 

habitantes, com estimativa de 294.447 habitantes no ano de 2016. Ainda segundo os dados do Censo, 
a população residente na zona Urbana, era de 215.790 habitantes, enquanto que na Zona Rural, era 
de 78.790 habitantes, demonstrando a concentração populacional maior na Área Urbana do 
município. No que tange a faixa etária populacional, a pesquisa disponibilizou os seguintes dados: 

População Geral por faixa etária Censo 2010 

Faixa Etária 2010 

00 a 04 anos 19.721 

05 a 09 anos 20.613 

10 a 14 anos 22.741 

15 a 19 anos 23.743 

20 a 24 anos 22.919 

25 a 29 anos 20.302 

30 a 39 anos 32.038 

40 a 49 anos 22.733 

50 a 59 anos 15.270 

60 a 69 anos 68.715 

70 anos e mais .994 

Fonte: site IBGE 

Segundo dados disponibilizados através do Atlas do Desenvolvimento Humano no 
Brasil/20133, foi constatado que, no Município de Santarém, o Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal teve evolução em escala ascendente, ou seja, passou de 0,421 em 1991 para 0,691 em 2010. 
O IDH de um Município varia na escala de 0 a 1, e considera como parâmetro, indicadores de saúde 
(longevidade), renda e educação, sendo que quanto mais próximo de 0, pior é o desenvolvimento no 
município. As faixas consideradas são: 

FAIXAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

MUITO BAIXO 0,000 até 0,499 

BAIXO 0,500 até 0,599 

MÉDIO 0,600 até 0,699 

ALTO 0,700 até 0,799 

MUITO ALTO 0,800 até 1,000 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP. 

É possível perceber com base na faixa de Desenvolvimento Humano, utilizada pelos Órgãos 
de Pesquisa, que o Município de Santarém no decorrer de aproximadamente duas décadas, evoluiu 
do Índice muito baixo para o Índice médio. Ainda segundo informações do Atlas do Desenvolvimento 
Humano no Brasil, o que mais contribuiu para o IDHM de Santarém, foi a dimensão Longevidade. A 
seguir, o quadro demonstra o IDHM conforme seus indicadores: 

 
 

                                                           
3 Elaborado com base na pesquisa realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNDU, pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e pela Fundação João Pinheiro – FJP, neste foram reunidos dados 

dos Censos realizados em 1991, 2000 e 2010. 
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Santarém – PA 

Indicadores 1991 2000 2010 

IDHM Educação  0,222 0,397 0,648 

IDHM Longevidade  0,643 0,755 0,807 

IDHM Renda  0,521 0,571 0,632 

IDHM 0,421 0,555 0,691 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 

Conforme se pode perceber O IDHM Educação teve expressiva evolução, passando de 0,222 
(Muito Baixo) para 0,648 (Médio), em sequência o IDHM Longevidade evoluiu de 0,643 (Médio) para 
0,807 (Muito alto) e por fim o IDHM Renda, que passou de 0,521 (Baixo) para 0,632 (Médio). De 
maneira geral o município de Santarém evoluiu positivamente do decorrer dos anos. A tabela abaixo, 
demonstra de maneira mais pormenorizada a composição de cada índice: 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Município - Santarém – PA 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,222 0,397 0,648 

% de 18 anos ou mais com fundamental completo 25,76 39,26 56,86 

% de 5 a 6 anos na escola4. 34,91 63,64 89,16 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental REGULAR 

SERIADO ou com fundamental completo 
25,88 51,81 89,60 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 14,84 28,03 60,20 

% de 18 a 20 anos com médio completo 6,61 16,14 37,61 

IDHM Longevidade 0,643 0,755 0,807 

Esperança de vida ao nascer 63,58 70,28 73,44 

IDHM Renda 0,521 0,571 0,632 

Renda per capita (em R$) 204,43 279,01 409,07 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

Atualmente, sua posição relacionada ao IDHM dentre os 5.565 municípios Brasileiros, é a 
2.161ª, sendo que a primeira posição é do Município de São Caetano do Sul, com IDHM de 0,862 e a 
última, é Melgaço com IDHM de 0,418, município este pertencente também ao Estado do Pará. 
 
2.3 Renda per capita e economia local 

A renda per capita de município é calculada com base no valor mensal recebido pelos indivíduos 
residente em determinado lugar e tem por base a moeda local, o Real, do período analisado, sendo 
que ela mede a capacidade média de aquisição de bens e serviços dos habitantes locais. 

No município de Santarém, conforme dados do Censo 2010, teve aumento médio de 100,10% 
nas últimas duas décadas, passando de R$ 204,43 em 1991, para 409,07, em 2010, sendo que a 
População considerada extremamente pobre, que contabilizava o percentual de 29,42% no ano de 
1991, teve queda expressiva, passando a 14,85% em 2010. Já a população considerada Pobre, passou 
de 59,50% em 1991 para 31,07% em 2010. Com relação à população economicamente ativa, ou seja, 
com 18 anos ou mais, segundo o Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil em 2013, tem-se os 
seguintes dados: 

Ocupação da População de 18 ou mais anos (2010) 

Taxa de atividade 65,17 

Taxa de desocupação 8,80 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 37,89 

Nível Educacional dos Ocupados 

% dos ocupados com fundamental completo 61,62 

% dos ocupados com médio completo   41,72 

Rendimento médio 

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m.   39,59 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. 81,85 

Percentual dos ocupados com rendimento de até 5 salários mínimo 95,50 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP 

Já no que se refere ao Produto Interno Bruto do Município, ele é uma medida estabelecida 
para calcular os bens e serviços produzidos em um determinado período e engloba a agropecuária, a 

                                                           
4 Razão entre a população de 5 a 6 anos de idade que estava frequentando a escola, em qualquer nível ou série e a 

população total nesta faixa etária multiplicado por 100 
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indústria e os serviços, medindo assim a atividade econômica e o nível de riqueza de uma região, 
sendo que quanto mais se produz, maior será o investimento e a venda. Já o PIB Per Capita, mede 
quanto caberia a cada indivíduo se o montante fosse dividido em partes iguais.  

Sendo assim, no ano de 2012, segundo dados disponibilizados pelo IBGE, o Produto Interno 
Bruto do Município de Santarém foi de R$ 3.056.269,00, e o PIB Per Capita foi de R$ 10.509,91 por 
habitante. No quadro abaixo está disposto os valores discriminadamente: 

 
Produto Interno Bruto do Município de Santarém – 2012 

Agropecuária R$ 558.157.000 

Indústria R$ 322.324.000 

Serviços R$ 1.456.193.000 

Impostos R$ 719.595.000 

Administração Pública R$ 276.271.000 

Fonte: IBGE 

 
Segundo informações coletadas em sitio da Prefeitura municipal de Santarém, a economia 

local está baseada, no comércio e serviços, assim como também, nas industrias leves e de 
beneficiamento, tais como madeireiras, agroindústrias, ecoturismo, beneficiamento do látex, de arroz 
e castanha, entre outros, porém, um dos grandes destaques com expressiva representação no PIB 
Municipal, foi o setor agropecuário. 
 
2.4 Dados educacionais 

Segundo dados coletados no site do INEP, Data Escola Brasil, Censo 2015, o Município de 
Santarém possui um total de 502 escolas em atividade, sendo: 01 Federal, 409 Municipais, 35 
Estaduais, 56 Privadas e 01 Comunitária (Casa Familiar Rural).  

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

 
Matriculas 2015 por Rede de Ensino 

Federal (Educação Profissional – Nível Técnico) 417 alunos 

Estadual (Anos Iniciais) 471 alunos 

Estadual (Anos Finais) 7.178 alunos 

Estadual (Ensino Médio) 17.151 alunos 

Estadual (EJA fundamental e Médio) 4.834 alunos 

Municipal (Creche) 1.332 alunos 

Municipal (Pré-Escola) 8.552 alunos 

Municipal (Anos Iniciais) 28.865 Alunos 

Municipal (Anos Finais) 14.902 alunos 

Municipal (EJA fundamental) 2.985 alunos 

Privada (Creche) 736 alunos 

Privada (Pré-Escola) 1.967 alunos 

Privada (Anos Iniciais) 4.155 alunos 

Privada (Anos Finais) 2.080 alunos 

Privada (Médio) 1.080 alunos 

Privada (Formação continuada ou qualificação profissional) 201 alunos 

Privada (Formação técnica em nível médico) 1.222 alunos 

Total 98.128 alunos 

 Fonte: dados INEP/ Censo Escolar 
 
Com relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o município de 

Santarém, no ano de 2015 ficou com índice de 5,2, para os Anos Iniciais do ensino Fundamental (1º 
ao 5º ano), acima da meta estabelecida que foi de 4,9. No que se refere aos anos finais (6º ao 9º ano), 
o município, não atingiu a meta estabelecida para o ano de 2015 (4,9), alcançando o índice de 4,1, 
porém, cabe mencionar que houve evolução positiva comparado ao ano de 2013, que foi 3,8 (meta 
4.5), embora, ambas as avaliações não tenham atingido o percentual almejado. Cabe aqui salientar, 
que, o IDEB, foi criado em 2007, pelo INEP, e é um indicador que considera o fluxo escolar (dados 
sobre aprovação, reprovação e evasão escolar) e as medias de desempenho nas avaliações do INEB. 

No que se refere aos dados disponibilizados pelo IBGE, Censo 2010, a frequência escolar no 
município de Santarém, há época, estava disposta da seguinte forma: 
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População por faixa etária (2010) 

Faixa Etária 2010 Frequentando 

a 

Escola/Creche 

Nunca 

frequentou 

escola/creche 

Não frequenta escola, mas já 

frequentou 

00 a 03 anos 23.190 2.223 20.678 289 

04 anos 6.064 3.536 2.383 145 

05 anos 6.056 5.080 838 138 

06 anos  5.962 5.636 257 69 

07 a 09 anos 18.742 18.363 216 163 

10 a 14 anos 33.101 32.243 135 723 

15 a 17 anos 19.782 16.679 42 3.061 

18 e 19 anos 12.436 6.096 166 6.174 

20 a 24 anos 29.122 7.601 186 21.335 

25 a 29 anos 25.928 3.565 311 22.052 

30 a 39 anos 41.229 4.247 1.018 35.964 

40 a 49 anos 29.701 1.671 1.426 26.604 

50 a 59 anos 20.663 804 1.691 18.168 

60 ou mais anos 22.604 299 5.660 16.645 

Total 294.580 108.044 35.009 151.528 

Fonte: IBGE 

Segundo dados do estudo feito pelo PNUD, das crianças com 5 e 6 anos, 89,16% estavam 
frequentando a escola, no ano de 2010, com relação a faixa etária de 11 a 13 anos, o percentual de 
frequência à escola era de 89,16%, sendo que a proporção de crianças na faixa etária de 11 a 13 anos 
que estavam frequentando os anos finais do Ensino Fundamental, era de 89,60%. 

No que se refere a população de 15 a 17 anos, com ensino fundamental completo era de 
60,20%, já a população de 18 a 20 anos com ensino médio completo era de 37,615%, porém esta 
proporção diminui, quando se considera os jovens de 15 a 17 anos, onde apenas 17,9% concluíram o 
ensino fundamental, essa proporção ainda é menor relacionado aos jovens de 18 a 20 anos, destes, 
apenas 8,04% concluíram o ensino médio. E da população de 18 a 24 anos, apenas 11,16% estavam 
cursando o ensino superior no ano de 2010. 
 
2.5 As metas do milênio 

No ano de 2000, durante o evento denominado Cúpula do Milênio, realizado pela 
Organização das Nações Unidas – ONU, os presidentes de 189 países, incluindo o Brasil, reuniram-se 
para discutir sobre as problemáticas do Mundo durante o Milênio. O encontro culminou na 
elaboração dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), onde os representantes dos países 
participantes comprometeram-se em colocar os objetivos em prática visando atingirem as metas até 
o ano de 2015. 

Os objetivos, um total de 08 (oito), foram direcionadas as áreas de saúde, renda, educação e 
sustentabilidade, sendo que para cada objetivo, foram estabelecidas uma ou mais metas. Os oito 
objetivos são: 1- Erradicar a extrema pobreza e a fome, 2-Universalizar a educação primária, 3- 
Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, 4-Reduzir a mortalidade na 
infância, 5- Melhorar a saúde materna, 6-Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças, 7–
Garantir a sustentabilidade ambiental e 8– Estabelecer uma parceria mundial para o 
desenvolvimento. 

O Munícipio de Santarém, assim como outros do Estado do Pará, desenvolveu ações para o 
alcance de tais Objetivos, e conforme dados coletados do Portal ODM, estabeleceu um total de 10 
metas norteadas pelo eixo dos ODM, foram estas: 

 Objetivos Metas 

Percentual 

atingido até 

2015 

Objetivo 1 Acabar com a 

fome e a miséria 
 Meta 1 – Reduzir pela metade, até 2015, a 

proporção da população com renda abaixo da 

linha da pobreza 

69,8% 

 Meta 2 - Reduzir pela metade, até 2015 a 

proporção da população que sofre de fome. 

180,4% 
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Objetivo 2 Oferecer 

Educação Básica 

de qualidade para 

todos 

 Meta 3 - Garantir que, até 2015, todas as 

crianças, terminem o ensino fundamental. 

58,5% 

Objetivo 3 Promover 

igualdade entre 

sexos e autonomia 

das mulheres 

 Meta 4 - Eliminar a disparidade entre os sexos 

no ensino fundamental e médio até 2015. 

92,5% 

Objetivo 4 Reduzir a 

Mortalidade 

Infantil 

 Meta 5 - Reduzir em dois terços, até 2015, a 

mortalidade materna de crianças menores de 5 

anos. 

78,6% 

Objetivo 5 Melhorar a saúde 

das gestantes 
 Meta 6 - Reduzir em três quartos, até 2015, a 

taxa de mortalidade materna. 

42,8% 

Objetivo 6 Combater a 

AIDS, a malária e 

outras doenças 

 Meta 7 - Até 2015, ter detido e começado a 

reverter a propagação do HIV/AIDS. 

0% 

 Meta 8 - Até 2015, ter detido e começado a 

reverter a propagação da malária e de outras 

doenças. 

0% 

Objetivo 7 Garantir 

qualidade de vida 

e respeito ao meio 

ambiente 

 Meta 9 - Reduzir à metade, até 2015, a proporção 

da população sem acesso sustentável à água 

potável segura 

1,8% 

 Meta 10 - Reduzir pela metade até 2015, a 

redução da população sem acesso a saneamento 

e serviços essenciais 

26,2% 

Objetivo 8 Estabelecer 

Parceria para o 

desenvolvimento 

 Estabelecer Parcerias para o Desenvolvimento  

Fonte: http://www.relatoriosdinamicos.com.br/portalodm/perfil/BRA001015113/santarem---pa 
Conforme se pode perceber o município de Santarém, atingiu apenas uma meta, a 02 do 

Objetivo 01, chegando a ultrapassá-la, nesta se almejava reduzir pela metade, até 2015 a proporção 
da população que sofre de fome. 

Além desta, a meta 04, que estava relacionada ao objetivo 03, foi a que mais se aproximou 
do cumprimento da meta, obtendo o percentual de 92,5% de alcance, nesta o objetivo era eliminar a 
disparidade entre os sexos no ensino fundamental e médio até 2015. 

Com relação as outras metas, 03 ficaram acima dos 50%, foram estas, as metas 05 com 
78,6%, 01 com 69,8% e a 03 com 58,5%. Tais metas objetivavam, respectivamente: Reduzir em dois 
terços, até 2015, a mortalidade materna de crianças menores de 5 anos; reduzir pela metade, até 
2015, a proporção da população com renda abaixo da linha da pobreza; e garantir que, até 2015, 
todas as crianças, terminem o ensino fundamental; respectivamente. 

Com relação as metas 07 e 08 que ficaram com percentual de atingimento em 0%, tal fato 
deu-se porque houve aumento no registro de casos e para que tivesse evolução positiva, o número 
precisaria ter decrescido. Tais metas relacionavam-se a: até 2015, ter detido e começado a reverter 
a propagação do HIV/AIDS e até 2015, ter detido e começado a reverter a propagação da malária e 
de outras doenças, respectivamente. 

Para verificação detalhada do alcance das metas, foi criado o Portal ODM5, onde é possível 
verificar a situação dos indicadores detalhadamente de todos os Estados e Municípios Brasileiros, 
disponível desde 2009, possibilita através dos chamados relatórios dinâmicos consultar informações 
que são atualizadas em tempo real, de acordo com dados oficias. 

 

                                                           
5 O Portal é administrado pelo Observatório de Indicadores de Desenvolvimento - SESI PR, um projeto em parceria 

com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Secretaria Geral da Presidência da República 

e vários outros parceiros. Site: http://www.portalodm.com.br/ 

http://www.sesipr.org.br/
http://www.pnud.org.br/
http://www.secretariageral.gov.br/
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2.6 Saneamento e rede de serviços 
O Saneamento Básico está ligado aos serviços de abastecimento de água potável, coleta e 

tratamento de esgoto, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e controle de agentes patogênicos, 
estes serviços estão diretamente ligados à melhoria da qualidade de vida da população. 

No município de Santarém o abastecimento de água é realizado pela Companhia de 
Saneamento do Pará e o de energia pela Rede Celpa. Com relação aos serviços de saúde, segundo 
dados do Censo 2010, o município possuía 01 estabelecimento Federal, 03 estaduais, 82 Municipais 
e 24 privados. 

Ainda segundo dados coletados, o município possuía 70.015 domicílios particulares 
permanentes (casa, apartamento, casa de vila, condomínio, habitação em cômodos, cortiço, ocas ou 
malocas), sendo que destes, 17.416 estavam situados na zona rural e 52.599 na zona urbana, sendo 
que, com relação aos serviços de saneamento básico, foi constatada a seguinte realidade: 

Domicílios 

Particulares 

Permanentes 

Saneamento Adequado Saneamento Semi-adequado Saneamento 

Inadequado 

Rural 2,4% 37,8% 59,8% 

Urbano 35,5% 62,7% 1,8% 

Fonte: IBGE 

Segundo o Plano diretor do Município de Santarém (2006), o município possui cinco Zonas 
Distritais onde estão subdivididos os bairros, são estes: distrito da Grande Área da Aldeia (Bairro 
Caranazal, Liberdade, Mapiri, Salé, Laguinho, Fátima, Aparecida, Centro, Santa Clara, Aldeia, Jardim 
Santarém, Aeroporto Velho e Esperança); distrito da Grande Área da Prainha (Bairro Prainha, 
Santíssimo, Santana, Livramento, São José Operário, Uruará, Área Verde, Urumari, Interventoria e 
Diamantino); distrito da Grande Área do Maicá (Bairro Jutaí, Pérola do Maicá, Maicá, Jaderlândia, 
Vigia, Urumanduba e Mararu); distrito da Grande Área da Nova República (Bairro Floresta, Santo 
André, São Francisco, Nova República, Matinha, Cambuquira, Vitória Régia, Ipanema) e distrito da 
Grande Área do Santarenzinho (Bairro Maracanã, Maracanã I, Elcione Barbalho, Nova Vitória, 
Santarenzinho, Amparo, Novo Horizonte, São Cristóvão, Conquista e Alvorada). 

Ainda segundo o plano diretor o município, possui 08 distritos em sua Zona Rural, são estes: 
distrito do Lago Grande do Curuaí, distrito do Rio Arapiuns, distrito do Rio Tapajós, distrito do Rio 
Amazonas, distrito do Eixo Forte, distrito do Rio Mojuí, distrito do Rio Moju e distrito do Rio Curuá-
Uma. Ressalta-se que são cerca de 472 comunidades distribuídas nestes distritos. 

Conforme os dados do Censo 2010, disponibilizados na tabela acima, a área rural possui 
apenas 2,4% dos domicílios com saneamento adequado, já com saneamento Semiadequado o 
percentual ficou em 37,8%, sendo que o maior percentual é de domiciliados com saneamento 
inadequado, 59,8%, percentual considerável. 

Já no contexto urbano, apenas 1,8% das residências possuíam saneamento inadequado, 
sendo a maior concentração de residências com Saneamento Semi-adequado 62,7% e em sequência, 
Saneamento adequado com o percentual de 35,58% 

No que se refere ao destino do lixo coletado, o Censo 2010 contabilizou que dos 70.015 
domicílios, havia coleta por serviços de limpeza em 52.067 domicílios, o que representa cerca de 
75,65%, sendo que os outros 24,35% domicílios destinam de maneiras diversas seu lixo, conforme 
dados a seguir: 

Destino do Lixo nos Domicílios Particulares Permanentes Saneamento 

Adequado 

Coletado Caçamba de serviço de limpeza 3.067 

Coletado por serviço de limpeza 49.900 

Jogado em Rio ou Mar 07 

Queimado na Propriedade 15.596 

Enterrado 604 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 652 

Outros destinos 189 

Fonte: censo 2010 

Destino do Lixo nos Domicílios Particulares Permanentes Saneamento Adequado Coletado 
Caçamba d serviço de limpeza 3.067 Coletado por serviço de limpeza 49.900 Jogado em Rio ou Mar 
07 Queimado na Propriedade 15.596 Enterrado 604 Jogado em terreno baldio ou logradouro 652 
Outros destinos 189 Com relação à energia elétrica, no ano de 2010, dos 70.015 domicílios, 5.842 
domicílios não possuíam, sendo que dos que possuíam (64.173 domicílios), sendo destes, 58.827 
dispunham de energia elétrica proveniente da Companhia distribuidora, os outros 5.346 possuíam 
energia de outras fontes. Dos domicílios atendidos pela Companhia de Distribuição (58.827 
domicílios), têm-se a seguinte discriminação de dados: Domicílios Particulares Permanentes com 
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energia Elétrica da Companhia Distribuidora Quantidade (Domicílios) Total (Domicílios) Com 
medidor comum a mais de um domicilio 4.094 49.331 Com medidor de uso exclusivo 45.237 Sem 
medidor 9.426 9.426 Total 58.827 Fonte: IBGE No que se refere ao esgotamento sanitário, no ano de 
2010, dos 70.015 domicílios, 16.768 possuíam sanitário, sendo que 52.502 tinham banheiro de uso 
exclusivo do domicilio e outros 745, não tinham nem banheiro e nem sanitário. Dos 16.376 domicílios 
com sanitário e/ou banheiro, o esgotamento apresentava as seguintes características: Domicílios 
Particulares Permanentes tipo de esgotamento sanitário Banheiro de Uso Exclusivo (Domicílios) 
Apenas Sanitário (Domicílios) Fossa Rudimentar 22.719 8.291 Fossa Séptica 26.270 553 Rede de 
Esgoto ou Pluvial 1.359 30 Rio, Lago ou Mar 30 75 Vala 1.376 4.443 Outros 748 3.376 Total 52.502 
16.768 Fonte: IBGE Censo 2010 Outro ponto importante a se mencionar é sobre o controle de agentes 
patogênicos, como o caso de doenças transmitida por insetos, também conhecidos como vetores, os 
quais podem transmitir malária, leishmaniose, febre amarela, dengue, entre outras, sendo assim, 
segundo dados do Ministério da Saúde – DATASUS, no período compreendido entre 2.001 e 2.012, 
foram contabilizados 11.639 casos de doenças causadas por mosquitos, sendo que destes 06 
registros de malária, 2.556 de leishmaniose, 11.633 de dengue e nenhum caso confirmado de febre 
amarela. Segundo o Plano diretor do Município de Santarém (2006), o município possui cinco Zonas 
Distritais onde estão subdivididos os bairros, são estes: distrito da Grande Área da Aldeia (Bairro 
Caranazal, Liberdade, Mapiri, Salé, Laguinho, Fátima, Aparecida, 5 O Portal é administrado pelo 
Observatório de Indicadores de Desenvolvimento - SESI PR, um projeto em parceria com o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Secretaria Geral da Presidência da República 
e vários outros parceiros. Site: http://www.portalodm.com.br/ Centro, Santa Clara, Aldeia, Jardim 
Santarém, Aeroporto Velho e Esperança); distrito da Grande Área da Prainha (Bairro Prainha, 
Santíssimo, Santana, Livramento, São José Operário, Uruará, Área Verde, Urumari, Interventoria e 
Diamantino); distrito da Grande Área do Maicá (Bairro Jutaí, Pérola do Maicá, Maicá, Jaderlândia, 
Vigia, Urumanduba e Mararu); distrito da Grande Área da Nova República (Bairro Floresta, Santo 
André, São Francisco, Nova República, Matinha, Cambuquira, Vitória Régia, Ipanema) e distrito da 
Grande Área do Santarenzinho (Bairro Maracanã, Maracanã I, Elcione Barbalho, Nova Vitória, 
Santarenzinho, Amparo, Novo Horizonte, São Cristóvão, Conquista e Alvorada). Ainda segundo o 
plano diretor o município, possui 08 distritos em sua Zona Rural, são estes: distrito do Lago Grande 
do Curuaí, distrito do Rio Arapiuns, distrito do Rio Tapajós, distrito do Rio Amazonas, distrito do Eixo 
Forte, distrito do Rio Mojuí, distrito do Rio Moju e distrito do Rio Curuá-Uma. Ressalta-se que são 
cerca de 472 comunidades distribuídas nestes distritos. Conforme os dados do Censo 2010, 
disponibilizados na tabela acima, a área rural possui apenas 2,4% dos domicílios com saneamento 
adequado, já com saneamento Semiadequado o percentual ficou em 37,8%, sendo que o maior 
percentual é de domiciliados com saneamento inadequado, 59,8%, percentual considerável. Já no 
contexto urbano, apenas 1,8% das residências possuíam saneamento inadequado, sendo a maior 
concentração de residências com Saneamento Semi-adequado 62,7% e em sequência, Saneamento 
adequado com o percentual de 35,58%. No que se refere ao destino do lixo coletado, o Censo 2010 
contabilizou que dos 70.015 domicílios, havia coleta por serviços de limpeza em 52.067 domicílios, 
o que representa cerca de 75,65%, sendo que os outros 24,35% domicílios destinam de maneiras 
diversas seu lixo, conforme dados a seguir: Destino do Lixo nos Domicílios Particulares Permanentes 
Saneamento Adequado Coletado Caçamba d serviço de limpeza 3.067 Coletado por serviço de 
limpeza 49.900 Jogado em Rio ou Mar 07 Queimado na Propriedade 15.596 Enterrado 604 Jogado 
em terreno baldio ou logradouro 652 Outros destinos 189  

Com relação à energia elétrica, no ano de 2010, dos 70.015 domicílios, 5.842 domicílios não 
possuíam, sendo que dos que possuíam (64.173 domicílios), sendo destes, 58.827 dispunham de 
energia elétrica proveniente da Companhia distribuidora, os outros 5.346 possuíam energia de 
outras fontes. Dos domicílios atendidos pela Companhia de Distribuição (58.827 domicílios), têm-se 
a seguinte discriminação de dados: Domicílios Particulares Permanentes com energia Elétrica da 
Companhia Distribuidora Quantidade (Domicílios) Total (Domicílios) Com medidor comum a mais 
de um domicilio 4.094 49.331 Com medidor de uso exclusivo 45.237 Sem medidor 9.426 9.426 Total 
58.827 Fonte: IBGE No que se refere ao esgotamento sanitário, no ano de 2010, dos 70.015 
domicílios, 16.768 possuíam sanitário, sendo que 52.502 tinham banheiro de uso exclusivo do 
domicilio e outros 745, não tinham nem banheiro e nem sanitário. Dos 16.376 domicílios com 
sanitário e/ou banheiro, o esgotamento apresentava as seguintes características: Domicílios 
Particulares Permanentes tipo de esgotamento sanitário Banheiro de Uso Exclusivo (Domicílios) 
Apenas Sanitário (Domicílios) Fossa Rudimentar 22.719 8.291 Fossa Séptica 26.270 553 Rede de 
Esgoto ou Pluvial 1.359 30 Rio, Lago ou Mar 30 75 Vala 1.376 4.443 Outros 748 3.376 Total 52.502 
16.768 Fonte: IBGE Censo 2010 Outro ponto importante a se mencionar é sobre o controle de agentes 
patogênicos, como o caso de doenças transmitida por insetos, também conhecidos como vetores, os 
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quais podem transmitir malária, leishmaniose, febre amarela, dengue, entre outras, sendo assim, 
segundo dados do Ministério da Saúde do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), no 
período compreendido entre 2.001 e 2.012, foram contabilizados 11.639 casos de doenças causadas 
por mosquitos, sendo que destes 06 registros de malária, 2.556 de leishmaniose, 11.633 de dengue e 
nenhum caso confirmado de febre amarela. 
 
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 (COMDCA) funciona na Casa 
de Conselhos do Município de Santarém, e está localizada na Travessa 07 de Setembro, nº 692, Bairro 
Aparecida, CEP 68.040-610, Telefone (93) 3529-1015, e-mail comdecastm.pa@hotmail.com 

 

Fotografia 1 – Placa de identificação 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do MPPA 

 
O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8 h às 14 h. (COMDCA) do município de 

Santarém é vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTRAS), e foi criado 
em dezembro de 1993, tendo seu início efetivo também datado na referida data, sendo que o 
Conselho sempre funcionou regularmente, sem descontinuidades. 

A criação do COMDCA se deu através da Lei Municipal 14.856 de 30/12/1993, sendo que no 
ano de 2015 houve reformulação da mesma através da Lei 19.862 de 11/09/2015. 

 
3.1.1 Composição e eleição 

O CMDCA é composto de 8 (oito) conselheiros, sendo (04) quatro representantes do governo 
e 4 (quatro) representantes da Sociedade Civil, sendo que o mandato atual terminará em 
dezembro/2016, do total de conselheiros 03 já participaram de gestões anteriores. Ressalta-se que, 
com base na nova legislação municipal, na próxima eleição do COMDCA o quantitativo de 
conselheiros será aumentado para 12 (doze). 

Segundo informações dos conselheiros, para escolha das instituições da sociedade civil, cada 
instituição não-governamental, devidamente cadastrada no COMDCA, inscreve-se para concorrer a 
uma vaga relacionada, sendo que a escola é feita através de voto secreto, no próprio COMDCA, 
durante reunião extraordinária dos membros. Cabe ainda mencionar que poderão votar todas as 
instituições da sociedade civil que estejam com situação regular no COMDCA, sendo que o voto é 
facultado, ou seja, não é obrigatório. 

Após a votação, o COMDCA abre prazo as Instituições escolhidas, de acordo com o edital, para 
indicar os nomes dos Conselheiros e seus suplentes, feito isto, e após o conselho completo, é feita a 
eleição do presidente, Vice-presidente e Secretario, durante a realização da primeira reunião 
ordinária do Órgão, respeitando-se o interstício de dois anos para os membros governamentais e não 
governamentais, ou seja, caso a presidência no decorrer de dois anos fique ao encargo de membro 
governamental, a vice-presidência será assumida por membro da sociedade civil, e assim 
sucessivamente. 

Os órgãos governamentais participantes do COMDCA são: Educação (SEMED), Saúde 
(SEMSA), Assistência Social (SEMTRAS) e Esporte e Lazer (SEMJEL). Com relação às instituições não 
governamentais, as que integram o Conselho atualmente são a SEARA, a APAE, a Pastoral do Menor 
e a Radio pela Educação. 

O Conselho se reúne ordinariamente 04 (quatro) vezes por mês, todas as terças-feiras do 
mês e extraordinariamente sempre que há necessidade.  

No que se refere ao regime de dedicação dos conselheiros, 04 atuam de 6 h a 20 h por mês e 
04 atuam de 21 h a 80h mensais. O regime de dedicação está diretamente vinculado as ações e 
reuniões realizadas pelo Conselho. 

 

mailto:comdecastm.pa@hotmail.com
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3.1.2 Perfil dos conselheiros 
Dos conselheiros em cumprimento de mandato, 07 (sete) possuem experiência entre 05 a 

10 anos em atividades relacionadas à defesa de direitos ou ao atendimento direto de crianças e 
adolescentes e apenas 01 (um) possui tem de 03 a 05 anos de experiência. Com relação ao grau de 
escolaridade, todos os conselheiros possuem ensino superior completo ou mais. 

 

Fotografia 2 – Sala de recepção  

 
Fonte: acervo do MPPA 

3.1.3 Estrutura Organizacional 
Conforme mencionado anteriormente, o COMDECA funciona na Casa de Conselhos no 

Município de Santarém, juntamente com os CMDPI (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa), COMSEA (Conselho Municipal de Segurança Alimentar), CMASS (Conselho Municipal de 
Assistência Social de Santarém) e CMCF (Conselho Municipal da Condição Feminina), sendo que cada 
um destes possui sala própria. 

A sala destinada ao COMDECA é climatizada e dispõe de mesas, cadeiras, armários, estantes 
e banheiro próprio. 

Fotografia 3 – Sala dos conselheiros 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Os espaços, excluindo-se as salas utilizadas pelos conselhos, são de uso compartilhado por 
todos, são estes: Recepção, com ventilador, duas mesas, estante, computador, impressora, Televisão 
e cadeiras; Copa/Cozinha, com mesa, cadeiras, armários, geladeira, fogão e ventilador; e Banheiro 
público, não dispõe de adaptações. 

Com relação aos materiais de consumo, textos legais (ECA, Resoluções, etc.) e manuais de 
orientação para o exercício das funções do Conselho, são disponibilizados pela SEMTRAS. 
 

Fotografia 4 – Copa e cozinha 

 
Fonte: acervo do MPPA 

No que tange a equipe de apoio, é composta por 04 funcionários (02 Auxiliares 
Administrativos, 01 Digitador, 01 Auxiliar de Conservação e 02 vigias), os quais atuam dando suporte 
a todos os Órgãos que integram a Casa de Conselhos.  
 
3.1.4 Desempenho das atribuições 

O COMDECA possui plano de ação devidamente elaborado para o ano de 2016 e 2017, com a 
previsão das seguintes ações: 
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 Reformular o Regimento Interno de acordo com a Lei Municipal nº 19.862/2015, 
prazo Março/2016; 

 Capacitar os Conselheiros Tutelares e o COMDECA, semestralmente; 
 Apresentar o Plano Decenal na Câmara Municipal de Santarém, prazo primeiro 

semestre; 
 Firmar parceria entre o COMDECA e a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, 

prazo 12 meses; 
 Promover a integração das ações voltadas para a temática da criança e do 

adolescente, prazo 12 meses; 
 Visitar as entidades de atendimento as crianças e adolescentes, cadastradas e não 

cadastradas no COMDECA, prazo 12 meses; 
 Promover oficinas de capacitação para representantes de entidades que trabalham 

com crianças e adolescentes, prazo 12 meses; 
 Divulgar o Fundo da Criança e do adolescente – FIA; 
 Realizar pleito eleitoral para o COMDECA e a posse dos conselheiros, prazo Outubro 

e novembro de 2016; 
 Elaboração de Edital de Projetos; 
  Imprimir e divulgar o Plano Decenal, prazo 12 meses; 
 Convocar a rede intersetorial para criação da Comissão Intersetorial do Plano 

Decenal, o prazo será após a aprovação na Câmara Municipal de Santarém. 
Com relação as prioridades do COMDCA, foram apontadas no instrumental aplicado, os itens 

abaixo: 
1) Controle Social, conforme previsto pelo Regimento Interno do COMDECA, Art. 3º, 

Inciso IV, que diz “Estabelecer critérios, formas e meios de controle de tudo quanto se execute no 
Município, que possa afetar suas deliberações”. 

2) Elaboração de Políticas Públicas, conforme previsto pelo Art. 3º, Inciso III, que versa 
que o COMDECA deverá “Formular as prioridades a serem incluídas no planejamento do município, 
em tudo que se refira ou possa afetar as condições de vida das crianças e dos adolescentes”. 

3) Deliberações, conforme mencionado no tópico 1, o Art. 3º, inciso IV. 
 

3.1.5 O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) é uma unidade da 

Administração Direta, responsável pela captação, repasse e aplicação de recursos a serem utilizados 
segundo as deliberações do COMDCA, em Santarém o FMDCA foi criado através da Lei de Criação do 
COMDCA, Lei 14.856 de 30/12/1993 e mantido juntamente com a Lei de reformulação do COMDCA, 
a Lei 19.962 de 11/09/2015.  

Segundo o Art. 71, incisos I a V, os recursos do Fundo serão aplicados: I – Em despesas com 
programas de promoção, defesa, orientação e proteção integral da criança e do adolescente, 
desenvolvidos através de ação articulada pelas Secretarias municipais e entidades e instituições 
públicas ou privadas, cadastradas no COMDCA; II – Em despesas com consultorias, projetos de 
pesquisa ou de estudo, relacionados à criança e ao adolescente; III – Despesas com programas de 
treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos; IV – EM desenvolvimento de programas e 
projetos de comunicação, campanhas educativas, publicações, divulgação das ações de promoção, 
proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente; e V – A aquisição de material 
permanente e de consumo, necessários ao desenvolvimento dos programas referidos no item I. 
 
3.1.6 Dificuldades encontradas 

Segundo informações dos Conselheiros, uma das grandes dificuldades enfrentadas é a falta 
de uma capacitação/treinamento sobre o Fundo da Infância e Juventude. 
 
3.2 Os Conselhos Tutelares 

O município de Santarém possui 03 Conselhos tutelares, os quais estão localizados 02 na 
área urbana de Santarém e 01 na Vila de Alter do Chão. 
 
3.2.1 O Conselho Tutelar I 

O Conselho Tutelar (CT) I foi criado pela Lei Municipal nº 15.529/96, o qual está situado na 
Trav. 07 de Setembro, nº 638, Bairro de Aparecida. O telefone fixo é (93) 3523-2917 e o funcional 
(93) 99138-3143, e-mail: tutelarsantarem@gmail.com 
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O espaço funciona de segunda a sexta-feira das 08 às 18hs, sendo que há escalas de plantão 
nos outros horários e aos finais de semana. 

O CT foi implantado no ano de 1993, sendo que o mesmo passou a funcionar no atual prédio 
no ano de 2013. O órgão não teve descontinuidades em seu funcionamento. 

Fotografia 5 – Placa de identificação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

3.2.1.1 Estrutura física 
O CT I funciona em prédio alugado pela SEMTRAS, localizado em área urbana central, com 

pavimentação asfáltica. O prédio possua boa estrutura, mas apenas algumas salas dispõem de 
acessibilidade adequada. Os espaços disponíveis são: 01 sala de espera, era uma garagem e foi 
adaptada, com diversas cadeiras, bebedouro e ventiladores; 01 recepção, com computador, único 
com acesso à internet, impressora, ventiladores, mesas, cadeiras, estante, extintor de incêndio, 
armário e aparelho de TV; 05 salas de atendimentos, dispondo de mesa, cadeiras, armário, estantes, 
ar condicionado, sendo que apenas 02 salas possuem computador; 01 copa/cozinha, com mesas 
cadeiras, armários, geladeira, fogão, ventilador e extintor de incêndio; 01 depósito, 01 banheiro 
público e 02 banheiros para funcionários. Cabe ainda ressaltar que foi informado que a caixa d’agua 
está com problemas. 

Fotografia 6 – Sala de recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 7 – Sala de Atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 8 – Copa e cozinha 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 9 – Banheiro 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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3.2.1.2 Equipamentos e materiais 

O CT dispõe de um Veículo Fiat Uno 2013/2014, cedido pela SEMTRAS, desde 11/01/2016, 
o qual fica a disposição do CT. 

Com relação a outros equipamentos, o CT possui computadores, impressora, bebedouro, 
cadeiras, mesas, televisão, fogão, geladeira, armários, estantes, etc. 

O conselho também dispõe de outros materiais necessários ao desenvolvimento de suas 
atividades, os quais são disponibilizados pela SEMTRAS. 
 
3.2.1.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

No ano de 2013 surgiram denúncias sobre irregularidades, as quais foram encaminhadas 
para os órgãos competentes, sendo no mesmo ano foi instaurada sindicância e posteriormente 
Processo Administrativo Disciplinar (PAD), com a finalização do procedimento, em novembro de 
2013, os conselheiros foram destituídos. Ressalta-se que não foi possui os suplentes assumirem, pois, 
dois desistiram e restou apenas 01, sendo assim, a partir de novembro de 2013, o Conselho parou 
suas atividades, ficando apenas o Conselho Tutelar II em funcionamento. 

No mês de março/2014, foi realizado novo processo eleitoral suplementar, os quais 
tomaram posse em 28/04/2014, para o cumprimento de mandato até posse dos conselheiros que 
seriam eleitos no Processo de Escolha Unificado de Conselheiros Tutelares que ocorreria em 
outubro/2015. Dentre os critérios para escolha adotados foram: ter experiência na área da criança e 
do adolescente; ter idades superior a 21 anos; ter reconhecida idoneidade moral; ter ensino médio 
completo; residir no município; ser aprovado na prova de conhecimentos para atuar como 
conselheiro; estar ligado a uma entidade que atua na área da criança e do adolescente; ter 
disponibilidade de tempo para se dedicar exclusivamente à função de conselheiro e ter indicação 
favorável de alguma autoridade do poder público. A escolha foi feita por todos os eleitores do 
município por meio de voto universal e secreto. 

Com relação ao vínculo entre o Conselho Tutelar e Poder Executivo Municipal, este é 
formalizado através de nomeação por meio de portaria expedida pelo Prefeito, garantidos os direitos 
próprios de conselho tutelar conferidos pela legislação municipal. Dentre os direitos garantidos 
estão: Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; 
Licença maternidade sem prejuízo da função e do salário; Licença paternidade sem prejuízo da 
função e do salário e Previdência Social. Já a faixa de remuneração está de até 03 salários mínimos. 

Atualmente, na nova configuração do Conselho, dos 05 conselheiros escolhidos, 03 foram 
reeleitos para o segundo mandato e 02 estão no primeiro mandato. Destes 03 são mulheres e dois 
homens. 

No que tange a escolaridade, 02 com ensino superior completo, 01 com superior incompleto 
e 02 com ensino médio. Os conselheiros possuem as faixas etárias: 01 na faixa de 21 a 29 anos; 02 na 
faixa dos 30 a 40 anos e 02 na faixa dos 41 a 50 anos. 

Com relação ao regime de trabalho, assim como nos outros CT, os 05 (cinco) conselheiros 
trabalham em regime de dedicação exclusiva, os quais trabalham 06 horas diárias, nos demais 
horários, finais de semana e feriados os Conselheiros ficam de sobreaviso podendo ser acionados por 
telefone. 

O CT dispõe ainda de 04 motoristas (06 horas/dia), os quais atuam no período da manhã e 
da tarde, já no período noturno e finais de semana/feriado, os mesmos ficam de sobreaviso em escala 
de revezamento. Além destes, o CT ainda dispõe de 02 Auxiliares Administrativos (Vinculo 
Temporário) e 01 Auxiliar de Conservação (Vinculo temporário), ambos cumprem 06 horas/dia. 

Os conselheiros e seus respectivos suplentes participaram de curso inicial preparatório, 
requisito este para que os mesmos pudessem tomar posse, tal capacitação foi realizada pela Escola 
de Conselhos. 

Os temas abordados durante a formação foram: Crianças e Adolescentes em situação de rua; 
Prevenção e erradicação do trabalho infantil; Crianças e adolescentes com deficiência; Crianças e 
adolescentes desaparecidos; Convivência familiar e comunitária; Orçamento Criança e adolescente; 
Políticas públicas de atendimento SUAS; Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE; 
Conceito de Rede local de atendimento e de defesa e Atribuições do Conselho Tutelar. Tal capacitação 
foi considerada como boa e temas/metodologias proveitosos. 

Com relação a temáticas que os conselheiros indicaram ser relevantes ao desenvolvimento 
do trabalho e que ainda não foram trabalhadas, forma: Lei Menino Bernardo; Maioridade Penal e 
Estudos de Caso. 
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3.2.1.4 Atendimentos realizados 
Os atendimentos realizados pelos conselheiros são devidamente registrados e os 

encaminhamentos são realizados através da Ficha de Referência e Contra-referência, senda esta 
última utilizada para a verificação do cumprimento dos encaminhamentos, além desta, outra forma 
de acompanhamento é por meio de oficio, relatório, visitas e contato telefônico. 

Nos casos de descumprimento dos encaminhamentos, as medidas adotadas são, uma nova 
requisição e no caso de não cumprimento, a demanda é encaminhada ao Ministério Público. Dentre 
as instituições, foram apontadas aquelas que geralmente não atendem as requisições, a saber, escolas 
municipais e estaduais, assim como creches, quando são solicitadas vagas escolares. 

Nos casos de aplicação de medidas protetivas, nos casos mais complexos, o Colegiado reúne-
se para tomada de decisão coletiva, porém, em situações emergenciais ou casos mais simples o 
próprio Conselheiro responsável pelo atendimento toma a decisão. 

Com relação as denúncias do DISK 100, os formulários são recebidos através de e-mail da 
Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, assim como também através de oficio encaminhado pelo 
Ministério Público do Estado. A distribuição das denúncias entre os conselheiros para apuração é 
feita durante reunião colegiada. 

O relacionamento do CT com outras instituições, como COMDECA, Prefeitura e Policia Civil, 
forma indicados como “RAZOAVÉL”, já com relação ao Ministério Público e Poder Judiciário, foram 
apontados como “BOM”. 

No que se refere aos dados estatísticos relacionados aos atendimentos no ano de 2015 e de 
janeiro de 2016, foram: 

Nº ATENDIMENTOS 2015 2016 

01 Abuso Sexual/Estupro 14 01 

02 Exploração sexual/ Prostituição 19 04 

03 Aliciamento 21 - 

04 Adolescentes gravidas 35 00 

05 Aborto 15 00 

06 Violência física/espancamento 139 01 

07 Violência Psicológica ou emocional 146 02 

08 Violência virtual 05 01 

09 Ameaça de Morte 05 00 

10 Conflito Familiar 420 20 

11 Rebeldia/ Agressividade 320 04 

12 Furto 08 01 

13 Maus Tratos 128 04 

14 Negligência 86 07 

15 Fuga 26 02 

16 Crianças Perdidas 06 01 

17 Envolvimento com drogas e bebidas alcoólicas 56 04 

18 Abandono de Incapaz 31 01 

19 Trabalho Infantil 22 00 

20 Vaga Escolar 18 - 

21 Evasão/ Infrequência Escolar 65 01 

22 Requisição para Certidão de 

Nascimento/Nascido Vivo 

41 03 

23 Termo de Advertência 107 00 

24 Termo de Responsabilidade 62 04 

25 Termo de compromisso  07 

26 Encaminhamento ao Acolhimento Institucional 10 02 

27 Encaminhamento ao PROPAZ 46 02 

28 Encaminhamento à Defensoria 

Pública/NAECA 

382 14 

29 Encaminhamento ao Programa Maria do Pará 32 01 

30 Encaminhamento ao Ministério Publico 28 03 

31 Encaminhamento ao Juizado – 5ª Vara da 

Infância e Juventude 

23 02 

32 Encaminhamento ao CREAS Municipal e 

Regional 

29 00 

33 Encaminhamento aos CAP’s 351 02 

34 Encaminhamento ao CRAS 26 08 

35 Encaminhamento a SEMTRAS – (Bolsa 

Família e etc.) 

09 00 

36 Encaminhamento a área de educação – SEMED 23 10 
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37 Encaminhamento na Área de saúde – SEMSA 27 02 

38 Encaminhamento às Entidades para apoio 

Sócio Educativo 

29 01 

39 Encaminhamento à Estação Cidadania 11 01 

40 Disque 100 274 100 

41 Orientações/Informações 330 22 

42 Palestras 48 22 

43 Policia Civil/ Policia Militar 09 00 

44 Notificações entregues 334 49 

45 UFOPA/ULBRA/FIT 14 00 

46 Denúncias anônimas - 11 

47 Denúncias Recebidas - 41 

48 Denúncias apuradas - 35 

49 Outros 54 - 

TOTAL 3.916  

Fonte: dados disponibilizados pelo Conselho Tutelar 

 
3.2.1.5 Sobre as problemáticas existentes 

Em casos de abuso sexual, os conselheiros têm dificuldade na realização de 
encaminhamentos noturnos porque o PROPAZ não funciona 24 horas, assim como o Instituto Médico 
Legal – IML. Sendo que nas situações em que são atendidos casos em períodos noturnos, feriado e 
Final de semana, a família retorna para residência, para o atendimento no dia posterior. 

Outro fator que também dificulta o desenvolvimento do trabalho é o sinal da internet, que é 
muito lenta. Além do que o órgão não dispõe do Sistema de Informação da Infância e Adolescência – 
SIPIA, dentre as razões para a não utilização, foram apontadas: desconhecimento do sistema pelos 
conselheiros; o sinal de internet inadequado e o Poder executivo local que não forneceu recursos 
materiais e técnicos para a implantação do sistema. 

Também foi apontado como problemática enfrentada pelos Conselheiros Tutelares, é a de 
serem acionados, nos casos de ato infracional, quando os adolescentes estão acompanhados do 
responsável. 
 
3.2.2 O Conselho Tutelar II 

O Conselho Tutelar (CT) II foi criado pela Lei Municipal nº 15.529/96, está situado na Trav. 
Jacarandá, nº 562, Santarenzinho, Casa Rosa, CEP 68035-390, Telefones (93) 3523-0932/ (93) 9123-
4044, e-mail: conselhotutelar2stm@hotmail.com. 

O atendimento ao Público é realizado das 8 h às 18 h, funcionando em regime de plantão nos 
outros horários para atendimento de situações emergenciais. 

O CT foi implantado em março de 2012, porém no ano de 2014, após diversas denúncias de 
irregularidades contra os Conselheiros Tutelares, tais como, negligência, quebra de sigilo, violação 
de direitos, estre outras, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar, pelo Conselho de 
Direitos da Criança e do Adolescente, para apuração dos fatos, a pedido do Ministério Público 
Estadual, do Poder Judiciário e dos próprios atendidos pelo CT. Sendo assim, no mês de setembro de 
2015, com a conclusão do procedimento, 04 dos 05 Conselheiros foram destituídos, não havendo a 
possibilidade de ocupação do Cargo por seus suplentes, pois, alguns já haviam desistido do cargo e 
outros já tinham assumido como titular anteriormente, por causa disto o CT ficou sem funcionamento 
até Janeiro de 2016, quando os novos conselheiros, eleitos no processo eleitoral de Outubro/2015, 
tomaram posse e assumiram o Cargo em 11/01/2016. 

 
Fotografia 10 – Placa de identificação 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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3.2.2.1 Estrutura física 
O CT II funciona em um prédio alugado pela SEMTRAS, localizado em uma rua sem 

pavimentação asfáltica, a qual possui irregularidades e buracos, o que dificulta o acesso, 
principalmente em períodos chuvosos. 

O prédio possua boa estrutura, mas apenas algumas salas dispõem de acessibilidade 
adequada, além do que alguns espaços precisam de reforma/ampliação. Os espaços disponíveis são: 
- 01 Recepção, com mesa e cadeiras para o atendimento ao público, televisão, bebedouro, 
computador, impressora, arquivo e ventilador; 05 Salas de Atendimento, uma sala para cada 
conselheiro, as quais são climatizadas, mesa e cadeiras para atendimento, armário, sendo que apenas 
algumas destas salas dispõe de computador e banheiro; 01 Pequeno espaço para crianças, com duas 
mesas e cadeiras infantis, além de alguns brinquedos. Ressalta-se que este espaço foi improvisado e 
fica próximo a cozinha; 01 Copa/cozinha – Com geladeira, fogão, panelas e utensílios; 01 Área Externa 
na parte de trás do prédio, que é utilizada para reuniões; 01 Sala pequena para guarda dos arquivos; 
01 Banheiro, não dispõe de adaptações; 01 Depósito, o qual é utilizado para o armazenamento de 
alimentos. Ressalta-se que apenas algumas salas oferecem condições adequadas de acessibilidade. 

 

Fotografia 11 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 12 – Sala de recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 13 – Espaço para crianças 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 14 – Copa e cozinha 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 15 – Veículo 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
3.2.2.2 Equipamentos e materiais 

Atualmente o Conselho Tutelar dispõe de um carro traçado, L200 Triton GLX, 2015/2016, 
Placa QDB-4215, o qual foi doado pelo Ministério Público do Trabalho ao CT no ano de 2015 ao CT. 

O CT II não faz utilização de transporte fluvial, pois, sua área de atuação abrange apenas rotas 
terrestres.  

Com relação a outros equipamentos, o CT possui computadores, impressora, bebedouro, 
cadeiras, mesas, televisão, fogão, geladeira, armários, estantes, etc. 

O conselho também dispõe de outros materiais necessários ao desenvolvimento de suas 
atividades, os quais são disponibilizados pela SEMTRAS. 
 
3.2.2.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

Dos 05 conselheiros empossados no CT em Janeiro/2016, apenas uma conselheira está no 
segundo mandato, a qual foi a única que não foi destituída quando houve a conclusão do processo 
administrativo instaurado em 2014, sendo que a mesma conseguiu reeleger-se durante as Eleições 
Unificadas para Conselheiro Tutelar, realizada no mês de outubro de 2015. 

Atualmente estão em cumprimento de mandato um conselheiro homem e quatro mulheres, 
e com relação a escolaridade, três conselheiros possuem Nível superior, 01 com Nível Superior 
Incompleto e 01 com Ensino Médio.  A faixa etária dos Conselheiros são:  01 está na faixa de 21 a 29 
anos; 01 está na faixa dos 30 a 40 anos e 03 estão na faixa dos 41 a 50 anos. 

Com relação ao regime de trabalho, assim como nos outros CT, os 05 (cinco) conselheiros 
trabalham em regime de dedicação exclusiva, os quais trabalham 06 horas diárias, e realizam 
plantões em regime de escala, no período noturno e aos finais de semana e feriado. O esquema de 
revezamento é realizado da seguinte forma: 02 (dois) conselheiros ficam de 08 às 14 h e outros 02 
(dois), ficam das 12 às 18 h, sendo que um dos conselheiros que está no período da tarde, fica para o 
plantão das 18 às 8 h do dia seguinte, sendo que este conselheiro que realizou o plantão fica de folga 
no dia seguinte. Já nos finais de semana e feriados, em regime de escala, um conselheiro assume as 8 
h da manhã do sábado até as 08 h da manhã do domingo, quando outro conselheiro assume das 8 h 
da manhã do domingo até as 08 há da manhã da segunda-feira. 

Com relação a equipe de apoio, o CT dispõe de 02 motoristas (06 horas/dia, além da escala 
de sobreaviso), 02 vigias (12 horas/dia), 01 auxiliar de limpeza (06 horas/dia) e 02 auxiliares 
administrativos (06 horas/dia).  

Os conselheiros participaram de curso preparatório para que pudessem tomar posse, este 
foi realizado pela escola de governo, no mês de janeiro, onde forma discutidas temáticas como: 
Atribuição do Conselho Tutelar e dos Conselheiros, Estudos de Caso e Políticas Públicas. 

Os conselheiros indicaram como temáticas relevantes para capacitações, tais como: 
relacionamento interpessoal, políticas públicas e atribuições das redes, as quais, ou foram tralhadas 
superficialmente, ou ainda não foram trabalhadas. 

 
3.2.2.4 Atendimentos realizados 

Os atendimentos realizados pelos conselheiros são devidamente registrados e os 
encaminhamentos são realizados através da Ficha de Referência e Contra referência, senda esta 
última utilizada para a verificação do cumprimento dos encaminhamentos, além desta, outra forma 
de acompanhamento é por meio de oficio, visitas e contato telefônico. 

Nos casos de aplicação de medidas protetivas, geralmente o Colegiado, toma decisões 
coletivas, porém, em situações emergenciais o próprio Conselheiro responsável pelo atendimento 
toma a decisão. 

Com relação as denúncias do DISK 100, segundo relato dos conselheiros, dificilmente os 
formulários são recebidos, por causa do sinal precário de internet, assim como também há falha no 
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retorno das informações. As denúncias, quando recebidas, são divididas, proporcionalmente entre os 
Conselheiros, por meio de sorteio durante a reunião colegiada. 

O relacionamento do CT com outras instituições, como COMDECA, Prefeitura, Ministério 
Público e Poder Judiciário, foram apontados como “BOM”, já com relação a Policia Civil foi indicado 
como razoável, por causa do problema com os encaminhamentos das Crianças e Adolescente, 
conforme mencionado anteriormente. 

No que se refere aos dados estatísticos, parte deles relacionado ao ano de 2015, ainda não 
foram contabilizados estatisticamente considerando as problemáticas que ocorreram no referido 
ano, sendo assim foram disponibilizados apenas os dados quantitativos referente aos atendimentos 
e encaminhamento realizados pela Conselheira Rosineide Vieira, no período de janeiro a 
setembro/2015, a qual foi reeleita em outubro de 2015. Isto posto, segue abaixo os dados 
quantitativos do ano de 2015 (janeiro a setembro) e do ano de 2016 (janeiro e fevereiro), de todos 
os Conselheiros: 

Nº ATENDIMENTOS 2015 2016 

01 Abuso sexual/estupro 02 09 

02 Exploração sexual 00 02 

03 Trabalho Infantil 05 02 

04 Maus Tratos 01 12 

05 Rebeldia 16 11 

06 Fuga 06 23 

07 Conflito Familiar 14 19 

08 Negligencia 05 17 

09 Aliciamento 00 03 

10 Informação/Orientação 18 20 

11 Abandono Intelectual/afetivo 05 05 

12 Adoção 00 02 

13 Evasão/Infrequência Escolar 05 06 

14 Espancamento 08 02 

15 Investigação de Paternidade 01 09 

16 Furto 01 07 

17 Prostituição 00 04 

18 Discriminação 00 03 

19 Constrangimento 00 05 

20 Envolvimento com bebida 

alcoólica/drogas 

03 14 

21 Comportamento inadequado 05 09 

22 Agressividade 02 03 

23 Crianças Perdidas 00 03 

24 Adolescentes gravidas 01 05 

25 Notificação 42 98 

26 Termo de Responsabilidade 01 14 

27 Termo de Advertência 03 16 

28 Termo de Acolhimento 02 09 

29 Encaminhamento 7ª Vara da 

Infância 

00 09 

30 Encaminhamento Ministério 

Publico 

07 20 

31 Encaminhamento 

Defensoria/NAECA 

36 33 

32 Requisição CRAS 38 57 

33 Requisição CAPS-AD 06 05 

34 Requisição PROPAZ 12 20 

35 Requisição Cartório 3º Oficio 00 02 

36 Requisição Cartão SUS 02 05 

37 Requisição Estação Cidadania 05 04 

38 Requisição Bolsa Família 08 04 

39 Requisição Vaga escolar/Creche 05 30 

40 Maria do Pará 03 03 

41 Requisição Cursos 01 08 
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42 Outros 28 12 

TOTAL 297 551 

Fonte: Dados disponibilizados pelo Conselho Tutelar 

 

3.2.2.5 Sobre as problemáticas existentes 
Segundo informações dos Conselheiros foi apontado como uma das dificuldades: o não 

funcionamento da linha telefônica, o que dificulta o desenvolvimento do trabalho; a falta de acesso 
adequado a internet pois o sinal é precário por causa de questões de localização regional e, assim 
como os outros conselhos tutelares, 

O CT II, assim como os outros, não possui o SIPIA instalado, tendo sido apontado que o 
motivo para o município não ter implantado o sistema, os altos custos do investimento. 

Com relação ao desenvolvimento do trabalho, uma das grandes dificuldades relatadas foi 
com relação ao encaminhamento de crianças e adolescentes a Delegacia Especializada, tendo em vista 
que a mesma funciona até as 18 h. 
 
3.2.3 O Conselho Tutelar III 

O Conselho Tutelar (CT) III, foi criado pela Lei Municipal nº 19.862/15, o qual está situado 
na Trav. Febrônio Batista Costa, s/nº, Alter do Chão. O local não possui telefone fixo e o telefone 
funcional é (93) 99228-7982, e-mail: conselhotutelar3alter@hotmail.com. 

O espaço funciona de segunda a sexta-feira das 8 h às 18 h, sendo que há escalas de plantão 
nos outros horários e aos finais de semana. O CT foi fundado em abril de 2014, e atende as 
Comunidades do Eixo-Forte, Lago Grande, Arapixuna, Arapiuns e Tapajós. 

Fotografia 16 – Placa de identificação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
3.2.3.1 Estrutura física 

O CT III, situado na Vila de Alter do Chão, foi fundado em abril de 2014, e funcionava em 
prédio alugado pela SEMTRAS, sendo que em 30/12/2014, o mesmo passou a funcionar em prédio 
próprio. 

O prédio é novo, térreo, e está situado em logradouro de fácil acesso, todos os seus ambientes 
são climatizados, possuindo: uma recepção, equipada com cadeiras, mesa para atendimento, 
computador, impressora, além de dois banheiros para o público atendido; uma brinquedoteca, 
devidamente equipada com mesas e cadeiras infantis, brinquedos, e demais itens necessários ao seu 
funcionamento; um auditório, com cerca de 20 cadeiras, possui banheiros; uma sala de repouso 
com cama e armário, a qual é utilizada pelos conselheiros que estão de plantão; há ainda 05 salas 
dos conselheiros tutelares, contendo mesa , cadeiras e estante,  sendo que somente há dois 
computadores e estes ficam na recepção, ressalta-se que uma destas salas também funciona como 
Coordenação, a qual é utilizada pelo Conselheiro que é escolhido para responder 
administrativamente pelo CT; há inda uma sala de arquivos e uma copa, que é utilizada pelos 
Conselheiros, além do banheiro destinado aos funcionários.  

O prédio encontra-se em bom estado de conservação e o ambiente favorece ao atendimento 
ao público. 

Fotografia 17 – Brinquedoteca 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 18 – Sala de recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 19 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 20 – Auditório 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 21 – Veículo 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
3.2.3.2 Equipamentos e materiais 

Atualmente o Conselho Tutelar dispõe de um carro traçado, Ford Ranger 2012/2013, PLACA 
OSZ-8312, alugado pela SEMTRAS, com relação ao transporte marítimo, quando há a necessidade, o 
CT encaminha oficio solicitando o aluguel do transporte a SEMTRAS, porém, nem sempre é possível 
a disponibilização imediata do transporte.  

Com relação a outros equipamentos, o CT possui dois computadores, impressora, 
bebedouro, cadeiras, mesas, televisão, fogão industrial, geladeira, armários, estantes, etc., os quais 
propiciam um ambiente adequado ao atendimento do público e atuação dos conselheiros. 

O conselho também dispõe de outros materiais necessários ao desenvolvimento de suas 
atividades, os quais são disponibilizados pela SEMTRAS. 

 
3.2.3.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente  

O município de Santarém possui apenas um Conselho Tutelar, na sede do município, sendo 
que no ano de 2014 os conselheiros foram destituídos, a partir de então, com a implantação dos dois 
novos Conselhos, incluindo o da Vila de Alter do Chão, foi realizado processo eleitoral para escolha 
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dos conselheiros, os quais cumpriram mandato até 10/01/2016, quando os conselheiros eleitos no 
mês de outubro/2015, tomaram posse. 

O processo de escolha dos conselheiros ocorrido em outubro de 2015, teve a participação 
dos eleitores do município por meio de voto universal e, facultativo e secreto, sendo, que os requisitos 
exigidos para candidatura foram: experiência mínima de 02 anos na área da Criança e adolescente; 
idade superior a 21 anos; ter ensino médio completo; ter reconhecida idoneidade moral; estar ligado 
a entidade que atua na área da criança e do adolescente e possuir indicação favorável de alguma 
autoridade do poder público, sendo que cada um foi indicado por uma instituição; disponibilidade de 
tempo para dedicação exclusiva à função de conselheiro, residir no município, ser aprovado em prova 
de conhecimentos relacionados a área de atuação e submeter-se a capacitação para conselheiros.  

No que tange a formalização do vínculo entre o Conselho Tutelar e o Poder Executivo 
Municipal, esta é feita através de nomeação por meio de portaria expedida pelo prefeito, sendo 
garantido os direitos próprios de conselheiro tutelar devidamente previsto pela legislação vigente, 
sendo que a remuneração individual dos membros é de até 03 salários mínimos. Além do que, os 
membros dispõem de gozo de férias anuais remuneradas, licença maternidade de 180 dias, licença 
paternidade, Licença em caso de falecimento de familiar, previdência social e auxilio transporte. 

A capacitação inicial destinada aos conselheiros e seus suplentes, ocorreu no período de 09 
a 11/01/2016, e foi realizada pela Escola de Conselhos de Belém, nesta forma abordadas temáticas 
como: Enfretamento do uso/abuso de álcool e drogas; crianças e adolescentes em situação de rua; 
enfretamento à violência e ao abuso sexual, prevenção e erradicação do trabalho infantil; crianças e 
adolescentes com deficiência; Crianças e adolescentes desaparecidos; Convivência familiar e 
comunitária, Politicas Publicas de Atendimento: SUAS, SINASE, entre outros, sendo que o foco 
principal foi o atendimento. Ressalta-se que segundo relato de Conselheiro do CT, que as temáticas 
abordadas durante a capacitação inicial foram superficiais por causa do curto espaço de tempo, sendo 
que alguns conselheiros, em virtude da diversidade de ocorrências atendidas pelo CT, as quais 
possuem nuances próprias, ainda tem dúvidas quanto os encaminhamentos de alguns casos. 

Com relação ao regime de trabalho, os 05 (cinco) conselheiros trabalham em regime de 
dedicação exclusiva, os quais trabalham 06 horas diárias, e realizam plantões em regime de escala, 
no período noturno e aos finais de semana e feriado. O esquema de revezamento é realizado da 
seguinte forma: 02 (dois) conselheiros ficam de 8 h às 14 h e outros 02 (dois), ficam das 12 às 18 hs, 
sendo que um dos conselheiros que está no período da tarde, fica para o plantão das 18 às 08 hs do 
dia seguinte, sendo que este conselheiro que realizou o plantão fica de folga no dia seguinte. Já nos 
finais de semana e feriados, em regime de escala, um conselheiro assume as 08 h da manhã do sábado 
até as 08 h da manhã do domingo, quando outro conselheiro assume das 08 h da manhã do domingo 
até as 08 há da manhã da segunda-feira.  

Atualmente estão em cumprimento de mandato três conselheiros homens e duas mulheres, 
e com relação a formação dos 05 membros, todos possuem o ensino médio, sendo que dois estão 
cursando o ensino superior.  Com relação a faixa etária 02 estão na faixa de 30 a 40 anos; 01 está na 
faixa dos 41 a 50 anos e 02 estão na faixa dos 51 aos 59 anos. 

Com relação a equipe de apoio, o CT dispõe de 01 auxiliar administrativo (carga Horária 8 
h/dia), 01 Auxiliar de conservação (carga Horária 8 h/dia), 02 motoristas (escala de revezamento 
24/24hs) e 02 Vigias (escala de revezamento 12/36hs). 

Segundo informações os Conselheiros já participaram de capacitações realizadas pela Escola 
de Conselhos, Defensoria Pública e Aconextel, dentre as temáticas abordadas estavam: Processo de 
Escolha Unificado dos Conselheiros Tutelares e a garantia de Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes; Redução da maioridade penal; Fluxo de atendimento, Conselho Tutelar como 
Instituição Comunitária; Politicas Publicas, CMDCA e evolução dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, entre outros. 

 
3.2.3.4 Atendimentos realizados 

Os atendimentos realizados pelos conselheiros são devidamente registrados em Livro de 
Controle, e os encaminhamentos são feitos através da Ficha de Referência e Contra Referencia, sendo 
que esta é uma ficha onde é descrito dados do Responsável pelo atendimento e da pessoa atendida , 
além de breve descrição do caso/situação e as ações que já foram realizadas, este documento é 
entregue pelo atendido no órgão ao qual foi encaminhado, sendo que  a ficha de contra referência 
deverá ser encaminhada ao CT pelo órgão que prestou o atendimento no órgão encaminhado. 

O CT também se utiliza de oficio para verificar o cumprimento dos encaminhamentos e 
requisições. Com relação as denúncias do disk 100, estas são recebidas através de oficio, sendo que 
estas são dividas proporcionalmente entre os conselheiros para serem averiguadas. 
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No ano 2015 (janeiro a dezembro), e no ano de 2016 (janeiro a março), a quantidade de 
atendimentos e encaminhamentos foram: 

Nº ATENDIMENTOS 2015 2016 

01 Abuso Sexual 09 01 

02 Exploração sexual 04 00 

03 Estupro 01 01 

04 Aliciamento 17 02 

05 Adolescentes gravidas 10 00 

06 Aborto 01 00 

07 Constrangimento 02 00 

08 Discriminação 00 00 

09 Investigação de Paternidade 00 00 

10 Reconhecimento Paterno 00 00 

11 Questões Referentes à Guarda 33 09 

12 Encaminhamento para pensão alimentícia 18 03 

13 Violência Física 11 05 

14 Violência Psicológica ou emocional  08 03 

15 Violência sexual 01 00 

16 Violência virtual 02 00 

17 Ameaça de Morte 43 03 

18 Conflito Familiar 17 14 

19 Rebeldia 07 00 

20 Agressividade 03 02 

21 Furto 16 01 

22 Maus tratos 37 03 

23 Negligencia 11 14 

24 Fuga 00 08 

25 Crianças Perdidas 02 00 

26 Envolvimento com drogas 04 00 

27 Envolvimento com Bebida Alcoólica 02 01 

28 Trabalho Infantil 03 02 

29 Abandono de incapaz 00 04 

30 Vaga Escolar 12 01 

31 Evasão/Frequência Escolar 13 04 

32 Requisição para Certidão de nascimento 00 00 

33 Termo de Advertência 00 00 

34 Termo de Responsabilidade 02 00 

35 Encaminhamento do NAECA 00 00 

36 Encaminhamento à Defensoria Pública 26 00 

37 Encaminhamento ao PROPAZ 13 00 

38 Encaminhamento ao Ministério Publico 01 00 

39 Encaminhamento ao Juizado – 7ª vara 00 00 

40 Encaminhamento à SEMTRAS (Bolsa família e etc.) 00 00 

41 Encaminhamento Assistência Social 00 00 

42 Encaminhamento a Área Previdenciária e Trabalhista 00 00 

43 Encaminhamento para o CAPS – AD 00 00 

44 Encaminhamento ao CRAS 52 00 

45 Encaminhamento ao CREAS Municipal Regional 00 00 

46 Encaminhamento a AJUFIT 00 00 

47 Encaminhamento a área de saúde – (Cartão SUS, etc.) 00 00 

48 Requisição nascido vivo 00 00 

49 Disk 100 00 00 

50 Orientações/Informações 00 00 

51 Palestras 00 00 

52 Pastoral SEARA 00 00 

53 Policia Civil 00 00 

54 Abrigamento 00 00 

55 SEMED 00 00 

56 Notificações entregues 139 00 

57 Outros 00 00 

58 UFOPA 00 00 

TOTAL 520 81 

Fonte: Dados disponibilizados pelo Conselho Tutelar 
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3.2.3.5 Sobre o serviço desenvolvido e das problemáticas existentes 
Com relação as dificuldades enfrentadas no CT, foi apontado a falta de retorno da Contra-

referência, com as informações sobre os procedimentos adotados nos casos encaminhados a outros 
órgãos; outro problema foi a falta de internet e acesso ao SIPIA, além do que nem todos os 
conselheiros possuem computador e impressora. Assim como também, a falta de transporte 
marítimo, dificulta o trabalho, considerando que quando há necessidade, o Órgão encaminha oficio 
para a SEMTRAS e nem sempre é possível a disponibilização imediata do mesmo. 
 
4 O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) 

O município de Santarém possui 08 (oito) CRAS, são estes: CRAS Nova República inaugurado 
em 27/06/2006; CRAS Santarenzinho inaugurado em 01/07/2009; CRAS Santana inaugurado em 
12/04/2010; CRAS Caranazal inaugurado em 01/07/2010; CRAS Alter do Chão inaugurado em 
05/04/2013; CRAS Urumari inaugurado em 27/12/2013; CRAS Ribeirinho inaugurado em 
25/04/2013 e CRAS São José Operário inaugurado em 25/04/2014. 
 
4.1 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Nova República 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Nova República fica localizado à Trav. 
25, s/nº, Bairro Nova República - Santarém, CEP 68025-000, telefone (93) 3524-4005, e-mail 
crasnovarepublica@hotmail.com. 

O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 h às 18 h, sua área de Abrangência atende os 
bairros matinha, Nova República, Cambuquira, Ipanema, Vitoria Regia, Floresta, santo André e São 
Francisco, e a capacidade de atendimento é de até 5.000 famílias. 

No CRAS ainda fica sediada uma Equipe Volante composta por Assistente Social, Psicólogo e 
um Auxiliar Administrativo, e realiza o atendimento as comunidades Cipoal II (São José, Tabocal, 
Cedro, Lavras e Igarapé do Pimenta); Bom Jardim e São Raimundo da Palestina (Murumurutuba, 
Santos da Boa Fé, São Francisco da Cavada, Santa Cruz e Jacamim); Açaizal (Secretaria e santa Rosa); 
Tiningu (Amparador, Murumuru, Paupixuna, Igarapé Açu; Iruçu, Tapera Velha e Sumaúma) e Rios 
(São José I e II, Nova Vista do Ituqui, São Benedito do Ituqui e São Raimundo do Ituqui). 
 
4.1.1 Estrutura física 

O CRAS funciona em prédio próprio da Prefeitura, e suas atividades iniciaram em 
27/06/2006. Localizado em uma via sem pavimentação asfáltica, o prédio possui rampas de acesso 
e sua placa de identificação está de acordo com as orientações do MDS (Ministério do 
Desenvolvimento Social). 

O prédio é amplo e possui os seguintes espaço: hall de entrada, espaço dispõe de algumas 
cadeiras para o público; sala de coordenação, que também funciona o administrativo, o local dispõe 
de mesas, cadeiras, hack com computador e impressora, estante, armário e arquivo; Recepção, o local 
possui TV, mesa, cadeiras para o público e não possui bebedouro sendo que é disponibilizado um 
garrafão térmico de agua; sala compartilhada que funciona como sala de técnicos, da Equipe Volante 
e de atendimentos individualizados, nesta as divisórias foram feitas de armários, porém durante a 
realização dos atendimentos individualizados há a necessidade de que os outros servidores retirem-
se do local para proporcionar maior privacidade. O espaço é climatizado e dispo e de mesas, cadeiras, 
estantes e armários de aço; Depósito, utilizado para armazenar materiais pedagógicos e esportivos, 
tais como balões, bolas, corda, isopor, entre outros; Sala de Cursos, o local possui duas, a primeira é 
ampla, climatizada, em boas condições, com mesas de plástico, mesa de madeira, cadeiras e armário 
e a segunda possui instrumentos musicais (percussão, pandeiro, cavaquinho, violão, teclado) e 
máquinas de costura variadas  (a maioria precisa de manutenção); Banheiro, dispõe de dois 
banheiros um público e um para funcionários, sendo que o destinado ao público possui algumas 
adaptações; Sala do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚnico), o prédio 
possui uma sala destinada ao Cadastramento, climatizada, com mesa, cadeiras, hack, computador, 
armários suspensos e linha telefônica; Auditório, o qual também é utilizado para a realização das 
atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 anos, dispõe de 
central de ar, cadeiras, mesa, hack, Televisão, projetor e caixa de som. Ao lado do prédio principal, 
mas dentro do terreno do CRAS, há outra construção, onde ficam localizadas: Sala do serviço da 
Proteção Social Básica do SUAS (SCFV) de 07 a 14 anos, devidamente climatizada, com mesas, 
cadeiras, quadro magnético, extintor de incêndio e estante de aço; Copa/cozinha, espaço amplo, com 
mesa, cadeiras, armários, fogão industrial, freezer, geladeira, forno elétrico e ventilador. Ressalta-se 
que o local não tem uma boa ventilação, além de não haver bebedouro, sendo que a água para 
consumo é retirada do filtro e armazenada na geladeira; Banheiro, o qual é utilizado por crianças e 
adolescentes, possui algumas adaptações, como porta alargada. 
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Fotografia 22 – Placa de identificação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 23 – Entrada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 24 – Sala da Coordenação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 25 – Sala de fortalecimento de vínculos 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 26 – Sala da Equipe Técnica 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 27 – Copa e cozinha 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 28 – Auditório 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 29 – Sala do CADÚnico 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 30 – Banheiros 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.1.2 Equipamentos e materiais 

O Centro dispõe de vários recursos como já mencionado anteriormente, como cadeiras, 
mesa, televisão, além de, caixa de som, microfone, microsystems, DVD, câmera fotográfica, filmadora, 
impressora, entre outros. O CRAS não dispõe de veículo próprio, sendo que quando há a necessidade 
o transporte é solicitado a SEMTRAS. Com relação a outros artigos pedagógicos e esportivos, o espaço 
dispõe de jogos pedagógicos, bolas, rede de vôlei, bambolê, colchonetes e materiais de oficina. 

No que refere a materiais socioeducativos, o Centro ainda dispõe de Banco de dados de 
usuários de benefícios e serviços Socioassistenciais, de Banco de dados dos serviços 
Socioassistenciais, de Cadastro único dos Programas sociais e de Cadastro de Beneficiários do 
Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

 
4.1.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

O CRAS possui a seguinte equipe de trabalho: 01 (Uma) Coordenadora – Assistente Social 
(Contratada), 01 (uma) Pedagoga (Contratada), 01 (uma) Assistente Social (contratada), 01 (uma) 
Psicóloga (Contratada), 05 (cinco) orientadores, 01 (um) Auxiliar Administrativo (contratado), 02 
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(dois) facilitadores (contratados), 03 (três) estagiários, 02 (duas) serventes (um contratado e um 
efetivo) e 02 (dois) vigias (contratados). Já a equipe volante do CRAS possui 04 servidores, 01 (uma) 
Assistente Social, 01 (uma) Psicóloga, 01 (um) Auxiliar Administrativo e 01 (uma) estagiaria, todos 
contratados. Com relação a carga horaria, a equipe cumpre 06 horas diárias e 30 semanais, à exceção 
dos vigias que cumpre regime de revezamento de 12 horas diárias. Segundo informações para 
contratação dos profissionais é considerada a experiência e afinidade com a área, porém, isto não é 
critério determinante, o que permite, também, a contratação de profissionais sem experiência. 

Segundo informações, somente são realizadas capacitações iniciais quando há inserção de 
número considerável de servidores, caso contrário, as orientações sobre o trabalho são socializadas 
no próprio CRAS, porém, no caso dos Cadastradores do CADÚnico, estes são capacitados para que 
iniciem o desenvolvimento do trabalho. Os últimos cursos que a equipe participou foram: 
Capacitação e SICON; Elaboração de Instr8umental para atendimento de crianças e adolescentes em 
trabalho infantil. No que se refere a outras capacitações e formações que equipe gostaria que fossem 
desenvolvidas e/ou aprofundadas estão relacionadas as Atribuições da Equipe Interdisciplinar e 
relacionadas aos programas sociais. 

Ressalta-se ainda que o CRAS incluiu no seu planejamento para o ano de 2016 cronograma 
de capacitações continuadas para a equipe do CRAS, os temas foram: Motivação no ambiente de 
trabalho; Relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho; Conhecimento da dinâmica do 
serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) no processo de trabalho do CRAS e o 
Reconhecimento do trabalho do Centro de Atendimento Social (CAS). 

 
4.1.4 Caracterização dos serviços 

Assim como nos outros CRAS, os serviços desenvolvidos para o público atendido, são o 
atendimento as famílias através do PAIF os serviços de Convivência e fortalecimento de vínculos de 
07 a 14 anos, de 15 a17 anos e para idosos acima de 60 anos, além da oferta de cursos para 
capacitação e inclusão produtiva. Outras ações e atividades desenvolvidas pelo CRAS são: recepção e 
acolhida; acompanhamento de famílias; acompanhamento de indivíduos; Grupos de convivência e 
atividades; Visitas domiciliares; Busca Ativa; Encaminhamento de famílias ou indivíduos para a rede 
socioassistencial e para outras Políticas Públicas; Cadastro e inserção de famílias no CADÚnico; 
Orientação/acompanhamento para inserção no BPC; Acompanhamento dos encaminhamentos 
realizados; Articulação e fortalecimento de grupos sociais locais; Produção de material 
socioeducativo; realização de campanhas socioeducativas e palestras. 

No ano de 2015, foram realizadas oficinas de Inclusão produtiva, reuniões, palestras, 
atividades lúdicas e de passeio, entre outras e para o ano de 2016 já estão previstas diversas 
atividades semanais para o público atendido. Já para o ano de 2016 o planejamento do CRAS Nova 
República contempla: Palestras PAIF (Bancarização para usuários; Benefícios pelo PBF; Oferta de 
teste de Hepatite e HIV; Valorização da mulher perante a sociedade; Primeiro Emprego/Menor 
Aprendiz; Violência doméstica contra a mulher; Doenças sexualmente transmissíveis; Violência 
doméstica e sexual contra crianças e adolescentes; Drogas: uma realidade em nossas vidas; Direito 
dos Idosos: Conhecer para viabilizar; Direitos e deveres de crianças e adolescentes; Contribuição dos 
5% da dona de casa, Tempo de contribuição para aposentadorias e benefícios; Programação de 
Natal); Atividades Grupo de Convivência das Mulheres (Inscrição e divulgação do grupo; 
Valorização pessoal da mulher; Oficina de material reciclável; Cinema: Abordando a relação familiar; 
Dia da beleza; Ação educativa sobre saúde da mulher; Oficina de Vagonite; Cinema: Retratando o 
desemprego, uso indevido do benefício social, estupro; Atividade Física; Passeio para Igarapé; Festa 
de encerramento); Atividades Grupo de Convivência dos Idosos (Cinema; gincanas; Atividades 
motoras; Baile de carnaval; Teatro; Atividade de Canto; Capoeira; Passeios; Palestra com 
fisioterapeuta: Saúde do Idoso; Roda de Conversa: Direitos dos Idosos; Bingo Lúdico; Ação Saúde; 
entre outras); Atividades Grupos de Convivência de 07 a 14 anos e 15 a 17 anos (Palestras: 
Prostituição e Exploração do Trabalho Infantil; Autoestima – Motivação Escolar; Meio Ambiente; 
Doenças Sexualmente Transmissíveis  e Prevenção: Gravidez na Adolescência; Educação no Transito; 
A importância da convivência familiar; Formação profissional; Combate ao Câncer do Colo do útero 
e da Mama; Respeito a diversidade sexual; Justiça e Direitos Humanos; Drogas Licitas e ilícitas; 
Higiene bucal; Reciclagem; SEBRAE – Educação Financeira; Saúde Física e Esporte; além de outras 
atividades); Ações (Ação Saúde e Ação Cidadania: Viabilização de documentos). 

O quantitativo de atendimentos no ano de 2015, estão assim elencados: 
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Procedimentos realizados janeiro a dezembro de 2015 

Famílias Referenciadas ao CRAS: 8.000 

PROCEDIMENTO QTD. 

1. Atendimento Social Individualizado 2.684 

2. Atendimento Psicológico Individualizado 101 

3. Atendimento Pedagógico Individualizado 120 

4. Atendimento Geral na Recepção 5.247 

5. Visita Domiciliar 128 

6. Visita Institucional 05 

7. Famílias Cadastradas do CRAS 489 

8. Famílias CADÚnico 115 

9. Recadastramento/ Atualização no CADUNICO 809 

10. Famílias participando do PAIF 875 

11. Inscrição no SCFV de 15 a 17 anos 109 

12. Inscrição no SCFV de 06 a 15 anos 103 

13. Acompanhamento de Famílias em Extrema Pobreza 22 

14. Inscrição no SCFV para idosos 52 

15. Famílias que recebem o BPC 27 

16. Famílias que recebem o PBF 195 

Encaminhamentos Efetivados 

17. Encaminhamento ao INSS 12 

18. Encaminhamento a SEMTRAS 01 

19. Encaminhamento ao Maria do Pará 03 

20. Encaminhamento para Órgãos de Justiça 42 

21. Encaminhamento para Órgãos de Saúde 120 

22. Encaminhamento para Órgãos de educação 10 

23. Encaminhamento para emissão de documentos 06 

24. Encaminhamento para Justiça 

(Defensoria//AJUFIT/SAJULBRA/FORUM) 

31 

25. Encaminhamento para BPC 02 

26. Encaminhamento ao Conselho Tutelar 32 

27. Encaminhamento ao CRAS 06 

28. Encaminhamento ao PROPAZ 02 

29. Encaminhamento ao Centro de Atendimento Social – CAS 205 

Equipe Volante Nova Republica 

1. Atendimento Social Individualizado 997 

2. Visita domiciliar 40 

3. Famílias Cadastradas no CRAS Equipe  1.066 

4. Famílias incluídas no CADÚNICO 90 

5. Recadastramento/ Atualização no CADÚNICO 259 

Encaminhamentos Efetivados Equipe Volante 

6. Encaminhamentos para o CREAS 01 

7. Encaminhamentos ao BPC 02 

Fonte: dados disponibilizados pelo CRAS 

 
Com relação a interlocução com a Rede de Atendimento, essa é feita através da Contra-

referência, documento padronizado utilizado por todos os equipamentos da Assistência Social, além 
de encaminhamento de memorandos, assim como também através da realização de encontros e 
reuniões planejadas. 

No que se refere atividades realizados pela Equipe Volante no ano de 2015, foram: 212 
Famílias Cadastradas; 342 atendimentos do Cadastro Único; Realização de 04 oficinas de 15 dias e 
04 mini oficinas de um dia. Além destes, também foram realizados atendimentos individualizados 
(psicológico e/ou assistencial), Encaminhamentos, Orientações sobre o Bolsa Família, Visitas 
Domiciliares, entre outros. 

 
4.1.5 Dificuldades vivenciadas 

As dificuldades apontadas pela equipe foram a interlocução com as demais políticas, tais 
como saúde, educação, assim como também a falta de retorno da Contra-referência com informações 
sobre os procedimentos adotados após o encaminhamento. 
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4.2 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Santarenzinho 
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Santarenzinho fica localizado na Rua 

Nossa Sª. do Rosário, s/nº, Bairro Santarenzinho, telefone (93) 3523-8940, e-mail: 
cras.santarenzinho@hotmail.com, O local funciona para atendimento ao público de segunda a sexta-
feira, das 8 h às 18 h, a área de abrangência do CRAS, são os bairros: Santarenzinho, Maracanã, Elcione 
Barbalho, Amparo, Conquista, Alvorada, Nova Vitoria, Nova Jerusalém, Novo Horizonte e São 
Cristóvão. O espaço tem capacidade de atendimento para até 5.000 famílias sendo que atualmente 
possui 4.868 famílias referenciadas. 
 
4.2.1 Estrutura física 

O CRAS funciona em prédio próprio da Prefeitura, tendo sido inaugurado em 01/07/2009. 
O CRAS está situado em via pública sem pavimentação asfáltica. Com relação a placa de identificação, 
esta encontra-se de acordo com as orientações do MDS (Ministério do desenvolvimento Social). O 
prédio é amplo e possui os seguintes espaço: 01 recepção, climatizada, com mesa, cadeiras, armário, 
bebedouro e computador, na mesma ainda existe um espaço destinado ao público infantil com mesas, 
cadeiras e jogos pedagógicos; 01 sala de atendimento individualizado, climatizada, dispondo de 
mesa, cadeiras e armário; 01 Sala para equipe técnica e coordenação, o espaço é utilizado para ambas 
as funções, o ambiente é climatizado e dispõe de mesas, 02 computadores, impressora, arquivo e 
armários. Ressalta-se que o CRAS possui acesso à internet; 02 salas de Convivência e fortalecimento 
de vínculos, uma para o público de 07 a 14 anos e outra para a faixa etária de 15 a 17 anos, ambas as 
salas são climatizadas, e dispõe de mesa, cadeiras, quadro magnético, armários e computadores, 
porém um destes estava para manutenção; 01 copa/cozinha com geladeira, fogão, freezer, armários 
e utensílios, o local dispõe de extintor de incêndio; 01 espaço externos nos fundos do prédio com 
mesas e cadeiras o qual é utilizado na hora em que é servido o lanche para o público atendido; 01 
despensa, utilizada para o armazenamento de alimentos; 02 banheiros, sendo um para o público com 
adaptações e outro para os funcionários; O CRAS ainda dispõe de 02 salas que encontram-se 
desativadas, um almoxarifado e uma sala de reuniões, a primeira por causa de assaltos e a segunda 
por causa do ar condicionado que está danificado. 

Fotografia 31 – Entrada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 32 – Sala da Coordenação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 33 – Sala de fortalecimento de vínculos 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

 

 

mailto:cras.santarenzinho@hotmail.com
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Fotografia 34 – Espaço para crianças 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 35 – Recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 36 – Área de lanches 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 37 – Copa 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 38 – Banheiro 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.2.2 Equipamentos e materiais 

O Centro dispõe de vários recursos como já mencionado anteriormente, como cadeiras, 
mesa, 02 Televisões, DVD, 06 computadores, 02 impressoras, Datashow, caixa amplificada, dentre 
outros. Com relação ao transporte, o CRAS não possui veículo, sendo que quando há necessidade o 
CRAS aciona a SEMTRAS e agenda as datas de utilização do transporte para o mês.  

O CRAS ainda dispõe de artigos pedagógicos tais como, bola, rede, bambolê, corda, jogos 
pedagógicos e lúdicos, materiais para capoeira, carimbo, entre outros. 
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4.2.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 
O CRAS possui a seguinte equipe de trabalho: 01 (Uma) Coordenadora – Assistente Social 

(Contratada), 02 (duas) Assistentes Sociais (uma efetiva e uma contratada), 01 Psicóloga 
(Contratada), 01 (uma) Pedagoga (contratada), 06 (seis) Orientadores Sociais (contratados, sendo 
05 com formação em pedagogia e 01 com formação em psicologia), 01  (uma) Facilitado de Arte 
(contratada, com formação em pedagogia), 01 (um) Facilitador de Esporte e Lazer (Contratado, com 
formação em Educação Física), 01 (um) Auxiliar Administrativo (contratado), 02 (dois) Auxiliares de 
Conservação (um contratado e um efetivo) e 02 (dois) Vigia (contratado). A equipe cumpre carga 
horária de 06 horas diárias, com exceção dos vigias que cumprem carga horaria de 12 horas diárias 
em escala de revezamento. 

Cabe mencionar que, conforme informações disponibilizadas pela Coordenadora do CRAS, a 
Sra. Juliana Fialho, a equipe técnica do CRAS realiza estúdios de caso tanto com o Ministério Público 
Estadual, quanto com a 5ª Vara do Judiciário, quando há a necessidade. 

O CRAS organiza periodicamente ciclos de estudos entre sua equipe, além das capacitações 
que são disponibilizadas pela SEMTRAS. Os últimos cursos realizados pela equipe foram: 
Atendimento humanizado na Proteção Especial, Prevenção do Trabalho Infantil – SEREST, Trabalho 
Humanizado com Idosos -  Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) e o Capacita – SUAS. 

A equipe técnica ainda informou que gostariam que fossem desenvolvidas capacitações ou 
formações que abordassem a atuação do pedagogo no âmbito do CRAS, pois, há muitas dúvidas com 
relação ao desenvolvimento do trabalho deste profissional no CRAS, tendo em vista as peculiaridades 
do espaço. 

Outras temáticas que já foram abordadas durante as capacitações realizadas ao CRAS, foram: 
Enfrentamento do uso/abuso de álcool e drogas, Enfretamento a violência e ao abuso sexual, 
Prevenção e erradicação do trabalho infantil, Cursos profissionalizantes para adolescentes e jovens, 
Convivência familiar e comunitária, Orçamento criança e Adolescentes, Políticas públicas de 
Atendimento: SUAS e o Conceito de rede local de atendimento e de defesa. 
 
4.2.4 Caracterização dos serviços 

As formas de acesso ao CRAS são através de procura espontânea, de busca ativa, por 
encaminhamento da Rede Sócioassistencial e por encaminhamento das demais políticas públicas. 

Os serviços desenvolvidos pelo CRAS para o público atendido, são o atendimento as Famílias 
pela PAIF, os Serviços de Convivência para crianças e adolescentes de 07 a 14 anos e de 15 a 17 anos, 
Serviço de convivência para idosos, capacitação e inclusão produtiva através da parceria com a “Casa 
Brasil”, além de recepção e acolhida, acompanhamento das famílias e indivíduos, grupos/oficinas de 
convivência e atividades socioeducativas com as famílias e grupos geracionais e intergeracionais, 
visitas domiciliares, busca ativa, encaminhamento de famílias e/ou indivíduos tanto para a rede de 
serviço Sócioassistencial quanto para outras políticas públicas, Inserção de famílias no cadastro 
único, orientação e acompanhamento para inserção no Benefício de Prestação Continuada (BPC), 
produção de material socioeducativo, realização de campanhas socioeducativas, palestras, ações de 
cidadania, entre outros. 

No espaço também funciona o Projeto quem planta Colhe, implantação de uma horta, o qual 
foi implantado em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), sendo 
iniciado pelas estagiarias de Serviço Social. 

No ano de 2015, foram realizadas reuniões mensais do PAIF com as temáticas Boas Vindas 
e orientações sobre serviços do CRAS e programas Socioassistenciais do Governo Federal (Janeiro), 
Importância do SCFV na vida das crianças e adolescentes (Fevereiro), Palestra sobre o CIEE (Março), 
Condicionalidades do Programa Bolsa Família e Prevenção contra o abuso de crianças e adolescentes 
– PROPAZ (Abril), A importância do empoderamento das mulheres chefes de família – Participação 
do IESPES (Maio), Palestra sobre o Trabalho Infantil-PETI e Higiene Pessoal SENAC (Junho), Palestra 
sobre a importância do acompanhamento dos pais na vida do filho (Julho), Palestra sobre Produção 
Agrícola familiar e técnica de cultivo de hortas – Emater (Agosto), Palestra sobre saúde auditiva – 
Centro Auditivo Tapajós (Setembro), Prevenção da Violência contra a Mulher – Maria do Pará 
(Outubro), Programa Amazônia Florescer – BASA e divulgação da Conta Social da Caixa Econômica 
Federal (Novembro) e Palestra sobre o Centro POP, divulgação da Conta Social da Caixa Econômica 
Federal e Encerramento das atividades do ano de 2015. Além das reuniões, também foram realizados 
Cursos do PAIF, foram estes, curso de Reciclagem de garrafa “PET” (Janeiro), Curso de Patch Aplique 
(Agosto) e Curso de Bolsa Ecológica (Outubro). O CRAS ainda realizou outras Programações coletivas 
e externas, tais como Baile de Carnaval para a Terceira Idade, Programação para o Dia das Mães, Festa 
Junina, Visita a Vila de Alter do Chão para o SCFV de 15 a 17 anos, Desfile da Semana da Pátria, Passeio 
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ao Asilo São Vicente de Paula, Comemoração ao Dia das Crianças, Passeio ao Cinema e Amostra 
Natalina. 

Para o ano de 2016 o planejamento do CRAS Santarenzinho envolve: Realização de oficinas 
do PAIF (Janeiro- Reciclagem de “PET”, Fevereiro- Patch Aplique em Tecido, Março- Capitoné, Abril- 
Biscuit, Maio- Confecção de Rede com varanda de Crochê, Junho- Decoração em Sandálias, Julho- 
Confecção de Lingerie, Agosto- Manicure e Pedicure com decorações, Setembro- Pintura em tecido 
com acabamento em barbante e crochê, Outubro- Confecção de bolsa ecológica, Novembro- Bordado 
em Toalha com fitas e ponto Cruz, Dezembro- Enfeites Natalinos);  além da realização de oficinas e 
outras atividades para os SCFV de 07 a 14 anos, 15 a 17 anos e para idosos. 

O quantitativo de atendimentos no ano de 2015, estão assim elencados: 

 
Procedimentos realizados janeiro a dezembro de 2015 

Famílias referenciadas ao CRAS: 4.799 

PROCEDIMENTO QTD. 

30. Atendimento Social Individualizado 538 

31. Atendimento Psicológico Individualizado 335 

32. Atendimento Pedagógico Individualizado 404 

33. Atendimento Domiciliar 06 

34. Atendimento Psicossocial 105 

35. Atendimento Geral da Recepção 5.253 

36. Visita Domiciliar 148 

37. Visita Institucional 45 

38. Famílias Cadastradas do CRAS 151 

39. Acompanhamento Familiar – PAIF 93 

40. Famílias CADÚnico 293 

41. Recadastramento/ Atualização no CADUNICO 1.270 

42. Inscrição no SCFV de 15 a 17 anos 23 

43. Acompanhamento BPC 26 

44. Inscrição no SCFV de 06 a 15 anos 08 

45. Acompanhamento de Famílias em Extrema Pobreza 18 

46. Inscrição no SCFV para idosos 04 

47. Atendimentos Técnicos Gerais 1.245 

48. Recepção e atendimentos técnicos 6.498 

Encaminhamentos Efetivados 

49. Encaminhamento ao INSS 08 

50. Encaminhamento a Assistência Social Básica 23 

51. Encaminhamento a Assistência Social de Média complexidade 09 

52. Encaminhamento para Órgãos de Educação 02 

53. Encaminhamento para Órgãos de Saúde 31 

54. Encaminhamento para emissão de documentos 04 

55. Encaminhamento para Justiça (Defensoria//AJUFIT/SAJULBRA/FORUM) 31 

56. Encaminhamento para o CREAS 03 

57. Encaminhamento ao Conselho Tutelar 11 

58. Encaminhamento a outros órgãos de garantia de direitos 02 

Fonte: dados disponibilizados pelo CRAS 

 
Cabe ainda mencionar que o CRAS possui três polos de atendimento, os quais funcionam em 

locais cedidos, porém um destes encontra-se em reforma. Os polos são: 

 
POLOS CRAS SANTARENZINHO 

POLO PÚBLICO ENDEREÇO  

CONQUISTA SCFV 07 a 14 

anos 

Funciona na Rua Valmir Sarmento, em 

local anexo à Igreja Assembleia de Deus, 

próximo à Escola Ercila Nobre, Bairro 

Conquista. 

Realiza atividades para o 

público de 07 a 14 anos, 

nos dias segunda, terça e 

quarta-feira 

MARACANÃ SCVF 07 a 14 

anos 

Funciona na Trav. NS dois, na Paroquia 

São Sebastião do Maracanã, Bairro 

Maracanã 

Encontra-se em reforma 

AMPARO SCVF de idosos Funciona na Rua São João Queiroz, entre 

Cristo Libertador e Cristo Salvador. 

Realiza atividades para o 

público a partir dos 60 

anos de idade. 

Fonte: dados disponibilizados pelo CRAS 

 

Ressalta-se que o quantitativo de atendimento nestes locais se encontram contabilizados na 
tabela acima juntamente com os da Sede. 
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4.2.5 Dificuldades vivenciadas 
A equipe apontou como dificuldade a falta de um veículo exclusivo para a utilização do CRAS 

e a falta de retorno da Contra-referência pelos órgãos para os quais o público atendido é 
encaminhado. 
 
4.3 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Santana 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Santana está localizado na Rua 
Gonçalves Dias, s/nº, Bairro Santana, CEP 68.010-330, e-mail crassantanastm@gmail.com, telefone 
(93) 3523-7955, atualmente a Coordenadora é a Sra. Maria Telma Santos de Souza, Assistente Social. 

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 08 às 18 h, sua área de abrangência inclui 
Santana, Santíssimo, Prainha e Uruará. A capacidade de atendimento do CRAS é de até 5.000 famílias. 
 
4.3.1 Estrutura física 

O CRAS inicialmente funcionou em prédio alugado pela prefeitura, localizado na Av. Rosa 
Passos, Bairro Santana, sua implantação ocorreu em 05/04/2010, alguns anos depois, em 
05/06/2014, o CRAS mudou-se para prédio próprio, passando a funcionar no atual endereço. 
Localizado em uma via com pavimentação asfáltica, possui rampas de acesso ao prédio. Com relação 
a placa de identificação, a mesma está de acordo com as orientações do MDS. 

O prédio é amplo e possui os seguintes espaço: 01 Recepção, que também funciona como 
administrativo, o espaço dispõe de mesa, cadeiras, bebedouro, televisão e extintor de incêndio. Na 
recepção também está localizado um espaço com mesa, cadeira e estante para o atendimento do 
CADÚnico; 01 Sala da Equipe Técnica, o espaço é climatizado e dispõe de 03 mesas, cadeiras, 
armários, arquivos de ferro, estante, computador e impressora e telefone; 01 Sala de atendimento 
individualizado, a qual funciona juntamente com a Coordenação, estando divididas por parede de 
compensado, porém as paredes não chegam ao teto, sendo que quando há a necessidade de 
atendimento individualizado, se faz necessário que a pessoa que esteja na coordenação retire-se do 
local para proporcionar maior privacidade. O local é climatizado e dispõe de mesa, cadeiras, estante, 
brinquedos e jogos lúdicos e pedagógicos; 01 Banheiro Público, com adaptações aos portadores de 
necessidades especiais; 01 Sala de SCFV de 07 a 14 anos, o local é amplo e climatizado, dispõe de 
quadro magnético, arquivos de ferro, armário, mesa, cadeiras e 01 casa de teatro para realização de 
atividades com as crianças e adolescentes; 01 Auditório, o qual é utilizado para reuniões do PAIF, 
palestras, encontros e demais atividades realizadas pelo CRAS, o espaço ainda é utilizado para as 
atividades com idosos e grupo de mulheres. O espaço é climatizado, dispõe de cadeiras, mesas, 
quadro magnético e televisão; 01 Sala de SCFV de 15 a 17 anos, o espaço é amplo, com central de ar, 
quadro magnético, armários, arquivos de ferro, mesa e cadeiras; 01 Copa/Cozinha, dispõe de 
armários suspensos, geladeira, fogão, freezer, bebedouro e fogão industrial; 01 Área Externa, 
localizada aos fundos do CRAS, dispõe de uma mesa grande, e é utilizada tanto para a realização de 
oficinas, quanto quando é servida a merenda ao público atendido; 01 Banheiro, localizado na parte 
externa, e é utilizado para o público dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos; 01 
Banheiro para funcionários; 01 Maloca, localizada na parte externa, a qual é utilizada para realização 
de atividades com mesa e bancos de madeira. 

 
Fotografia 39 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
 
 

mailto:crassantanastm@gmail.com
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Fotografia 40 – Entrada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 41 – Sala de recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 42 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 43 – Sala de fortalecimento de vínculos 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 44 – Auditório 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 45 – Copa e cozinha 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 46 – Área de oficinas 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 47 – Maloca para realização de atividades 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 48 – Banheiro 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.3.2 Equipamentos e materiais 

O Centro dispõe de vários recursos como já mencionado anteriormente, como cadeiras, 
mesa, televisão, além de, caixa de som, microfone, Microsystems, Datashow, DVD, entre outros, 
impressora. O CRAS não dispõe de veículo próprio, sendo que quando há a necessidade o transporte 
é solicitado a SEMTRAS. Com relação a outros artigos pedagógicos e esportivos, o espaço dispõe de 
jogos pedagógicos, livros, filmes, fantasias, revistas, bambolê, bolas, rede de pingpong, rede de vôlei, 
troféus, dominó, dama, colchonetes, bola de pilates, prancha de natação, entre outros. 

No que refere a materiais socioeducativos, o Centro ainda dispõe de Banco de dados de 
usuários de benefícios e serviços Socioassistenciais, de Banco de dados dos serviços 
Socioassistenciais, de Cadastro único dos Programas sociais e de Cadastro de Beneficiários do BPC. 
 
4.3.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

O CRAS possui a seguinte equipe de trabalho: 01 (Uma) Coordenadora – Assistente Social 
(Contratada), 01 (uma) Pedagoga (Contratada), 01 (uma) Assistente Social (Contratada), 01 (uma) 
Psicóloga (Contratada), 02 (dois) Auxiliar Administrativa (contratados), 01 (uma) Estagiaria PBF 
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(Contratada), 06 (seis) Orientadores Sociais (Contratados), 01 (uma) Facilitadora de Arte e Cultura 
(Contratada), 01 (um) Facilitador de Esporte e Lazer (Contratado), 04 (quatro) Auxiliar Operacional 
de Conservação (Contratados), 04 (quatro) Auxiliar Operacional de Segurança Patrimonial (02 
Efetivos e 02 Contratados), 01 (uma) Facilitadora de Arte (Contratada), 01 (uma) Facilitadora de 
oficina (Contratada), 01 (uma) Técnica responsável pelo Centro de Convivência do Idoso – CCI 
(Contratada). A equipe cumpre carga horária de 06 horas diárias, totalizando 30 h semanais, sendo 
que os Auxiliares Operacionais de Segurança Patrimonial cumprem sua carga horária em regime de 
revezamento. Segundo informações, geralmente, no momento da contratação de profissionais para o 
CRAS considera-se a experiência e afinidade com a área, porém, isto não é critério determinante, 
sendo, que também são contratados profissionais sem experiência. 

Segundo informações, as capacitações iniciais somente são realizadas no caso de inserção de 
número elevado de servidores, caso contrário, as orientações são feitas na própria unidade. Os 
últimos cursos de capacitação que os servidores do CRAS participaram foram: Capacita SUAS, Guarda 
Compartilhada, Mediação e Justiça Restaurativa e Conferencia Municipal de Assistência Social. A 
equipe técnica ainda informou que gostariam que fossem trabalhadas as temáticas Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de vínculos e relacionamento interpessoal. Foi informado ainda que 
quando são contratados cadastradores do CADÚnico é realizada capacitação durante um período de 
20 dias. 
 
4.3.4 Caracterização dos serviços 

Os serviços desenvolvidos pelo CRAS para o público atendido, são o atendimento as Famílias 
pela PAIF, Serviços de Convivência dos 07 aos 14 anos, Serviços de Convivência dos 15 aos 17 anos, 
serviços de Convivência para Idosos, Capacitação e inclusão produtiva, Atendimentos técnicos, ações 
sociais, atendimento em domicilio e visita domiciliar. Outros ações e atividades desenvolvidas 
compreendem recepção e acolhida dos que demandam por serviços e atendimentos, 
acompanhamento de famílias, acompanhamento de indivíduos, Grupo/oficinas e atividades com as 
famílias e grupos geracionais e Inter geracionais, busca ativa, atividades de inclusão digital, 
encaminhamentos para a rede de atendimento Socioassistencial e para outras políticas públicas, 
inserção de famílias no cadastro único, orientação e acompanhamento para inserção no BPC, 
produção de material socioeducativo, realização de campanhas educativas e palestras. 

No ano de 2015, foram realizadas diversas orientações sociais, com os mais variados tema, 
tais como, Higiene corporal e manicure; Tipos de Violência; Roda de Conversa sobre Educação; Saúde 
e vida; Assistência Social; Atividades sobre o Direito da Criança e do Adolescente-CONDECA; 
Prejuízos com o uso do Cigarro; Drogas; Beleza: Autoestima, Nutrição; entre outros. Também foram 
desenvolvidas atividades de esporte e lazer, tanto internas quanto externamente, além de cursos e 
oficinas diversificados. 

Para o ano de 2016, no planejamento do CRAS Santana, estão previstas atividades para o 
PAIF, e para os Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos de idosos e de 07 a 17 anos, 
nestes são contempladas atividades mensais, tais como oficinas, cursos, palestras, eventos, ações 
sociais, entre outros. 

O quantitativo de atendimentos no ano de 2015, estão assim elencados: 
Procedimentos realizados janeiro a dezembro de 2015 

Famílias referenciadas ao CRAS: 6.798 

PROCEDIMENTO QTD. 

59. Atendimento Social Individualizado 411 

60. Atendimento Psicológico Individualizado 414 

61. Atendimento Pedagógico Individualizado 205 

62. Acompanhamento Familiar 199 

63. Atendimento Domiciliar 03 

64. Atendimento Geral da Recepção 5.994 

65. Visita Domiciliar 69 

66. Visita Institucional 26 

67. Famílias Cadastradas do CRAS 65 

68. Acompanhamento Familiar – PAIF 196 

69. Famílias CADÚnico 216 

70. Recadastramento/ Atualização no CADUNICO 1.165 

71. Inscrição no SCFV de 15 a 17 anos 38 

72. Acompanhamento BPC 17 

73. Inscrição no SCFV de 06 a 15 anos 106 

74. Acompanhamento de Famílias em Extrema Pobreza 19 

75. Inscrição no SCFV para idosos 354 
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Encaminhamentos Efetivados 

76. Encaminhamento ao INSS 44 

77. Encaminhamento a SEMTRAS 03 

78. Encaminhamento ao Maria do Pará 03 

79. Encaminhamento para órgãos da Justiça 09 

80. Encaminhamentos para órgãos de Saúde 105 

81. Encaminhamento para emissão de documentos 06 

82. Encaminhamento para Justiça (Defensoria//AJUFIT/SAJULBRA/FORUM) 05 

83. Encaminhamento para órgão da Educação 03 

84. Encaminhamento ao Conselho Tutelar 01 

85. Encaminhamento ao CRAS 06 

86. Encaminhamento a Secretaria Municipal de Transportes – SMT 08 

87. Encaminhamento ao PROPPAZ 01 

88. Encaminhamento ao Centro de Atendimento Social – CAS 45 

89. Encaminhamento a APAE 03 

Fonte: dados disponibilizados pelo CRAS 

O CRAS possui um espaço destinado ao funcionamento do Centro de Convivência do Idoso, o 
local desenvolve atividade direcionada ao público acima de 60 anos de idade, para 2016 o 
cronograma de atividades semanal envolve: segundas-feiras – Reciclagem; Terça-feira – Educação 
Física e Oficina Artesanato; Quarta-feira – Lazer (seresta musical), Ações sociais e Palestras; Quinta-
Feira – educação Física e Oficina de artesanato; Sexta-Feira – Reciclagem e Momento espiritual. 
 
4.3.5 Dificuldades vivenciadas 

A equipe apontou como dificuldade a falta de retorno da Contra-referência pelos órgãos para 
os quais o público atendido é encaminhado. 
 
4.4 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Caranazal 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Caranazal fica localizado na Trav. Luís 
Barbosa, nº 1310, Bairro Caranazal, CEP 68040-420, telefone (93) 3529-1164. 

O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 h às 17 h, a área de atuação do CRAS abrange 
os bairros: Caranazal, Liberdade, Esperança, Aldeia, Laguinho, Mapiri, Jardim Santarém, Aeroporto 
velho, Salé e Fatima, e tem capacidade de atendimento de até 5.000 famílias. 

 
4.4.1 Estrutura física 

O CRAS funciona em prédio de dois andares, sendo que o acesso ao andar superior é somente 
por escadas. Segundo informações o CRAS foi implantado em 01/07/2010, sendo que incialmente 
funcionava na Rua Cuiabá, mudando-se para o atual endereço após algum tempo. 

O prédio está localizado em uma rua sem pavimentação asfáltica e sua placa de identificação 
está de acordo com as orientações do MDS. 

O prédio é amplo e possui os seguintes espaço: 01 Hall de Entrada, onde fica localizada as 
cabinas para atendimento do CADÚnico; 01 Sala de Técnicos/ Sala de atendimento individualizado, 
o espaço agrega as duas funções, sendo que quando há a necessidade de atendimento individual, a 
equipe técnica retira-se do recinto para proporcionar privacidade ao atendimento. O local é 
climatizado e dispõe de mesas cadeiras, quadro magnético computador e armário; 01 Banheiro 
Acessível, com portas largas e barras, porém o mesmo encontra-se interditado; 01 Auditório, o local 
também é utilizado para o SCFV de 07 a 14 anos de idade, o espaço é climatizado e dispõe de quadro 
magnético, mesa, cadeiras e arquivo; 01 Recepção/Administrativo, no local também funcionam os 
dois ambientes, com mesas, cadeiras, 02 computadores, telefone, armário, bebedouro e ventilador. 
01 Sala de Inclusão Digital, com 06 computadores, mesas e cadeiras, quadro magnético e central de 
ar. A implantação do espaço foi financiada pela SEMTRAS. No espaço são oferecidos cursos de 
Informática Básica; 01 Copa/Cozinha, com armários, geladeira, fogão industrial, freezer, bebedouro 
e mesa; 01 Área Externa aos fundos, com mesas, cadeiras e cobertura, é utilizada para refeição dos 
usuários, assim como também para oficinas do PAIF, atividades de lazer e esportivas. O CRAS ainda, 
quando há necessidade, solicita a cedência via oficio de espaço da Igreja São Francisco ou do 
parquinho do bairro, para a realização de atividades com as crianças e adolescentes atendidos pelo 
SCFV; 01 banheiro, na parte externa coberta, utilizado pelos usuários; 01 despensa, onde são 
armazenados os produtos de limpeza, sendo que os gêneros alimentícios são guardados em armários 
da copa/cozinha. 

Conforme mencionado anteriormente o prédio possui um andar superior, sendo que neste, 
há: 01 Hall climatizado com televisão; uma sala de SCFV de 15 a 17 anos, também climatizada, com 
mesa, cadeiras, estante, materiais pedagógicos, quadro magnético, televisão e extintor de incêndio, 
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sendo que há um banheiro nesta sala; 01 sala de coordenação, porém não está em funcionamento 
tendo em vista que a coordenadora fica em uma mesa na recepção para dar maior suporte a equipe 
e ao atendimento no CRAS; e além destes espaços, há também 01 almoxarifado. 

Segundo informações da Coordenadora do CRAS, está sendo organizado um espaço 
localizado ao lado do prédio para que seja implantada uma área para a prática de atividades físicas e 
de lazer do público atendido. 

Fotografia 49 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 50 – Sala de recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 51 – Sala de atendimento do CADÚnico 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 52 – Sala de inclusão digital 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 53 – Sala de fortalecimento de vínculos 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 54 – Área de oficinas 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 55 – Banheiro 

 
Fonte: acervo do MPPA 

4.4.2 Equipamentos e materiais 
O Centro dispõe de vários recursos, tais como cadeiras, mesa, televisão, DVD, computadores, 

impressora, caixa de som, Microsystems, Notebook, dentre outros. Com relação ao transporte, não 
possui veículo, sendo que é utilizado o transporte disponibilizado pela SEMTRAS conforme a 
necessidade. O CRAS ainda dispõe de materiais pedagógicos, tais como jogos lúdicos, bola, rede, 
bambolê, entre outros.  
 
4.4.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

O CRAS possui a seguinte equipe de trabalho: 01 (Uma) Coordenadora – Assistente Social 
(Contratada), 01 (uma) Assistente Social (contratada), 02 (duas) Psicólogas (Contratadas), 02 (dois) 
Auxiliares Administrativos (contratados), 03 (três) Serventes (02 efetiva e 01 contratada ), 06 (seis) 
Orientadoras (Contratadas), 01 (uma) facilitadora de esporte e lazer (Contratada), 01 (uma) 
Oficineira (Contratada), 03 (três) estagiárias orientadoras, 01 Estagiária do CADÚnico, 02 (dois) 
vigias (contratados) e 01 (um) professor de informática (Contratado). A equipe cumpre carga horária 
de 06 horas diárias, totalizando 30 h semanais, sendo que somente o cargo de vigia que cumpre, em 
escala de revezamento, 12 horas diárias. 

Segundo informações, somente são realizadas capacitações iniciais quando há inserção de 
número considerável de servidores, caso contrário, as orientações sobre o trabalho são socializadas 
no próprio CRAS. Segundo informações os cursos realizados recentemente foram sobre Trabalho 
Infantil, Parecer Social e Proteção Social Especializada. Foi apontado como temática que gostariam 
de ver desenvolvidas nas capacitações, a Pedagogia nos SCFV e para os orientadores dos serviços. 
Não foram relatados problemas de interlocução com a rede. 
 
4.4.4 Caracterização dos serviços 

Os serviços desenvolvidos pelo CRAS para o público atendido, são o atendimento as Famílias 
pela PAIF, Visitas Domiciliares, Oferta de Cursos De Geração de Renda e Qualificação Profissional, 
Palestras a Grupos de Usuários, Oficinas de Convivência, Atendimento Individualizado e o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos destinados a Crianças e Adolescentes (de 7 a 14 anos e de 
15 a 17 anos) e também aos Idosos (acima de 60 anos), onde são desenvolvidas atividades 
socioeducativas, pedagógicas e lúdicas com o público alvo. 

No ano de 2015, os temas abordados durante as reuniões do PAIF, foram: Direito a 
transferência de Renda e Benefícios assistenciais – CADÚnico; direito a documentação Civil Básica 
(Certidão de nascimento, CPF, RG, Titulo) – Semana do Bebê; Direito a cultura e lazer – Direitos da 
Criança e adolescente; Direito das Mulheres – Outubro Rosa: Prevenção ao Câncer de Mama; Direitos 
das pessoas com deficiência/Idosos nos Hospitais – Estatuto do Idoso; Os direitos das famílias – 
Serviços ofertados no CRAS; Benefícios Assistenciais – tarifa Social de Energia elétrica; Cidadania – 
CTA: Centro de Testagem Anônima; As especificidades do ciclo vital dos membros das famílias – 
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Saúde auditiva; O uso de álcool e/ou outras drogas na família; Problemas e soluções do território – 
Transito; Diversidade cultural, étnica e social – Consciência negra e Direito da Família – Herança. 
Além destas reuniões diversas outras atividades foram realizadas. 

Para o ano de 2016 o planejamento do CRAS Caranazal envolve: Para os SCFV 07 a 14 anos: 
Oficinas (Janeiro- Mosaico; Fevereiro- Mascaras de Carnaval, Março- Bordado em Ponto cruz; Abril- 
Lembranças de Pascoa; Maio- Macramê; Junho- Fio encerado; Julho- Pulseiras de Garrafa PET, 
Agosto- Meia de Seda; Setembro- Fantoche; Outubro- Urso de Feltro; Novembro- Crochê com 
barbante e  Dezembro- Biscuit),  Palestras (Janeiro- Criança e Lazer; Fevereiro- Criança Cultura e 
Saúde, Março- Criança e saúde; Abril- Criança e Cultura; Maio- Criança, Cultura e lazer; Junho- Criança 
seus direitos e deveres; Julho- Criança lazer e cultura, Agosto- Criança e cultura; Setembro- Criança, 
saúde e cultura; Outubro- Criança, lazer e cultura; Novembro- Criança e Saúde e  Dezembro- Criança 
e Cultura), Projetos (Janeiro-Colônia de férias, Fevereiro- Carnaval das crianças, Março- 
Programação dia das mulheres, Abril- Visita Técnica ao Museu, Maio- Comemoração Dia das Mães, 
Junho- Combate ao trabalho infantil e Festa Junina, Julho- Gincana de Férias, Agosto- Programação e 
Visita Técnica ao 8º BEC, Setembro- Semana da Pátria, Outubro- Visita Técnica Cinema SESC e 
Programação Dia das Crianças, Novembro- Visita Técnica TV Tapajós e Dezembro- Confraternização 
Natalina com os Pais); Para os SCFV 15 a 17 anos: Oficinas (Confecção de máscara de carnaval; 
Oficina chaveiro EVA; Confecção de lembranças de pascoa; Confecção de caixas de presente e 
decoração de toalhas de mão; Oficina temática junina; Oficina de sandálias decoradas; Oficina de 
esportes; Oficina de lembrança do dia dos pais; Confecção de lembrança para o dia das crianças; 
Oficina de pintura em tecido; Oficina de flores em EVA e Oficina de enfeites natalinos); Palestras 
(Janeiro- Direitos Fundamentais dos adolescentes; Fevereiro- DST’s, Março- Namoro na 
Adolescência, Abril- Palestra sobre Saúde, Maio- Teste Vocacional, Junho- Palestra sobre drogas, 
Julho- Palestra Motivacional, Agosto- Relacionamento Familiar, Setembro- Palestra sobre o PAIF, 
Outubro- Cuidador de Idoso), Projetos (Janeiro-Colônia de férias, Fevereiro- Carnaval dos 
adolescentes, Março- Visita Técnica ao SESC, Abril- Ação saúde e cidadania, Maio- Baile de Debutante, 
Junho- Ação social sobre meio ambiente e Festa Junina, Julho- Gincana de Férias, Agosto- Sarau Dia 
dos Pais, Setembro- Mini curso de fotografia, Outubro- Visita Técnica asilo São Vicente, Novembro- 
Visita Técnica Hidrelétrica Curua-Uma e Dezembro- Confraternização Natalina com os Pais); Para os 
SCFV para idosos acima de 60 anos: Oficinas (Janeiro- Chaveiro de EVA e Pintura em Tecido; 
Fevereiro- Produção de mascaras carnavalescas e oficina em feltro; Março- Decoração de sandálias 
com miçanga e oficina em sianinha; Abril- Arte em Tecido; Maio- Flores em EVA e Arte em lã; Junho- 
Bordado em Fita; Julho- Reciclagem e Biscuit; Agosto- Patchwork; Setembro- Microondulados e 
Craquelê; Outubro- Cadernos decorados em EVA e Oficina em Gesso; Novembro- Confecção de artigos 
natalinos, Oficina sabonetes artesanais e Oficina em Meia de seda e  Dezembro- Pintura em tecido, 
Acessórios natalinos e acessórios em EVA) e Projetos (Abril- Cinema SESC, Agosto- Passeio à Escola 
Floresta; Outubro- Festival de Música e Novembro- Luau). 

O quantitativo de atendimentos no ano de 2015, estão assim elencados: 
Procedimentos realizados janeiro a dezembro de 2015 

Famílias referenciadas ao CRAS: 3.741 

PROCEDIMENTO QTD. 

90. Atendimento Social Individualizado 126 

91. Atendimento Psicológico Individualizado 219 

92. Atendimento Pedagógico Individualizado 43 

93. Agendamento de Cadastro Único 467 

94. Atendimento Psicossocial 27 

95. Atendimento Geral da Recepção 4.820 

96. Visita Domiciliar 67 

97. Visita Institucional 40 

98. Famílias Cadastradas do CRAS 201 

99. Acompanhamento Familiar – PAIF 51 

100. Famílias CADÚnico 92 

101. Recadastramento/ Atualização no CADUNICO 386 

102. Inscrição no SCFV de 15 a 17 anos 28 

103. Atendimento Psicopedagógico 01 

104. Inscrição no SCFV de 06 a 15 anos 119 

105. Inscrições no SCFV 18 

106. Inscrição no SCFV para idosos 35 

Encaminhamentos Efetivados 

107. Encaminhamento ao INSS 13 

108. Encaminhamento ao Maria do Pará 02 

109. Encaminhamento para órgãos da Justiça 08 
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110. Encaminhamento para órgãos da saúde 42 

111. Encaminhamentos para órgão de Educação 07 

112. Encaminhamento UEASBA 67 

113. Encaminhamento ao CRAS 03 

114. Encaminhamento Centro POP 01 

115. Encaminhamento ao Centro de Atendimento Social – CAS 21 

116. Encaminhamento APAE 04 

117. Encaminhamento CREAS 03 

118. Encaminhamento para Justiça (Defensoria/ 

AJUFIT/SAJULBRA/FORUM) 

15 

119. Encaminhamento emissão de documentos 04 

120. Encaminhamento ao Centro do Idoso 30 

Fonte: dados disponibilizados pelo CRAS 

Cabe ainda mencionar que o CRAS possui cinco polos de atendimento, os quais funcionam 
em locais cedidos. São estes: 

POLOS CRAS CARANAZAL 

POLO PÚBLICO ENDEREÇO  

JARDIM 

SANTAREM 

SCFV 07 a 14 anos Rua Papoula, nº 3813 

(térreo) 

Funciona dias de Quarta, Quinta e 

sexta, no período das 08 às 12 e das 14 

às 18 h. 

AEROPORTO SCVF 07 a 14 anos Av. Frei Vicente, 

Escola Brigadeiro 

Eduardo Gomes 

Funciona dias de Quarta, Quinta e 

sexta, no período das 08 às 11 e das 14 

às 17 h. 

MAPRI SCVF 07 a 14 anos Escola Maria Amália Funciona dias de Quarta e Quinta no 

período da manhã das 08 às 11 h e nos 

dias de terça, quarta e quinta, no 

período da tarde das 14 às 17 h. 

LIBERDADE SCVF de idosos Rua Bandeirantes, 

Barracão da Igreja 

Perpetuo Socorro 

Funciona dia de Segunda-feira das 14 às 

17 h. 

FATIMA SCVF de idosos Rua São Sebastião, 

Igreja de Fátima 

Funciona dia de Segunda-feira das 14 às 

17 h. 

Fonte: dados disponibilizados pelo CRAS 

Ressalta-se que o quantitativo de atendimento nestes locais se encontram contabilizados na 
tabela acima juntamente com os da Sede. 

Com relação a interlocução com a Rede de Atendimento, a Coordenadora do CRAS afirmou 
que não há problemas de interlocução com a Rede. Cabe ainda mencionar que o CRAS dispõe ainda 
de Banco de Dados de Usuários e dos serviços e benefícios Socioassistenciais, Cadastro Único dos 
Programas Sociais e Cadastro de beneficiários do BPC. 
 
4.4.5 Dificuldades vivenciadas 

A equipe não apontou maiores dificuldades no desenvolvimento do trabalho no CRAS. 
 
4.5 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Alter do Chão 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Alter do Chão está localizado em área 
central da Vila de Alter do Chão – Santarém, o CRAS Alter do Chão está situado na Trav. Antônio 
Agostinho Lobato, s/nº, Centro, CEP 68.109-000, o CRAS não dispõe de telefone fixo. 

O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 h às 17 h, sua área de Abrangência é 
conhecida como “Eixo Forte”, e compreende as Comunidades de Cucuranã, ponte Alta, Vila Nova, São 
Braz, Santa Luzia, Irurama, santa Rosa, Jatobá, São Pedro, Ponta de Pedras, São Raimundo, Areia 
Branca, Laranjal, Caranazal e Alter do Chão, além de alguns Ramais (Rocinha, Santa Maria, Coelhinho, 
Paraiso, Mangal) e bairros não oficializados (Jacundá, União, Novo, Nova União, Centro, Carauarí, 
Lago Verde e São José), atualmente o espaço tem capacidade para o atendimento de até 5.000 
famílias. O CRAS ainda possui equipe itinerante que fica sediada no CRAS Ribeirinho, a qual atua nas 
comunidades ribeirinhas do Rio Tapajós (Vila Franca, Maripá, Pedra Branca, Capixauã, Anumã, 
Solimões, Suruacá, Parauá, Muratuba e Igarapé do Pimenta). 
 
4.5.1 Estrutura física 

O CRAS funciona em prédio próprio da Prefeitura, sendo informações disponibilizadas pela 
equipe, o mesmo iniciou suas atividades como CRAS em 13/03/2013. 

Localizado em uma via sem pavimentação asfáltica, possui rampas de acesso, tendo em vista 
que fica em nível mais elevado que a via pública. A placa de identificação está de acordo com as 
orientações do MDS. 
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O prédio é amplo e possui os seguintes espaço: Salão Amplo de entrada, onde funciona a 
Recepção, possui mesa, cadeiras, computador; no local também há mesa e cadeira para o 
funcionamento do CAD Único, além de serem realizadas as reuniões do PAIF. O local possui apenas 
ventiladores e o piso é de cimento; Sala de Atendimento Individualizado, o espaço é climatizado e 
dispõe de mesa, cadeiras e estante; Sala da Equipe Técnica, climatizada, com mesas, cadeiras, 
armários, mesa de reunião e dois computadores; Sala da Coordenação, a sala é climatizada, possui 
mesa, cadeiras, estante, computador, impressora e armários; Copa/Cozinha, o espaço possui 
geladeira, fogão, freezer, armários, além de utensílios; Banheiros, um masculino e um feminino. Há 
ainda uma maloca que é utilizada para realização de oficinas. O espaço precisa de algumas melhorias 
e algumas reformas, principalmente na área de atendimento ao público e espaço de realização de 
oficinas. 

Fotografia 56 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 57 – Salão de recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 58 – Sala da coordenação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 59 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 60 – Sala da equipe técnica 
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Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 61 – Área de oficinas 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 62 – Cozinha 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 63 – Maloca de oficinas 

 
Fonte: acervo do MPPA 

4.5.2 Equipamentos e materiais 
O centro dispõe de vários recursos como já mencionado anteriormente, como cadeiras, mesa, 

Televisão, DVD, máquina fotográfica, computadores, impressora, Datashow, caixa de som, microfone, 
Microsystems, dentre outros. Com relação ao transporte, não possui veículo, sendo que é utilizado o 
transporte disponibilizado pela SEMTRAS, onde é utilizado por vários CRAS em regime de 
revezamento, ficando disponível todas as Terças-feiras ao CRAS Alter do Chão. O CRAS ainda dispõe 
de materiais pedagógicos, tais como jogos lúdicos, bola, rede, etc.  
 
4.5.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

O CRAS possui a seguinte equipe de trabalho: 01 (Uma) Coordenadora – Assistente Social 
(Contratada), 01 (uma) Pedagoga (Contratada), 01 (uma) Assistente Social (contratada), 02 (duas) 
Psicólogas (Contratadas), 02 (dois) Auxiliares Administrativos (contratados), 01 (uma) Estagiaria 
CAD Único, 04 (quatro) estagiarias de Pedagogia no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, 01 (um) facilitador de esporte e lazer, 01 (uma) facilitadora de artes, 02 (dois) Auxiliares 
Operacionais de Conservação (01 efetivo e 01 contratado) e 01 (um) Auxiliar Operacional de 
Segurança Patrimonial (efetivo). A equipe cumpre carga horaria de 06 horas diárias, totalizando 30 
h semanais. Sendo informações, geralmente, no momento da contratação de profissionais para o 
CRAS a experiência e afinidade com a área, porém, isto não é critério determinante, sendo, que 
também são contratados profissionais sem experiência. 

Segundo informações, somente são realizadas capacitações iniciais quando há inserção de 
número considerável de servidores, caso contrário, as orientações sobre o trabalho são socializadas 
no próprio CRAS, sendo que quando há capacitações iniciais as temáticas trabalhadas são: Politicas 
Assistenciais, Conhecimento da Rede de Proteção, Normas Operacionais Básicas -NOB e 
Relacionamento Interpessoal. Dentre os cursos oferecidos no decorrer da atuação, nos últimos dois 
anos, foram contempladas as seguintes temáticas: Atendimento Humanizado, Capacita SUAS, 
Trabalho Infantil, e Estatuto e Direito dos Idosos, no período de agosto/2015 a fevereiro de 2016. A 



53 

 

equipe técnica ainda informou que gostariam que fossem trabalhadas a atualização e 
aprofundamento sobre os Serviço disponibilizados pelo equipamento- CRAS. 
 
4.5.4 Caracterização dos serviços 

Os serviços desenvolvidos pelo CRAS para o público atendido, são o atendimento as Famílias 
pela PAIF, Visitas Domiciliares, Oferta de Cursos De Geração de Renda e Qualificação Profissional, 
Palestras a Grupos de Usuários, Oficinas de Convivência, Atendimento Individualizado e o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos destinados a Crianças e Adolescentes (0 a 17 anos) e 
também aos Idosos (acima de 60 anos), onde são desenvolvidas atividades socioeducativas, 
pedagógicas e lúdicas com o público alvo. 

No ano de 2015, forma realizadas 04 (quatro) oficinas de Inclusão produtiva, foram estas de 
Bordado em Sandália, de Depilação, de Pintura em Tecido e de Manicure/Pedicure. 

Para o ano de 2016 o planejamento do CRAS Alter do Chão envolve: Palestras (Janeiro/16 - 
Informações dobre abertura de Conta Corrente para usuários do PBF; Fevereiro/16-Doenças 
Sexualmente Transmissíveis; Março/16-Saúde da Mulher: orientação e prevenção; Abril/16-Saúde é 
patrimônio do trabalhador; Maio/16 -Contribuição Baixa Renda 5% para dona de casa; Junho/16-
Você é o que você come; Julho/16-Conflitos Familiares; Agosto/16-Relacionamento entre pais e 
filhos; Setembro/16-Direito dos Idosos; Outubro/16-História da Infância e Direitos da Criança e do 
Adolescente; Novembro/16-Gravidez na Adolescência e o Dezembro/16-Uso de álcool e/ou outras 
drogas na família, seus efeitos e consequências); Oficinas Produtivas (depilação; Bordado em 
Sandálias; Manicure e Pedicure; Traçado em fita; Pintura em Tecido bolsa/mochila; Almofada de 
Fuxico; Massagem Relaxante; Ponto Russo, Toalha com fita e ponto cruz; Patchwork ); Oficinas para 
o SCFV de 07 a 14 anos, de 15 a 17 anos e de idosos. 

O quantitativo de atendimentos no ano de 2015, estão assim elencados: 
Procedimentos realizados janeiro a dezembro de 2015 

Famílias referenciadas ao CRAS: 1.374 

PROCEDIMENTO QTD. 

121. Atendimento Social Individualizado 293 

122. Atendimento Psicológico Individualizado 51 

123. Atendimento Pedagógico Individualizado 43 

124. Atendimento Domiciliar  

125. Atendimento Psicossocial 57 

126. Atendimento Psicopedagógico 07 

127. Visita Domiciliar 112 

128. Visita Institucional  

129. Famílias Cadastradas do CRAS  

130. Acompanhamento Familiar – PAIF 31 

131. Famílias CADÚnico 51 

132. Recadastramento/ Atualização no CADUNICO 428 

133. Inscrição no SCFV de 15 a 17 anos 04 

134. Acompanhamento BPC 15 

135. Inscrição no SCFV de 06 a 15 anos 58 

136. Acompanhamento de Famílias em Extrema Pobreza 16 

137. Inscrição no SCFV para idosos 38 

138. Famílias Beneficiarias do PBF 31 

139. Famílias participando regularmente de grupos do PAIF 1.116 

Encaminhamentos Efetivados 

140. Encaminhamento ao INSS 20 

141. Encaminhamento ao CAS 364 

142. Encaminhamento ao Maria do Pará 07 

143. Encaminhamento para Órgãos de Educação 11 

144. Encaminhamento para Órgãos de Saúde 03 

145. Encaminhamento para emissão de documentos 07 

146. Encaminhamento para Justiça 

(Defensoria//AJUFIT/SAJULBRA/FORUM) 

01 

147. Encaminhamento para o Centro POP 01 

148. Encaminhamento para o BPC 17 

149. Encaminhamento a outros órgãos da Justiça 30 

Fonte: Relatório de Gestão 2015 – SEMTRAS 

 
Com relação a interlocução com a Rede de Atendimento, essa é feita através da Contra-

referência, documento padronizado utilizado por todos os equipamentos da Assistência Social, além 
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de encaminhamento de memorandos, porém em algumas situações há dificuldade no retorno das 
informações. 

Cabe ainda mencionar que o CRAS dispõe ainda de Banco de Dados de Usuários e dos 
serviços e benefícios Socioassistenciais, Cadastro Único dos Programas Sociais e Cadastro de 
beneficiários do BPC. 
 
4.5.5 Dificuldades vivenciadas 

A equipe apontou como dificuldade a falta de um veículo exclusivo para a utilização do CRAS, 
pois, a disponibilização em apenas um dia da semana dificulta o desenvolvimento do trabalho. Assim 
como também o acompanhamento das famílias se torna também dificultoso por causa do difícil 
acesso a algumas localidades. 

Outro ponto apontado é a ausência de internet, pois segundo informações, a SEMTRAS 
adquiriu pacote de Internet da CLARO e modens, no ano de 2013, porém, o mesmo não funcionou 
adequadamente na região de Alter do Chão. Ressalta-se que atualmente a Secretaria está realizando 
cotação de preço para contratação de nova empresa. 
 
4.6 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Urumari 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Urumari fica localizado na Trav. 
Cristóvão Colombo, s/nº, Bairro Urumari, telefone (93) 3524-6811, não dispõe de e-mail. 

O espaço funciona de segunda a sexta-feira das 8 h às 17 h, e sua área de abrangência, 
contempla os Bairros, Urumari, Área Verde, Jutaí, Jaderlândia, Maica, Mararu, Vigia, Santo André e 
Urumanduba. O CRAS tem capacidade para o atendimento de até 5.000 famílias. 
 
4.6.1 Estrutura física 

O CRAS funciona em prédio próprio da Prefeitura, sendo informações disponibilizadas pela 
equipe, o mesmo iniciou suas atividades como CRAS em 27/12/2013. Localizado em uma via sem 
pavimentação asfáltica, possui rampas de acesso, tendo em vista que fica em nível mais elevado que 
a via pública. A placa de identificação está de acordo com as orientações do MDS. 

O prédio é amplo e possui os seguintes espaço: Hall de Entrada, com algumas cadeiras; 
Recepção, espaço pequeno com mesa e cadeiras e no local também há um espaço destinado ao 
CADÚnico; Sala Equipe Técnica/Coordenação, o espaço é amplo e climatizado e é compartilhado por 
ambos, possui mesa, cadeiras, arquivo de aço, armário, impressora e computador; Sala de 
Atendimento Individualizado, climatizada, dispõe de mesa, cadeiras, estante e armários de aço; 
Banheiro Adaptado, amplo com barras de sustentação; Sala de SCFV 07 a 14 anos, o local é 
climatizado, e dispõe de mesa, cadeiras, além de outros materiais pedagógicos; Sala de SCFV 15 a 17 
anos, o local é climatizado, e possui mesa, cadeiras, quadro magnético, Televisão, armário, entre 
outros; Área utilizada como refeitório e atividades externas, tem bebedouro, cadeiras e bancos de 
concreto; Copa/Cozinha, possui mesa, cadeiras, fogão comum e fogão industrial e geladeira; 
Despensa, com armários e freezer e banheiro para usuário e funcionários. 

 
Fotografia 64 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 65 – Sala de recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 66 – Sala da equipe técnica 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 67 – Sala de Atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 68 – Sala de fortalecimento de vínculos 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 69 – Copa e cozinha 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.6.2 Equipamentos e materiais 

O Centro dispõe, além dos recursos já mencionados como mesas, cadeiras, estantes e 
armários, de outros equipamentos para o desenvolvimento do trabalho, são estes, 02 computadores, 
linha telefônica (não está funcionando atualmente), 02 televisões, caixa amplificada, microfone, 
Datashow, impressora e o acesso à internet é feito através de modem.  

Outros artigos pedagógicos disponíveis no CRAS para o desenvolvimento do trabalho são 
jogos educativos e pedagógicos (dama, xadrez, domino, flauta doce, entre outros) e materiais 
esportivos (bolas, bambolê, redes, raquetes, entre outros).  

Com relação ao transporte, sempre que há necessidade é solicitado a SEMTRAS que 
disponibilizam, tendo em vista que o CRAS não dispõe de transporte próprio. 

No que refere a materiais socioeducativos, igualmente como os demais CRAS, dispõe de 
Banco de dados de usuários de benefícios e serviços Socioassistenciais, de Banco de dados dos 
serviços Socioassistenciais, de Cadastro único dos Programas sociais e de Cadastro de Beneficiários 
do BPC. 
 
4.6.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

O CRAS possui a seguinte equipe de trabalho: 01 (Uma) Coordenadora – Assistente Social 
(Contratada), 01 (um) Pedagogo (Contratado), 02 (duas) Assistentes Sociais (contratadas), 01 (uma) 
Psicóloga (Contratada), 02 (dois) Auxiliares Administrativos (contratados), 01 (uma) Estagiaria CAD 
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Único, 03 (três) estagiarias de Pedagogia/Orientadoras Sociais, 05 (cinco) Orientadoras Sociais 
(contratados), 01 (uma) Monitora (Contratada), 02 (dois) Auxiliares Operacionais de Conservação 
(contratados) e 02 (dois) Vigias (Contratados). A equipe cumpre carga horaria de 06 horas diárias, 
totalizando 30 h semanais. Segundo informações, geralmente, no momento da contratação de 
profissionais para o CRAS são consideradas a experiência e afinidade com a área, porém, isto não é 
critério determinante, sendo, que também são contratados profissionais sem experiência, assim 
como ocorre nos outros CRAS também. 

Conforme ocorre em outros CRAS, as capacitações são realizadas apenas quando número 
considerável de servidores são inseridos, caso contrário as orientações são realizadas no próprio 
CRAS, porém quando são inseridos cadastradores do CADÚnico, via de regra os mesmos são 
capacitados para atuação. 

Segundo a equipe os últimos cursos/capacitações realizados foram Atendimento 
Humanizado na Proteção social especial; Oficina de Avaliação multidimensional da pessoa idosa; 
Encontro do Assessuas em serviços Socioassistenciais e Capacitação em planejamento e estratégias. 
Outras capacitações já realizadas foram Elaboração e gestão de projetos sociais, Gestão de serviços 
da Proteção Social Básica, Capacitação em planejamento e estratégias, entre outros. 
 
4.6.4 Caracterização dos serviços 

Assim como nos outros CRAS, os serviços desenvolvidos para o público atendido, são o 
atendimento as Famílias através do PAIF, os serviços de Convivência e fortalecimento de vínculos de 
07 a 14 anos, de 15 a17 anos e para idosos acima de 60 anos, além da oferta de cursos para 
capacitação e inclusão produtiva. Também são desenvolvidos no CRAS, recepção e acolhida; 
acompanhamento de famílias; acompanhamento de indivíduos; Grupos de convivência e atividades; 
Visitas domiciliares; Busca Ativa; Encaminhamento de famílias ou indivíduos para a rede 
Sócioassistencial e para outras Políticas Públicas; Cadastro e inserção de famílias no CADÚnico; 
Orientação/acompanhamento para inserção no BPC; Acompanhamento dos encaminhamentos 
realizados; Articulação e fortalecimento de grupos sociais locais; Produção de material 
socioeducativo; realização de campanhas socioeducativas e palestras, assim como nos demais CRAS. 

No ano de 2015, foram realizadas reuniões do PAIF, com os temas: Tarifa Social; Serviços 
ofertados pelo PROPAZ; Conhecendo o CIEE; Saúde da Mulher; Empreendedorismo; A sexualidade 
na adolescência; Trabalho Infantil: Assistência à criança e adolescente em situação de risco; Violência 
Doméstica; Conhecendo os serviços disponibilizados pelo centro auditivo Tapajós; Saneamento 
Básico; Conhecendo o Cadastro Único e encerramento das atividades. Também foram realizados 
cursos de Confecção de Redes, Pintura em Tecido e Sandálias decoradas. 

Para o ano de 2016 o planejamento do CRAS URUMARI contempla: Reuniões PAIF 
(Janeiro/16 – O que é o CRAS?; Fevereiro/16 – Conhecendo os serviços da Cosampa; Março/16 – 
Papel da família na participação escolar e serviços da Caixa Econômica do Brasil; Abril/16 – 
Conhecendo o CREAS; Maio/16 – Serviços Ofertados - CTA; Junho/16 – Conhecendo a Defensoria 
Pública; Julho/16 – Mundo das Drogas; Agosto/16 – Saúde da Família; Setembro/16 – Conhecendo o 
PROPAZ; Outubro/16 –Os benefícios de uma vida saudável; Novembro/16 – Convivência e Vínculos 
familiares e o Dezembro/16 – Encerramento das Atividades); Oficinas SCFV 07 a 14 anos 
(Reciclagem com embalagem de leite; Papel reciclado-machê; Gesso; Mural para foto; Pintura em 
tecido; Tiara e chapéu decorado; Cadernos com EVA; Porta-retratos; Toalha decorada; Bijuterias; 
Enfeites natalinos); Oficinas SCFV 15 a 17 anos (Porta Joia de Biscuit; Confecção de sandália; Porta 
peças intimas; Bordado Ponto Russo; Embalagem de Papel Microondulado; Pintura em vidro; Porta 
CD; Pintura em tecido; Crochê; fruteira de palito de Picolé e Enfeites natalinos) e Passeios (Zoofit; 
Rapel corpo de bombeiros; SEST-SENAT; Escola de Floresta; Museu João Fona e 8º BEC). 

O quantitativo de atendimentos no ano de 2015, estão assim elencados: 
Procedimentos realizados janeiro a dezembro de 2015 

Famílias referenciadas ao CRAS: 2.296 

PROCEDIMENTO QTD. 

150. Atendimento Social Individualizado 539 

151. Atendimento Psicológico Individualizado 295 

152. Atendimento Pedagógico Individualizado 16 

153. Atendimento Psicossocial 35 

154. Atendimento Geral da Recepção 2.902 

155. Visita Domiciliar 257 

156. Visita Institucional 34 

157. Famílias Cadastradas do CRAS 2.296 

158. Famílias CADÚnico 79 

159. Recadastramento/ Atualização no CADUNICO 925 
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160. Inscrição no SCFV de 15 a 17 anos 87 

161. Inscrição no SCFV de 06 a 15 anos 21 

162. Inscrição no SCFV para idosos 05 

Encaminhamentos Efetivados 

163. Encaminhamento ao INSS 12 

164. Encaminhamento para órgãos da saúde 01 

165. Encaminhamento para Justiça (Defensoria/ 

AJUFIT/SAJULBRA/FORUM) 

07 

166. Encaminhamento ao CREAS 03 

167. Encaminhamento ao Conselho Tutelar 01 

168. Encaminhamento ao CRAS 10 

169. Encaminhamento ao Centro de Atendimento Social – CAS 02 

Fonte: dados disponibilizados pelo CRAS 

 

O CRAS Urumari também dispõe de 03 Polos que realizam as seguintes atividades: 

POLOS CRAS CARANAZAL 

POLO PÚBLICO ENDEREÇO 

Jaderlândia SCFV 07 a 14 anos Rua C, s/nº, Bairro Jaderlândia 

Maica SCVF 07 a 14 anos Rua São Cristóvão, 130, Bairro Maica 

Mararú SCVF Idosos Rua Costa e Silva, Trav. Santa Cruz 

Fonte: dados disponibilizados pelo CRAS 

 
Com relação a interlocução com a Rede de Atendimento, essa é feita através da Contra-

referência, documento padronizado utilizado por todos os equipamentos da Assistência Social, além 
de encaminhamento de memorandos, telefonemas e visita aos órgãos.  
 
4.6.5 Dificuldades vivenciadas 

Não foram apontadas maiores dificuldades para o desenvolvimento do trabalho pela equipe. 
 
4.7 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Ribeirinho 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Ribeirinho está localizado em área 
urbana do Município de Santarém, o CRAS Ribeirinho, está situado, a Av. Tapajós, s/nº, nos altos do 
Mercadão 2000, Bairro Centro, CEP 68.128-000, e-mail crasribeirinho@gamil.com 

O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 h às 18 h, sua área de Abrangência 
compreende os Bairros, Centro, Aldeia, Fatima, Laguinho e Salé, e sua capacidade de atendimento é 
de até 5.000 famílias.  No espaço também fica sediada a equipe Volante, que pertence ao CRAS Alter 
do Chão, sendo que está atende as comunidades ribeirinhas na região de Várzea, Região do Arapiuns, 
Região do Lago Grande e Região do Rio Tapajós. 

 
4.7.1 Estrutura física 

O espaço onde o CRAS foi implantado é de propriedade da Prefeitura do Município, e fica 
localizado na parte superior do mercado de frutas e alimentos, sendo que o mesmo iniciou suas 
atividades em 26/06/2014. 

O local possui rampa e elevador para o andar superior, e a sua placa de identificação está de 
acordo com as orientações do MDS. 

O CRAS dispõe de espaço próprio individualizado e possui as seguintes dependências: Hall 
de Entrada, com placa de identificação e algumas cadeiras, além de uma porta de vidro que dá acesso 
a recepção; Recepção, espaço amplo e climatizado, possui diversas cadeiras, além de espaço 
reservado, guichês, para o atendimento do CADÚnico, dispõe de mesas, cadeiras, bebedouro, 
computador, impressora e extintor de incêndio; Sala do SCFV 07 a 14 anos, sala ampla dividida em 
dois espaços, um pequeno e um mais amplo, com mesas cadeiras, quadro magnético, bebedouro, 
central de ar, jogos pedagógicos e lúdicos, além de materiais esportivos; Sala do SCFV 15 a 17 anos, 
o espaço não estava funcionando, sendo que a sala estava sendo utilizada pela Equipe Volante. 
Dispunha de estante, mesa e cadeiras; Sala Equipe Técnica, climatizada, dispõe de computador, 
impressora, armários, arquivo, mesa e cadeiras; Sala Atendimento Individualizado, climatizada, 
espaço dispunha de mesas e cadeiras; Sala Coordenação, com mesa, cadeiras, aparelho de DVD, TV e 
armários. Ressaltasse que o material pedagógico fica armazenado no local; Copa/Cozinha, o espaço 
possui mesa, cadeiras, armários, fogão industrial, freezer, geladeira e bebedouro; O espaço ainda 
dispõe de um Auditório, amplo, climatizado, com mesas, cadeiras, quadro magnético. 

 
 

mailto:crasribeirinho@gamil.com
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Fotografia 70 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 71 – Placa de identificação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 72 – Sala de recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 73 – Espaço do CADÚnico 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 74 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 75 – Auditório 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 76 – Sala de fortalecimento de vínculos 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 77 – Sala de fortalecimento de vínculos 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 78 – Banheiros 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 79 – Copa e cozinha 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.7.2 Equipamentos e materiais 

O CRAS dispõe de mobiliários, conforme já mencionado, como cadeiras, mesas, armários, 
entre outros, além de 02 Televisores, 05 computadores, caixa amplificada, Microsystems, Microfone, 
Datashow, DVD, 02 impressoras e acesso à internet. Também o centro possui artigos pedagógicos e 
esportivos para o desenvolvimento de suas atividades, são estes, Bola, bambolê, jogos pedagógicos 



60 

 

reciclados e lúdicos, entre outros. Com relação ao transporte, quando há necessidade o CRAS solicita 
via oficio a SEMTRAS. 

O serviço ainda dispõe de banco de dados de usuários de benefícios e serviços 
Socioassistenciais, cadastro único dos programas sociais além de cadastro de beneficiários do BPC. 

 
4.7.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

O CRAS possui a seguinte equipe de trabalho: 01 (Uma) Coordenadora/ Assistente Social 
(contratada), 03 (três) Assistentes Sociais (02 contratadas e 01 efetiva), 01 (uma) Pedagoga, 01 
(uma) Psicóloga, 05 (cinco) estagiários, 01 (um) Profissional de Educação Física, 04 Orientadores 
sociais, 03 (três) auxiliares administrativos. Já a equipe volante possui 03 servidores, são estes, um 
Psicólogo, uma assistente social e assistente administrativo. A equipe cumpre carga horaria de 06 
horas diárias, totalizando 30 h semanais. 

Segundo relatos, as capacitações iniciais, são realizadas apenas quando ingressa número 
considerável de servidores no órgão, caso contrário as orientações são realizadas no próprio CRAS, 
porem no caso dos Cadastradores do CADÚnico, estes são submetidos a treinamento inicial para 
desenvolver suas atividades. 

Os cursos e capacitações mais recentes que a equipe participou foram: Laudos e Pareces; 
Capacita SUAS- Estrutura do SUAS; Oficina de avaliação multidimensional da pessoa idosa; 
Atendimento Humanizado na Proteção Especial. A equipe ainda indicou como temáticas que gostaria 
que fosse desenvolvida e/ou aprofundada, assuntos relacionados a Rede de atendimento; benefícios 
eventuais; Trabalho em equipe e relacionamento interpessoal; serviços ofertados pelo CRAS e 
discussões sobre problemáticas cotidianas do CRAS. 

 
4.7.4 Caracterização dos serviços 

Os serviços desenvolvidos pelo CRAS são, o atendimento as Famílias pelo PAIF, a Busca ativa, 
as Ações Comunitárias, Campanhas preventivas, Oficinas para geração de renda, Serviços de 
Convivência e fortalecimento de vínculos. 

No ano de 2015, foram realizadas 13 Palestras direcionadas ao Serviço do PAIF, as temas 
abordados foram: Conhecendo o CRAS e seus serviços; Cadastro Único; Planejamento Familiar; 
Orientação Profissional; Saúde Mental; Direitos Previdenciários; Serviços do CRAS; Sexualidade e 
doenças sexualmente transmissíveis; Manipulação de Alimentos; Relacionamento entre pais e filhos 
no âmbito familiar; Drogas Licitas e ilícitas; Bolsa Família; Estatuto do Idoso; e Bolsa Família e sua 
condicionalidade. Também foram desenvolvidas as seguintes ações comunitárias. Assim como 
também foram realizadas ações comunitárias (Ação do Centro de Testagem e Aconselhamento, Ação 
Dia das Mães; Ação Cidadania; Ação do Dia das Mães; Ação de Saúde com o Centro Auditivo Tapajós; 
Ação Novembro Azul e Ação de Doação de Brinquedos); Campanha de Combate ao Trabalho Infantil; 
Oficinas Geradoras de Renda (Biscuit; Almofadas Capitoné; Traçado em fitas e de Confecção de 
Redes) e Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos direcionados a crianças, 
adolescentes e idosos. 

Para o ano de 2016, o CRAS em seu plano anual, foram definidas as seguintes metas: Atender 
1000 famílias por ano no PAIF; Contemplar 240 usuárias em Oficinas Produtivas (Confecção de 
Redes; Pintura em Tecido; Manicure e Pedicure; Crochê em barbante; Path Aplique em Tecido; 
Almofadas Capitoné; Traçado em Fitas e Ponto Russo); Realizar 24 Palestras para as famílias 
credenciadas ao CRAS; SCFV 06 a 14 anos (Passeios e Oficinas); SCFV de Idosos (Oficinas; Encontros 
Regulares e Atividades de Convívio) 

O quantitativo de atendimentos no ano de 2015, estão assim elencados: 
Procedimentos realizados janeiro a dezembro de 2015 

Famílias referenciadas ao CRAS: 2.317 

PROCEDIMENTO QTD. 

170. Atendimento Social Individualizado 278 

171. Atendimento Psicológico Individualizado 90 

172. Atendimento Pedagógico Individualizado 34 

173. Atendimento Geral da Recepção 4.365 

174. Visita Domiciliar 32 

175. Visita Institucional 62 

176. Famílias Cadastradas do CRAS 478 
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177. Acompanhamento Familiar 04 

178. Recadastramento/ Atualização no CADUNICO 3.971 

179. Famílias participando do PAIF 80 

180. Inscrição no SCFV de 15 a 17 anos 00 

181. Inscrição no SCFV de 06 a 15 anos 55 

182. Inscrição no SCFV para idosos 30 

183. Inclusão CADÚNICO 369 

184. Encaminhamentos Efetivados 206 

Fonte: dados disponibilizados pelo CRAS 

No que se refere a equipe volante, no ano de 2015, foram realizadas as seguintes ações: 30 
atendimentos na Vila Curaí/Lago Grande; 20 atendimentos na Vila Socorro/Lago Grande; 02 
Atendimentos em MEMBECA/Rio Amazonas; 11 atendimentos em São Pedro/Rio Arapiuns; e 11 
atendimentos em São Miguel/Rio Arapiuns. Assim como também, foram realizadas Reuniões do 
SCFV, nas localidades de Costa do Tapará e Urucureá, abordando discussões sobre Cadastro Único, 
Relações Familiares e Comunitárias, A mãe como papel de proteção e amor e A importância 
das Oficinas Geradoras de renda. Foram realizadas ainda oficinas de Crochê em Barbante, 
Pintura em Tecido e Bordado em Fuxico. 

 
4.7.5 Dificuldades vivenciadas 

A equipe apontou como dificuldade a interlocução com a Rede e o retorno das informações 
como a Contra-referência. 
 
4.8 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) São José Operário 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) São José Operário está localizado na Rua 
Palhão, nº 225, Bairro São Jose Operário, telefone (93) 99241-8037, e-mail 
crassãojoseoperario2014@outlook.com, dirigente, Poliana Dias Travassos, Assistente Social. 

O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 h às 17 h, e sua área de abrangência engloba 
cinco bairros, são estes: Diamantino, São José Operário, Interventoria, Livramento e Área Verde, e a 
capacidade de atendimento é de até 5.000 famílias. 

O CRAS iniciou suas atividades em prédio alugado pela Prefeitura, em 03/05/2014, o qual 
localizava-se na Av. Caruauna, Bairro São José Operário, sendo que em 02/01/2015, mudou-se para 
o atual endereço de funcionamento para prédio também alugado. Ressalta-se que atualmente está 
em construção, fase de conclusão, prédio próprio da prefeitura onde passará a funcionar o CRAS. 

Atualmente, localizado em uma via sem pavimentação asfáltica, situado a aproximadamente 
50 metros de rua principal com pavimentação. No que se refere a placa de identificação, a mesma 
está de acordo com as orientações do MDS.  
 
4.8.1 Estrutura física 

O prédio foi adaptado para o funcionamento do CRAS, sendo que o espaço é pequeno, divido 
da seguinte forma: Hall de Entrada, o espaço é utilizado para realização das Reuniões do PAIF, 
encontro com idosos e local utilizado para os usuários esperarem pelo atendimento; Recepção, no 
local também funciona o CADÚnico, o espaço é pequeno, possui, mesa, cadeiras, armário, 
computador, impressora e ventilador; Sala multifunção, está funciona como sala de técnicos, de 
atendimento individualizado e de coordenação, nesta há mesas, cadeira, estante, ventilador, 
armários, arquivo de ferro, hack com computador; Sala SCFV 07 a 14 anos e 15 a 17 anos, no local 
funcionam as duas turmas em dias alternados, dispõe de mesa, material pedagógico, Televisão e 
central de ar; Sala SCFV 07 a 14 anos, funciona apenas no período da tarde, possui mesas, cadeiras e 
ventilador; Banheiro, o mesmo não possui adaptações; Copa/Cozinha, dispõe de freezer, fogão 
industrial, armários e bebedouro. 

Fotografia 80 – Placa de identificação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

mailto:crassãojoseoperario2014@outlook.com
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Fotografia 81 – Hall de entrada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 82 – Sala de recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 83 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 84 – Sala da Coordenação e equipe técnica 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 85 – Sala de fortalecimento de vínculos 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 86 – Copa 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 87 – Banheiro 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 88 – Espaço a inaugurar 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.8.2 Equipamentos e materiais 

O Centro dispõe, além dos recursos já mencionados como mesas, cadeiras, estantes e 
armários, de outros equipamentos para o desenvolvimento do trabalho, são estes, 03 computadores, 
televisão, caixa de som, Microsystems, DVD, impressora. Ressalta-se que o CRAS não dispõe de acesso 
à internet. 

Outros artigos pedagógicos disponíveis no CRAS para o desenvolvimento do trabalho são 
jogos educativos e pedagógicos e materiais esportivos. 

Com relação ao transporte, sempre que há necessidade é solicitado a SEMTRAS que 
disponibilizam, tendo em vista que o CRAS não dispõe de transporte próprio. 

No que refere a materiais socioeducativos, igualmente como os demais CRAS, dispõe de 
Banco de dados de usuários de benefícios e serviços Socioassistenciais, de Banco de dados dos 
serviços Socioassistenciais, de Cadastro único dos Programas sociais e de Cadastro de Beneficiários 
do BPC. 
 
4.8.3 Equipe de trabalho processo de educação permanente 

O CRAS possui a seguinte equipe de trabalho: 01 (Uma) Coordenadora – Assistente Social 
(Efetiva), 01 (uma) Pedagoga (Contratada), 01 (uma) Assistente Social (contratada), 01 (uma) 
Psicóloga (Contratada), 02 (dois) Auxiliares Administrativos (contratados), 05 (cinco) orientadores 
sociais (02 estagiários, 02 contratados e 01 efetivo), 01 (um) facilitador de esporte e lazer 
(contratado), 02 (dois) Auxiliares Operacionais de Conservação (01 efetivo e 01 contratado) e 01 
(um) Professor de capoeira voluntario. A equipe cumpre carga horaria de 06 horas diárias, 
totalizando 30 hs semanais. Segundo informações, geralmente, no momento da contratação de 
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profissionais para o CRAS a experiência e afinidade com a área, porém, isto não é critério 
determinante, sendo, que também são contratados profissionais sem experiência. 

Conforme ocorre em outros CRAS, as capacitações são realizadas apenas quando número 
considerável de servidores são inseridos, caso contrário as orientações são realizadas no próprio 
CRAS, porém quando são inseridos cadastradores do CADÚnico, via de regra os mesmos são 
capacitados para atuação. 

Segundo a equipe os últimos cursos/capacitações/eventos realizados foram 5ª Reunião 
Ampliada integral à saúde de crianças e adolescentes economicamente ativos; Fichas de agravos e 
acidentes – SERESTE; Capacita SUAS – MDS; Seminário SEASTER; Rede Intersetorial do SUAS; 
Psicologia no SUAS – Promovido pelo CRP 10; Workshop: Dialogando para construir ações 
estratégicas Inter setoriais de prevenção e enfrentamento do trabalho infantil do Estado do Pará; 
RAPS – Rede de Atendimento Psicossocial – CESPA; Capacita SUAS, SICON- SEMTRAS; Saúde do Idoso 
e Metas para 2016 e 2017. 
 
4.8.4 Caracterização dos serviços 

Os serviços desenvolvidos pelo CRAS para o público atendido, estão o atendimento as 
Famílias pela PAIF, Visitas Domiciliares, Oferta de Cursos De Geração de Renda e Qualificação 
Profissional, Palestras a Grupos de Usuários, Oficinas de Convivência, Atendimento Individualizado 
e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos destinados a Crianças e Adolescentes (07 a 
14 anos e 15 a 17 anos) e também aos Idosos (acima de 60 anos), onde são desenvolvidas atividades 
socioeducativas, pedagógicas e lúdicas com o público alvo. 

O planejamento para o ano de 2016 envolve: Palestras PAIF (Cadastro Único e seus 
benefícios; Os benefícios do cartão da caixa econômica para os beneficiários do bolsa família; INSS: 
Benefícios assistenciais e previdenciários; Cuidados com a alimentação; Combate à exploração e 
abuso infantil; Família e importância dos afetos; Combate e prevenção às drogas; os cuidados e 
direitos dos idosos; Tipos de câncer- Outubro rosa; Tipos de Câncer - Novembro); Oficinas geradoras 
de Renda (Bordado em toalha com fita e ponto cruz; Manicure e Pedicure; Confecção de Puff com 
garrafa pet; Massagem relaxante e redutora; Oficina de confecção de almofada Capitoné; Bolsa em 
tecido), entre outras atividades. 

O quantitativo de atendimentos no ano de 2015, estão assim elencados: 
Procedimentos realizados janeiro a dezembro de 2015 

Famílias referenciadas ao CRAS: 5.000 

PROCEDIMENTO QTD. 

185. Atendimento Social Individualizado 230 

186. Atendimento Psicológico Individualizado 208 

187. Atendimento Pedagógico Individualizado 12 

188. Agendamento de Cadastro Único 1.057 

189. Atendimento Psicossocial 53 

190. Atendimento Geral da Recepção 8.904 

191. Visita Domiciliar 119 

192. Visita Institucional 142 

193. Famílias Cadastradas do CRAS 573 

194. Acompanhamento Familiar – PAIF 101 

195. Famílias CADÚnico 189 

196. Recadastramento/ Atualização no CADUNICO 854 

197. Inscrição no SCFV de 15 a 17 anos 33 

198. Atendimento Psicopedagógico 04 

199. Inscrição no SCFV de 06 a 15 anos 71 

200. Inscrições no SCFV 31 

201. Inscrição no SCFV para idosos 69 

202. Quantidade de usuárias no Grupo de Mulheres 55 

Encaminhamentos Efetivados 

203. Encaminhamento ao INSS 17 

204. Encaminhamento ao Maria do Pará 03 

205. Encaminhamento para órgãos da Justiça 12 

206. Encaminhamento para órgãos da saúde 53 

207. Encaminhamentos para órgão de Educação 12 

208. Encaminhamento ao conselho tutelar 01 

209. Encaminhamento ao CRAS 10 

210. Encaminhamento ao PROPAZ 03 

211. Encaminhamento ao Centro de Atendimento Social – CAS 49 

212. Encaminhamento APAE 02 
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213. Encaminhamento CREAS 09 

Fonte: dados disponibilizados pelo CRAS 

Com relação a interlocução com a Rede de Atendimento, essa é feita através da Contra-
referência, documento padronizado utilizado por todos os equipamentos da Assistência Social, além 
de encaminhamento de memorandos, ofícios, contato telefone e vista “in locu”. 

Cabe ainda mencionar que o CRAS dispõe ainda de Banco de Dados de Usuários e dos 
serviços e benefícios Socioassistenciais, Cadastro Único dos Programas Sociais e Cadastro de 
beneficiários do BPC. 
 
4.8.5 Dificuldades vivenciadas 

A equipe afirmou que uma das dificuldades enfrentadas é a falta de um CAPS Infantil para o 
atendimento de crianças e adolescentes. Segundo informações, após discussões realizadas, o CAPS-II 
abriu exceção para o atendimento deste público uma vez ao mês. Outra dificuldade apontada é 
relacionada ao encaminhamento das demandas para neurologia e psiquiatria, pois, há poucos 
profissionais no município. 

A coordenadora informou ainda que está em discussão atualmente a criação de um protocolo 
de atendimento para pessoas com problemas mentais e cognitivos, e está sendo organizada por um 
grupo de profissionais da assistência e saúde. 

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

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do Município de 
Santarém fica localizado na Rua Rosa Vermelha, nº 703, Bairro Aeroporto Velho, CEP 68.010-200, 
telefone (93) 3522-1866, e-mail creasmunicipal@hotmail.com, dirigente Joaquim Celso Pereira 
Alves, Assistente Social. O espaço está localizado em zona urbana do município e de fácil acesso aos 
usuários. O CREAS funciona de segunda a sexta-feira das 8 h às 18 h. 

O município possuía um CREAS Estadual, porem o mesmo foi desativado. 
 
4.9.1 Estrutura física, equipamentos e materiais 

O CREAS foi implantado no município em 01/09/2005 e o prédio possui placa de 
identificação conforme o modelo padronizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, sendo que 
a área de abrangência do serviço é de todo o município de Santarém.  

O imóvel foi alugado pela Prefeitura e funciona exclusivamente para o desenvolvimento das 
atividades inerentes ao Centro. 

O prédio é pequeno, e teve o espaço adaptado para o funcionamento do CREAS, sendo que 
possui os seguintes espaços: Recepção, Auditório, Almoxarifado, Sala da Coordenação, 
Brinquedoteca, Banheiro para usuários adaptado, Banheiro para funcionários e Copa/cozinha. O 
local não possui espaço para realização de externas, sendo que quando há necessidade, as atividades 
com as crianças e adolescentes é realizada ano Centro de Convivência do Idoso – CCI, assim como 
também, são utilizados parques e quadras do município. 

Na recepção também funciona o administrativo, sendo que há duas mesas uma para cada 
função, além disto, o espaço possui cadeiras, um sofá pequeno, ventilador, bebedouro, computador e 
impressora, com acesso à internet. 

O auditório dispõe de mesas, cadeiras, tela de projeção, caixa de som, projetor e central de 
ar. 

A sala da coordenação também acomoda o arquivo ativo do CREAS, dispondo de diversos 
armários de aço, além, de mesa, cadeira, banco de madeira, armário, hacker, sendo que a sala é 
climatizada. 

As salas do Serviço Social, da psicologia e do setor jurídico são climatizadas e dispõem de 
mesa, cadeiras, hacker, computador com impressora e internet. 

Já a Brinquedoteca, também é utilizada pela profissional de pedagogia e do serviço social – 
PAEF, o espaço é amplo e climatizado, dispondo de mesas e cadeiras infantis, estantes com jogos 
pedagógicos, lúdicos e didáticos, além de alguns brinquedos possui alguns brinquedos, jogos 
pedagógicos e livros infantis, porém não existe mobiliário infantil no local.  

A copa/cozinha, o local dispõe de freezer, geladeira, fogão, armários, utensílios e panelas, 
bebedouro possui mesa, cadeiras, geladeira e fogão. 

Com relação aos banheiros, apenas o utilizado pelos usuários possui adaptações. 
Ainda no que se refere a equipamentos o CREAS dispõe de Datashow e máquina fotográfica, 

e com relação ao transporte, o CREAS não dispõe de veículo próprio para atendimento das demandas, 
sendo que quando há necessidade é solicitado a SEMTRAS, que disponibiliza o veículo da Proteção 
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Social Especial, o qual também é compartilhado com o Maria do Pará e com a Casa de Conselhos do 
Município. 

Cabe mencionar que o CREAS não dispõe de janelas para circulação do ar e o espaço precisa 
de algumas melhorias. 

 
Fotografia 89 – Placa de identificação 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 90 – Sala de recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 91 – Auditório 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 92 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 93 – Brinquedoteca 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 94 – Sala da equipe técnica 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 95 – Copa e Cozinha 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 96 – Banheiro 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.9.2 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

Atualmente o CREAS possui equipe com 12 (doze) funcionários e 01 (uma) estagiaria, sendo 
estes: 01 (uma) coordenadora com formação em serviço social (contratado), 03 (três) assistentes 
sociais (02 contratas e 01 efetiva), 02 (duas) Psicólogas (01 contratada e 01 efetiva), 01 (uma) 
advogada (contratada), 02 (dois) Auxiliares Administrativos (Contratados), 02 (dois) Auxiliares de 
Serviços Gerais (01 contratado e 01 efetivo), 01 Auxiliar Operacional de Segurança Patrimonial 
(Contratado) e 01 Estagiaria de Psicologia. Ressalta-se que a pedagoga estava de licença medica, em 
virtude disto o espaço estava sem o referido profissional. Com relação a carga horaria os profissionais 
cumprem 06hs diárias e 30 horas semanais. 

Segundo informações as capacitações são realizadas no decorrer do trabalho, não havendo 
quando se iniciam as atividades dos servidores. Com relação a última formação/capacitação 
realizada pela Gestão da Assistência Social do Município de Santarém, que os servidores do CREAS 
participaram foi sobre “Atendimento humanizado na Proteção Social Especial”, realizado no dia 
20/02/2016. Ressalta-se que a coleta de dados realizada para esta revista foi realizada no mês de 
março de 2016. 
 
4.9.3 Caracterização dos serviços 

Os trabalhos socioassistenciais prestados pelo CREAS são destinados a crianças e 
adolescentes vítimas de abuso e/ou exploração sexual; também àquelas vítimas de trabalho infantil; 
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto; pessoas idosas e com 
deficiência vítimas de maus tratos e negligência ou abandono. Dentre os serviços oferecidos estão:  

 Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI): Oferece 
atendimento individualizado, atendimento de denúncias, visita domiciliar, articulação institucional, 
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encaminhamentos, elaboração de relatórios, participação de capacitações, realização de palestras e 
acolhimento. 

  Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de 
Liberdade Assistida e de prestação de Serviços à Comunidade: O serviço presta assistência e faz o 
acompanhamento de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto. 
Ressalta-se que o atendimento realizado aos adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa de liberdade assistida é realizado quinzenalmente. Com relação aos adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade, os principais locais 
de cumprimento da medida são: Escolas municipais e estaduais, Fórum de justiça, ONGS e 
comunidade terapêutica. 

 Serviço Especializado de Abordagem Social: Trabalho social de abordagem e busca 
ativa que identifique a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, 
situação de rua, entre outras; 

 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 
famílias: Promoção de atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência e idosos 
com algum grau de dependência as quais foram vítimas de quis situação de maus tratos ou violação 
de direitos; 

 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil: Realiza acompanhamento das 
crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. 

 Outras situações de violações de direitos; 
As atividades desenvolvidas pelo CREAS relacionadas as Medidas Socioeducativas no ano de 

2015 e nos meses de janeiro e fevereiro de 2016 foram: 
ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

JAN A DEZ/2015 JAN e FEV/2016 

Casos Novos 55 08 

Atendimento Social 330 71 

Atendimento Psicológico 303 66 

Atendimento Psicossocial 13 03 

Atendimento Pedagógico 79 20 

Atendimento Multiprofissional 08 04 

Atendimento Jurídico 51 07 

Atendimento Multidisciplinar 03 03 

Atendimento Sociojurídico 02 - 

Atendimento Psicojurídico 02 - 

Encontro de Adolescentes 12 02 

Encontro de Pais 11 02 

Visitas Domiciliares 57 04 

Visitas institucionais 89 04 

Relatório Senso SUAS 12 02 

Relatório de atividades mensais 12 02 

Reuniões 23 09 

Palestras 09 02 

Participação em eventos e 

capacitação profissional 

20 04 

Construções de PIA 41 20 

Encaminhamentos 25 05 

Círculo restaurativo 11 01 

Total 983 167 

Fonte: dados disponibilizados pelo CREAS 

No mês de janeiro de 2016 o CREAS atendeu os seguintes casos relacionados a crianças e 
adolescentes: 

SITUAÇÃO QUANTIDADE 

Abuso sexual de C/A 21 

Violência Física de C/A 03 

Violência Psicológica de C/A 07 

Trabalho Infantil 02 

Violação/Negligência 02 

TOTAL 35 
Fonte: Dados disponibilizados pelo CREAS 

O CREAS ainda disponibilizou a relação com o quantitativo dos usuários das medidas 
socioeducativas relativo ao ano de 2015 (janeiro a dezembro) e de 2016 (janeiro a março), são estes: 
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MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA 

EM 

CUMPRIMENTO 

EM DESCUMPRIMENTO AGUARDANDO 

PRESENÇA 

2015 2016 2015 2016 2015 201

6 

Liberdade Assistida – 

LA 

25 39 12 11 17 15 

Prestação de Serviços a 

Comunidade – PSC 

05 04 01 01 08 05 

LA e PSC 11 07 03 03 01 01 

TOTAL 41 50 16 15 26 21 
Fonte: Dados disponibilizados pelo CREAS 

 
4.10 Os Espaços de Acolhimento Institucional 

 
4.10.1 Casa de Acolhimento Reviver 

O espaço está funcionando temporariamente, em imóvel alugado pela SEMTRAS, localizado 
em zona urbana, em logradouro de fácil acesso, situado na Av. Frei Vicente, nº 1106, Bairro Aeroporto 
Velho, e-mail abrigoreviverstm@hotmail.com, utiliza atualmente o CNPJ do SEMTRAS nº 
051822330009-23. Cabe mencionar que o prédio onde funcionava a Casa de Acolhimento está em 
fase de conclusão das obras. 

O espaço iniciou as atividades no município de Santarém em 02/06/1999 foi implantando 
no município de Santarém. A implantação do Abrigo Institucional se deu conforme as orientações 
Técnicas para os Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes e pela Tipificação Nacional 
de Serviços Socioassistenciais, onde o serviço deverá ter capacidade para atendimento de até 20 
crianças/adolescentes (0 a 18 anos incompletos) em acolhimento provisório. O espaço dispõe de 
Projeto Político Pedagógico do espaço e Regimento Interno. 

No que se refere ao cadastro no CMDCA, a SEMTRAS municipal é cadastrada, sendo assim, o 
município não possuí cadastro especifico referente a Casa de Acolhimento Reviver, sendo utilizado o 
da SEMTRAS. 
 
4.10.1.1 População atendida 

A capacidade do abrigo Institucional é de 20 crianças/adolescente, sem distinção de sexo para o 
acolhimento. Na ocasião da visita, haviam 16 crianças e adolescentes, na instituição, assim 
distribuídos: 

Faixa Etária Masculino Feminino 

0 a 2 anos 0 0 

3 a 5 anos 0 1 

6 a 8 anos 3 1 

9 a 11 anos 2 2 

12 a 15 anos 2 4 

16 a 18 anos 1 0 

Total 8 8 
Fonte: dados disponibilizados pelo Abrigo Institucional 

Dentre o público acolhido havia quatro grupos de irmãos. Ressalta-se que no abrigo há um 
acolhido que está com 21 anos de idade, o qual é portador da Síndrome de Benckbeur (doença 
degenerativa; déficit cognitivo, retardamento leve), o mesmo permaneceu no abrigo através de 
determinação judicial, por apresentar tanto deficiência física quanto problemas cognitivos e 
psicológicos. Segundo informações da equipe técnica há possibilidade do mesmo ser reinserido no 
contexto familiar, pois, foi localizado o pai biológico, sendo que a audiência judicial estava marcada 
para o mês de abril de 2016. 

Com relação à preservação dos vínculos familiares, o Abrigo realiza as seguintes ações: Busca 
sistemática pela família de origem (nuclear ou extensa) das crianças e adolescentes atendidos; Utiliza 
serviços de identificação e localização da família de origem (nuclear ou extensa); Permite a Visitação 
da família com datas e horários pré-estabelecidos (segunda a sexta-feira das 10 h às 11h30 e das 16 
h as 17h30); Monitora as visitas; Incentiva a participação gradativa dos familiares no 
acompanhamento da saúde e da vida escolar das crianças/adolescentes; Promove condições efetivas 
para o não desmembramento de grupos de irmãos; Promove passeios das crianças e adolescentes 
com suas famílias; e Promove atividades festivas ou comemorativas, recreativas e de socialização no 
serviço com a presença das famílias. Ressalta-se que no espaço, atualmente, apenas uma 
criança/adolescente acolhido possui família em outra localidade, município de Boa Vista/RO. 

mailto:abrigoreviverstm@hotmail.com
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Já o trabalho desenvolvido com as famílias/reinserção familiar envolve visitas domiciliares, 
encaminhamentos para o serviço de saúde (psicológico, médico, álcool e drogas), encaminhamento 
para programas de qualificação profissional e encaminhamento para programas de auxilio e proteção 
à família. 

No ano de 2015 o espaço acolheu 38 crianças e adolescentes, e os motivos foram conforme 
disposto na tabela abaixo: 

MOTIVO INSERÇÃO TOTAL 

Maus Tratos 08 

Evasão do domicilio 03 

Conflito Familiar 04 

Negligência - 

Abuso Sexual 01 

Abandono - 

Violência Física - 

Exploração Sexual - 

Uso e tráfico de entorpecentes 12 

Situação de risco - 

Demanda de outro Município 10 

Total Geral 38 

Fonte: dados disponibilizados pelo Casa de Acolhimento Reviver 

No que se refere ao processo de acolhimento inicial é elaborado o Plano de Atendimento 
Individual (PIA), este documento está estruturado com os seguintes itens: 1- Dados Ingresso; 2 – 
Motivo Acolhimento; 3 – Identificação da Criança/adolescente; 4 – Identificação dos Responsáveis; 5 
– Identificação de outros responsáveis; 6 – Escolarização do Acolhido; 7 – Profissionalização; 8 – 
Condições de Saúde atual; 9 – Visitação; 10 – Dados sobre irmãos; 11 – Acolhimentos anteriores; 12 
– Atuação Especializada, 12.1 – Encaminhamentos realizados (Avaliação Social; Avaliação 
Psicológica; Avaliação Pedagógica; Reintegração Familiar; Colocação em Família Acolhedora, 
Próxima audiência de reavaliação da medida de acolhimento). Cabe mencionar que os principais 
órgãos que encaminham crianças e adolescentes para acolhimento é a Vara da Infância e Juventude, 
o Conselho Tutelar e o Ministério Público Estadual. 

Com relação ao direito a educação, durante a visita ao espaço, à maioria das crianças e 
adolescentes estavam devidamente inseridos e frequentando a escolas, sendo que apenas alguns 
estavam em processo de inserção. Além da escola regular, um dos acolhidos frequentava também a 
APAE. Ainda com relação a questões educacionais, conforme previsto no Projeto Político Pedagógico 
da Casa de Acolhimento Reviver, é realizada tanto a Verificação da situação escolar, quanto o 
acompanhamento das atividades escolares diariamente, tanto que no Regimento Interno, está 
previsto que diariamente os educadores deverão se informar se os menores têm atividades escolares 
para fazer, e que estas deverão ser realizadas no contraturno escolar. Ressalta-se que parte dos 
acolhidos frequentam a escola no período da manhã e outra no período da tarde. No que se refere a 
participação em outras atividades lúdicas e pedagógicas, no espaço são realizadas atividades 
recreativas e de lazer, assim como também são realizadas atividades ao ar livre e atividades físicas. 
 
4.10.1.2 Espaço físico 

O espaço físico alugado para o funcionamento provisório da Casa de Acolhimento, é uma casa 
e fica situada em logradouro de fácil acesso e não possui placa de identificação. A casa é ampla, e 
possui portas de vidro e espelhos, o que pode causar acidentes, no local há os seguintes espaços: Área 
na entrada, a qual é utilizada para recreação dos acolhidos; Sala ampla, utilizada para a convivência, 
interação entre os acolhidos, além das visitas familiares, com Televisão, bebedouro, cadeiras e 
brinquedos. O ambiente possui portas de vidro e diversos espelhos conforme mencionado 
anteriormente; 03 Quartos, climatizados e com banheiro sem adaptações e com blindex. No primeiro 
havia 02 beliches e 01 berço; o segundo dispunha de 02 beliches e armário pequeno; e o terceiro 
tinha 04 camas e diversos colchões. Ressalta-se que o primeiro e o segundo quartos era utilizado para 
as meninas acolhidas e o terceiro para os meninos; Sala de Coordenação e Atendimento, o local 
dispunha de apenas uma sala para as duas funções, espaço pequeno, com mesa, cadeiras, 
computador, impressora e ventilador; Cozinha pequena, com pia e armários; Área Lateral coberta, 
neste espaço fica o freezer, o fogão industrial e a geladeira, mesa grande, sendo que esta mesma área 
é utilizada para refeições das crianças e adolescentes. Há também maquinas de lavar nos fundos da 
Casa de Acolhimento, área coberta. 

Já o prédio próprio onde funcionava a Casa de Acolhimento Reviver, localizada na Av. Sérgio 
Rens, s/nº, bairro São Francisco, teve suas obras iniciadas em Outubro de 2015, com prazo para 
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conclusão em fevereiro de 2016, porém, como as obras ainda não haviam sido concluídas, a SEMTRAS 
fez aditivo de três meses para conclusão.  

O espaço é amplo e dispunha de 06 quartos (03 femininos e 03 masculinos), 01 sala de 
atendimento, 01 maloca externa para atividades, 01 espaço de convivência e socialização, 01 sala de 
coordenação e administrativo, 01 almoxarifado e 01 copa/cozinha com despensa. 
 

Fotografia 97 – Entrada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 98 – Sala de convivência 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 99 – Quarto 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 100 – Cozinha 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 101 – Sala da coordenação e atendimento  

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 102 – Banheiro 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 103 – Prédio do abrigo em reformas 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.10.1.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

Atualmente o local possui equipe composta por 38 servidores, são estes: 
 01 Coordenadora/ Assistente Social (Contratada) – Regime de 30 horas semanais, 

ficando de sobreaviso para qualquer emergência. Atualmente encontra-se de Licença Médica; 
 01 Coordenadora Interina/Assistente Social (Contratada) - Regime de 30 horas 

semanais, ficando de sobreaviso para qualquer emergência; 
 02 Psicólogas (Contratadas) - Regime de 30 horas semanais;  
 01 Pedagoga (Contratada) - Regime de 30 horas semanais; 
 02 Assistentes Sociais (Contratadas) – Regime de 30 horas semanais; 
 01 Auxiliar Administrativo (Contratado) – Regime 30 horas semanais; 
 18 Cuidadores (as) (Contratados (as)) – Regime de Plantão 12 horas; 
 02 Motoristas (Contratados) – Regime de 30 horas semanais; 
 05 Serventes (Contratadas) – Regime de Plantão 12 horas; 
 05 Vigias (02 efetivos e 03 Contratados) – Regime de Plantão 12 horas; 
Os servidores no momento de iniciação de suas atividades no espaço passaram por processo 

de capacitação, realizada pela Vara da Infância e Juventude e pela SEMTRAS. 
 

4.11 As Unidades de Atendimento Socioeducativo (UASES) 
 
4.11.1 O Centro de Semi-Liberdade de Santarém 

O Centro de Semi-Liberdade de Santarém fica localizado em área central de Santarém, sito à 
Av. Nazaré, nº 149, Bairro Centro, Telefone (93) 3523-2876/3523-2876, e-mail 
semi_santarem@yahoo.com.br. 

O Centro iniciou suas atividades em 04/07/1996, e sua área de abrangência contempla a 
Região do Xingu (Altamira, Anapú, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José 
Porfirio, Vitoria do Xingu e Uruará); a Região do Tapajós (Itaituba, Novo Progresso, Rurópolis, 
Jacareacanga, Trairão e Aveiro) e a Região do Baixo Amazonas (Alenquer, Almeirim, Faro, Óbidos, 
Oriximiná, Belterra, Prainha, Santarém, Monte Alegre, Juruti, Curuá, Terra Santa, Mojuí dos Campos 
e Placas). A capacidade de atendimento é de até 20 internações e atende somente adolescentes do 
sexo masculino pertencentes a área de abrangência. 

Fotografia 104 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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4.11.1.1 População atendida 

Durante a realização da visita havia 16 adolescentes internados, em cumprimento de medida 
socioeducativa de semiliberdade, sendo que destes 07 pertenciam a outros municípios, a saber: 
Alenquer – 02; Rurópolis – 02; Itaituba – 02 e Oriximiná – 01. A unidade utiliza como critérios para 
separação dos internos, a idade, compleição física e tipo de infração, sempre que possível. 

Do total de adolescentes, 07 estavam cumprindo a 1º medida e 09 em Progressão de medida. 
Dentre os atos infracionais cometidos estavam a Ameaça, o Roubo, e o Homicídio. Com relação a 
idade, estavam internados: 02 adolescentes com 15 anos; 04 com 16 anos; 05 com 17 anos e 05 com 
18 anos. 

Quando os adolescentes vêm da Internação, por progressão de medida, as metas delineadas 
no Plano Individual de Atendimento- PIA, são reavaliadas e redirecionadas conforme o caso.  Nas 
situações de adolescente diretamente encaminhado para cumprimento de medida socioeducativa de 
semi-internato, o PIA é elaborado pela equipe, onde faz-se o atendimento inicial, poli dimensional e 
visitas domiciliares, e ao concluir a elaboração do documento, este é encaminhado para o Juizado da 
Infância e Juventude para Homologação. Já a convivência familiar é realizada aos finais de semana, 
conforme o caso e a avaliação da equipe multidisciplinar. 

Ainda segundo a equipe, nos casos de reincidência todo o processo é reiniciado novamente, 
sendo que em situações em que o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de 
Liberdade Assistida, tiver agravamento de medida, poderá ser encaminhado tanto para o Centro de 
Semiliberdade quanto para a internação. 

Dos adolescentes do semi-internato, segundo relatos da equipe, dois estavam com suspeita 
de transtorno cognitivo, sendo que sempre há necessidade os casos são atendidos e acompanhados 
pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 

 
4.11.1.2 Escolarização e rotina dos adolescentes 

Todos os mencionados estavam devidamente inseridos na Rede de Ensino, sendo que em 
virtude da distorção idade-série, os mesmos cursam a Educação de Jovens e Adultos. Ressalta-se que 
quando o adolescente é recebido no Centro, se caso estiver fora da escola, é realizada sua inserção. 
Segundo relatos da equipe, a pedagoga faz o acompanhamento quinzenal nas escolas. 

Os adolescentes são levados e buscados diariamente nas escolas, caso a escola seja distante, 
sendo que no contraturno escolar, via de regra são inseridos em cursos.  

Durante a visita realizada no mês de março/2016, do total de adolescentes 11 estavam 
inseridos em cursos, a saber: 

 Curso de Violão, realizado na Escola Municipal de Artes Emir Hermes Bemerguy; 
 Curso de Caixa Informatizado, realizado pelo Telecentro de Informação 
 Curso de Marcenaria, realizado pela Pastoral do Menor; 
 Reforço Escolar, realizado pela Pastoral do Menor; 
 Curso de Informática Básica, realizado pelo Telecentro e pela Unidade Regional de 

Educação da SEDUC – 5ª URE; 
 Estágio no Fórum do Justiça, oferecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará; 
 Curso de Montagem e manutenção de computador, realizado pelo SENAI. 

No que se refere a rotina diária do Centro de Semiliberdade, há um cronograma de atividades 
diárias do Centro, neste são definidos desde o horário de despertar, até o recolhimento para o 
alojamento. Neste são definidos tempos para a realização de atividades pedagógicas e recreativas 
tanto no período da manhã quanto da tarde, assim como também, horário para refeições, ida a escola, 
higiene pessoal e tarefas de rotina. 

Neste mesmo cronograma é previsto atividade externa, jogo de futebol, as terças e quintas-
feiras, podendo ser utilizada tanto a quadra da comunidade quanto a praça, sendo que aos sábados 
pela manhã também poderão ocorrer atividades externas conforme o planejamento da unidade. Cabe 
ainda mencionar que o Projeto Político Pedagógico do Centro ainda está em fase de elaboração. 

O Centro ainda dispõe de um Van alugada pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do 
Pará (FASEPA), com 13 lugares, a qual é utilizada para o deslocamento dos adolescentes. 
 
4.11.1.3 Espaço físico 

O espaço físico fica em área central de Santarém, o prédio é antigo e não está em boas 
condições, também possui escadas na entrada, não dispondo de rampas de acesso. O local dispõe dos 
seguintes ambientes: Recepção, com mesa, cadeiras, ventilador e central de ar, este local é utilizado 
também como sala de espera e para que os adolescentes tenham contato com seus familiares; 01 
Secretaria, montada na recepção com paredes de madeira e porta, onde ficam os administrativos, o 



74 

 

local e climatizado e dispõe de mesa, cadeiras, dois computadores, telefone/fax, armário de ferro e 
impressora; 01 Sala de atendimento, a qual também é utilizada como sala dos técnicos, atendimento 
ao público e para realização de reuniões, o espaço é climatizado e possui mesa, cadeiras, arquivos de 
ferro, Armário para armazenamento de medicação, computador com internet, além de outros 
armários e arquivos de ferro. Também há 01 sala da Coordenação; 03 Quartos, dois com 06 camas e 
um com 04 camas, os três possuem ventilador, armário e cômoda, porém, tanto os quartos quanto a 
mobília não estavam em boas condições de conservação e limpeza; 01 Sala de Monitoria, o espaço 
era pequeno e sem ventilação, sendo que o ar condicionado estava com defeito, o local dispunha de 
armários, prateleiras, mesa e cadeiras; 01 Cozinha, o local possuía grades para dificultar o acesso, 
tendo em vista a presença de objetos cortantes e perfurantes. O espaço era quente e não estava em 
boas condições, dispunha de fogão industrial, ventilador, freezer e armários, além de outros 
utensílios; Banheiro Feminino/Masculino para funcionários; 01 Área coberta aos fundos, também 
não estava em boas condições, a qual é utilizada como refeitório, sala de estudos, de atividade e de 
convivência. O local possuía uma mesa de madeira grande e bancos, bebedouro, televisão, DVD 
(estava com defeito), quadro magnético. Ressalta-se que segundo relato dos adolescentes que estava 
m no local, quando chove o local molha e alaga. Neste mesmo local há o banheiro utilizado pelos 
adolescentes, que estava em situação precária, no local haviam dois vasos sanitários, porém um 
estava com defeito, além de apenas um chuveiro, sendo que o banheiro alagava e foi necessário 
fazerem buracos para o escoamento da água; 1 Depósito, com 02 freezer, estantes, ventilador, o local 
também é utilizado para guardar os alimentos; O terreno aos fundos é amplo, e possui alguns espaços 
desativados, segundo relato da Gerente do Centro, havia previsão de início de reforma no prédio, 
assim que fosse concluída a reforma do Centro Socioeducativo do Baixo Amazonas (CSEBA). 

 
 

Fotografia 105 – Sala de espera 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 106 – Sala da administração 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 107 – Alojamento 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 108 – Alojamento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 109 – Copa e cozinha 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 110 – Área de atividades e refeição 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 111 – Área externa 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 112 – Banheiros 

 
Fonte: acervo do MPPA 

Fotografia 113 – Banheiros 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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4.11.1.4 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 
Atualmente o local possui equipe composta por 38 servidores, são estes: 
• 01 Coordenadora/ Assistente Social (efetiva) – Regime de 40 horas semanais, 

ficando de sobreaviso para qualquer emergência; 
• 02 Assistentes Sociais (efetivas) – Regime de 40 horas semanais; 
• 01 Psicóloga (contratadas) - Regime de 30 horas semanais;  
• 01 Pedagoga (contratada) - Regime de 30 horas semanais; 
• 19 Monitores (as) (10 contratados e 09 efetivos) – Regime de Plantão 12 horas; 
• 03 Agentes Administrativos (02 efetivos e 01 contratado) – Regime de 30 horas 

semanais; 
• 03 Agentes de Portaria (02 efetivos e 01 temporário) - 01 em regime 30 horas 

semanais e 02 em regime de plantão 12 horas; 
• 04 Motoristas (01 efetivo e 03 contratados) – Regime de Plantão 12 horas; 
• 04 Agentes de Artes Práticas (todos contratados) – 03 em Regime de Plantão 12 

horas e 01 diarista. 
Segundo informações a equipe realiza cursos na área da Infância e Juventude, sendo que os 

últimos temas abordados foram: Elaboração de Instrumentais Técnicos; Procedimentos de 
Segurança na Unidade; Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; Justiça Restaurativa; Direitos 
Humanos e gerenciamento de crises, entre outros. Foi informado que a periodicidade de cursos é 
semestral. 

A FASEPA realiza capacitação inicial para novos servidores, sendo os mesmos 
posteriormente encaminhados para a própria unidade para receberem orientações. Dentre os temas 
abordados na capacitação inicial, estão, Educação, Enfretamento do uso/abuso de álcool e drogas, 
Enfretamento a violência e ao abuso sexual, Prevenção e erradicação do trabalho infantil, Cursos 
profissionalizantes para adolescentes e jovens, Convivência familiar e comunitária, Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo – SINASE e Sistema de informação da Infância e Juventude – SIPIA-
WEB. A avaliação referida foi considerada como boa pela equipe do Centro de Semiliberdade.  
 
4.11.2 O Centro Socioeducativo do Baixo Amazonas (CSEBA) 

O Centro Socioeducativo do Baixo Amazonas (CSEBA) fica localizado em área urbana de 
Santarém, sito à Av. Sérgio Henn, s/nº, Bairro Aeroporto Velho, telefone (93)3523-0811, e-mail 
csebasantarem@gmail.com. O Centro atende os municípios da região do Baixo Amazonas, tendo 
iniciado suas atividades em 15/10/2001. Ressalta-se que atualmente a Unidade encontra-se em 
reforma. 

Fotografia 114 – Salas de administração 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 115 – Passarela de entrada 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 116 – Alojamentos 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.11.2. 1 População atendida 

O centro tem capacidade de atendimento para até 40 internos, porém, há época da visita, a 
unidade estava com quantitativo de adolescentes superior a sua capacidade, ou seja 67 adolescentes. 

No que refere a garantia da manutenção dos vínculos familiares, as visitas, para os 
adolescentes de Santarém, ocorrem aos domingos das 08 às 11hs, sem agendamento prévio, e é 
devidamente monitorada por um Técnico e monitores do Centro. Já os adolescentes de outros 
municípios, a visitação é livre, conforme a disponibilidade da família. Ressalta-se que atualmente a 
FASEPA arcar com os custos do deslocamento das famílias (estadia e passagens). 

Nas situações em que não há possibilidade de deslocamento da família, o técnico do CSEBA 
desloca-se até o município para realizar visita a família. 

Ainda segundo informações da equipe do CSEBA, alguns adolescentes, conforme avaliação 
da equipe técnica, tem convivência mensal com seus familiares (um dia durante a semana), para tanto 
a família assina termo de responsabilidade. 

Além do que, também são garantidos o contato telefônico com a família, duas vezes por 
semana, sendo que de segunda a sexta, o adolescente é que entra em contato com os familiares e aos 
finais de semana, é a família que entra em contato com os mesmos. 

 
4.11.2. 2 Escolarização e rotina dos adolescentes 

No CSEBA são realizadas atividades culturais, festividades, aulas de dança, passeios (praia, 
igarapé, pontos turísticos, bibliotecas, entre outros), para tanto, os critérios para participação das 
atividades é o comportamento do adolescente, que é avaliado pela equipe multidisciplinar, além 
disto, todos os dias os adolescentes realizam atividade esportiva, futsal, na quadra da instituição. 
Ressalta-se que, segundo relatos da Dirigente do espaço, cerca de 10 adolescentes não estavam 
participando das atividades externas, por causa do relacionamento conflitante com os demais. 

No que se refere a escolarização dos adolescentes, a FASEPA possui o convênio de 
Cooperação Técnica 025/2013, com a SEDUC, onde na sua clausula 1ª, coloca como Objeto do 
documento, “à garantia do Direito a Educação a todos  os jovens e adolescentes que cumprem medida 
socioeducativa de internação e em regime provisório nas Unidades de Atendimento Socioeducativo 
da FASEPA, por meio de oferta do Ensino Fundamental e do ensino Médio, na modalidade Regular 
e/ou na modalidade de EJA, em Belém, Ananindeua, Benevides, Marabá e em Santarém.  

Como Unidade de Escolarização para o município de Santarém, foi indicada a Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e Médio Terezinha de Jesus Rodrigues, e o próprio CSEBA para funcionar 
como anexo para escolarização dos socioeducandos, ou seja, os mesmos participar das aulas no 
próprio prédio de internação, nos períodos da manhã e da tarde. Neste contexto a SEDUC fica com a 
responsabilidade tanto de lotar os profissionais (professores e demais servidores), quanto da oferta 
de ensino regular em si, até mesmo na modalidade de Atendimento Educacional Especializado, se 
assim o for necessário, além de fornecer os gêneros alimentícios da merenda escolar a Unidade. Já a 
FASEPA/CSEBA, é incumbida de controlar o Livro de ponto dos servidores da SEDUC lotados na 
Unidade, providenciar as documentações dos socioeducandos para efetivação da matricula escolar, 
investir nas estratégias de segurança preventiva para garantir o desenvolvimento da dinâmica 
escolar, garantir a inclusão e assiduidade dos socioeducandos, além de acompanhar e monitorar o 
funcionamento do convênio. O convênio ainda prevê competências conjuntas entre a Unidade e a 
SEDUC, tais como, o estabelecimento de cronograma trimestral de supervisão e assessoramento 
técnico e pedagógico, visando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, promover reuniões 
trimestrais para avaliação da execução do convênio, dentre outros. 

Sendo assim, na unidade os adolescentes possuem uma rotina escolar diária na unidade, 
onde são utilizadas 04 salas de aula, para esta função. As aulas ocorrem no período da manhã, 07 às 
11 h e da tarde, 13 às 17 h. 
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No turno da manhã, funcionam do EJA Ensino Fundamental, uma turma de 1ª etapa, uma de 
3ª etapa e outra de 4ª etapa, além de uma turma do 1º ano e outra do 2º ano do ensino médio. Já no 
turno da tarde, tem uma turma de EJA 2ª etapa e outra de EJA 3ª etapa. 

No que se refere a rotina diária do Centro, é feito um planejamento com base nos 
adolescentes são inseridos em atividades conforme seus Planos Individuas de Atendimento - PIA, 
onde os mesmos realizam atividades escolares, de esporte, oficinas, entre outras. Ressalta-se que o 
CSEBA possui documento que estabelece as normas disciplinares para o atendimento socioeducativo 
onde são elencados e previstos os comportamentos indisciplinares, por nível de gravidade (I, II e III), 
desde destratar funcionário e deixar de cumprir determinações da equipe, até ações mais graves 
como tentativa de fuga e brigas com lesão corporal. 

Todos os dias há atividades de futsal na instituição, sendo que através da parceria com o 
SEST/SENAT, uma vez ao mês é realizada uma semana de atividades esportivas, que contemplam 
futsal, futebol de campo e natação. Ressalta-se que segundo relatos da diretora da instituição um dos 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa foi inserido em um Clube de Futebol (Sub 
17 Norte Clube), o qual participa durante 03 vezes na semana de treinamento e aos sábados dos jogos 

Com relação a inserção de adolescentes em cursos, a Instituição possui parceria com a 5ª 
URE, que oferece curso de informática, sendo que em 2015, 21 adolescentes participaram e no ano 
de 2016, até o momento da visita 06 adolescentes estavam participando. Outra parceria estabelecida 
foi com o SENAI, onde alguns adolescentes participaram de curso de capacitação de montagem de 
computador por meio do Jovem Aprendiz e com a Empresa Privada, Agiliza Marketing, onde alguns 
adolescentes participaram dos cursos de mecânica de motos, Multimídia e Técnicas Administrativas. 

Dentre as ações planejadas para o ano de 2016, estavam: Programação de Férias com 
passeios para praias e igarapés, Torneio de Futsal, Ações de saúde, Reuniões com a 5ª URE/SEDUC, 
Reuniões integradas com a Rede de atendimento, Semana Pedagógica, Curso de Informática, 
Conclusão de Curso de Mecânica de Moto e Assembleia com adolescentes. 

Cabe ainda mencionar que o Projeto Político Pedagógico está em faze fase de elaboração na 
Sede da FASEPA, no município de Belém, sendo que posteriormente equipe técnica se deslocaria até 
Santarém, para auxiliar na elaboração do PPP do CSEBA. 

Com relação a saúde dos internos, é realizada mensalmente ação de saúde na instituição, 
através do Programa “Saúde na Escola” da Secretaria Municipal de Saúde, durante o evento também 
são realizadas testagens para Glicemia, HIV, Sífilis, além de orientações de saúde bucal, emissão 
cartão do SUS, atendimento médico, pesagem, pressão. Ressalta-se que as demandas médicas, são 
absorvidas pela própria Secretaria de saúde que encaminha para sua Rede de Atendimento, além do 
que o posto de referenciamento – Unidade Básica de saúde (UBS) – Aeroporto Velho, atendia as 
demandas oriundas do CSEBA, relacionadas tanto de saúde quanto odontológicas. Ainda relacionado 
a saúde dos adolescentes, segundo relatos da diretora do CESEBA, cerca 11 adolescentes, faziam 
acompanhamento no Centro de Atendimento Psicosocial (CAPS) III – AD. 

A Instituição ainda realiza Palestras mensais para os adolescentes, através de parcerias 
firmadas com diversas instituições, são estas: Alcoólicos Anônimos (Palestras sobre álcool e outras 
drogas); Centro de Testagens e Amostragens (Palestras sobre doenças sexualmente transmissíveis); 
Secretaria Municipal de Saúde (Palestras sobre Higiene Pessoal e Bucal); Policia Militar (PROERD – 
Palestras sobre drogas). 
 
4.11.2.3 Espaço físico 

O espaço físico fica localizado em zona urbana, central do município de Santarém, o prédio 
possui dois andares, sendo que no andar superior, funciona a parte administrativa da instituição, um 
total de 04 salas, são estas: Sala da Gerência, espaço climatizado com mesa redonda, computador e 
prateleiras; Secretaria do Adolescente, espaço responsável pela documentação processual e pessoal 
dos adolescentes, e controle de entrada e saída dos mesmos na instituição. O espaço climatizado 
possuía estantes, arquivos de ferro, computador com acesso à internet e mesas; Sala administrativa, 
cuida de dados relacionados ao almoxarifado, fornecedores e alimentação. Dispunha de 
computadores, impressora, mesas, cadeiras, bebedouro, estante e armários de ferro e armários; Sala 
de Recursos Humanos, climatizada, possui estante de ferro, arquivo, mesas, cadeiras, computador e 
impressora; Banheiros para funcionários. 

Cabe mencionar que há grade para acesso ao andar superior, sendo seu acesso liberado para 
os funcionários do CSEBA. Já a parte térrea é composta das seguintes áreas: 03 salas de aula, 
climatizadas, gradeadas, contendo quadro magnético, poucas carteiras e a mesa do professor de 
plástico; 03 Salas de Atendimento, climatizadas, com pequenas proporções, sendo que nem todas 
possuem mobília e em algumas situações é necessário o deslocamento dos moveis de uma sala para 
outra; 01 Sala de Monitoria, com armários, colchonetes, bebedouro e ventilador; 01 Sala de Técnicos, 
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espaço pequeno com banheiro, climatizado, possui mesas, cadeiras, frigobar, 02 computadores, 
armários e arquivo de ferro. Ressalta-se que o espaço também é utilizado pelos profissionais da 
SEDUC lotados na Unidade; 10 alojamentos, os quais não estão em boas condições, possuem espaço 
para descanso e banheiro. Ressalta-se que a sala de vídeo, a sala de leitura e uma das salas de aula, 
quando há demandas acima da capacidade na instituição, são transformadas em alojamento 
provisório. 

Há também outra área com mais 08 alojamentos, possuem área aberta de circulação, com 
grades para acesso e na parte superior; 01 Sala de Vídeo, sem mobília, possui apenas o aparelho de 
TV e o DVD instalado apenas quando é utilizado para alguma atividade com os adolescentes; 01 Sala 
de enfermagem com banheiro, climatizada, com mesa, cadeiras, armários, arquivo de ferro, 
computador e leito; 01 Sala de Oficinas, espaço pequeno com grade, onde são realizadas as oficinas 
com os adolescentes, dispõe de mesas, cadeiras, estante de ferro e ventilador. 

Há ainda mais uma sala de aula próxima aos alojamentos, a qual é utilizada quando há apenas 
01 ou 02 estudantes em uma mesma serie. O espaço não possui cadeiras, porém, segundo 
informações, a SEDUC havia ficado de providenciar a mobília necessária para o funcionamento 
adequado do espaço. Possui as seguintes instalações: 01 Refeitório, com ventiladores, mesa, cadeiras 
e bebedouro; 01 Cozinha, equipada com fogão industrial, 03 freezer, 01 geladeira, armário e 
ventiladores; 01 Despensa, utilizada para armazenar os alimentos; 01 Sala de Cautelaria, para guarda 
dos pertences pessoais, material de higiene. Além de 01 Almoxarifado; 02 Banheiros, sendo que um 
estava desativado; 01 Quadra Esportiva com arquibancada; 01 Lavanderia. O local ainda dispõe de 
uma área onde é cultivada uma pequena horta. Ademais, a unidade está em processo de reforma, 
sendo que havia uma área multiuso, ainda em construção. 

Ressalta-se ainda que a instituição dispõe de 02 veículos, para efetuar o deslocamento dos 
socioeducandos quando há necessidade, sendo uma Hilux e uma Vã. 

 

Fotografia 117 – Sala da gerência 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 118 – Sala de administração 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 119 – Sala de estudos 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 120 – Secretaria do adolescente 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 121 –  Rouparia 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 122 – Alojamento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 123 – Sala de enfermagem 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 124 – Sala de oficinas 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 125 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 126 – Copa 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 127 – Cozinha 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 128 – Banheiro 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
4.11.2.4 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

Durante a visita o CSEBA disponibilizou a relação de funcionários, que até o mês de março 
de 2016 contava com 89 servidores conforme disposto abaixo: 01 Gerente (Diarista, fica de 
sobreaviso para emergências), 04 Assistentes Sociais (30h semanais), 03 Psicóloga (30h semanais), 
02 Pedagogos (30h semanais), 04 Técnicos em enfermagem (30h semanais), 07 Agentes 
Administrativos (30h semanais), 54 Monitores (as) (regime de plantão 12h), 07 Agentes 
Administrativos (30h semanais), 05 Agentes de Portaria (regime de plantão 12h), 04 Motoristas 
(regime de plantão 12h), 06 Agentes de Artes Práticas (30h semanais) e 01 Auxiliar Social (regime 
de plantão 12h). 

Ressalta-se que a Instituição está sem Terapeuta Ocupacional, sendo que a Instituição estava 
tentando firmar parceria com o IESP, faculdade local, para que o grupo de terapia ocupacional 
desenvolvesse trabalho no local. 

Segundo informações a equipe realiza cursos com periodicidade anual, sendo que dentre os 
últimos temas abordados estão, “Comunicação não violenta: o fio condutor”, realizada pelo Juizado 
da Infância e Juventude, e o “Projeto ressignificando caminhos”, realizada pela FASEPA em parceria 
com os municípios, onde vários órgãos da Rede participaram. 
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A FASEPA realiza capacitação inicial para novos servidores, e nesta aborda temáticas como 
Educação, Convivência Familiar e Comunitária, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(SINASE), Sistema de Informação da Infância e Adolescência (SIPIA-WEB) e Justiça Restaurativa. 
Segundo relatos, a avaliação de tais capacitações foi indicada como excelente. 
 
5 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL PARA A 
INFÂNCIA E JUVENTUDE 

O município de Santarém possui dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), um CAPS III – 
AD 24 horas e um CAPS – II, sendo que ambos ficam localizados na zona metropolitana de Santarém, 
em logradouro de fácil acesso. 
 
5.1 O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II, está localizado na Trav. Dom Armando, nº 1075, 
Bairro Santa Clara, e mail: capssantarem@yahoo.com.br. O CAPS possui cadastro no CRM/PA nº 
86521 e o nº de Registro no CNESS é 3777995. 

Segundo informações da coordenadora do CAPS, o município de Santarém foi beneficiado 
inicialmente com a implantação de um Polo de Saúde Mental na década de 90 por causa de sua 
dimensão, sendo que este funcionou em um primeiro momento em uma Unidade Básica de Saúde – 
UBS e com a ampliação da demanda, em abril de 2005, foi implantado o CAPS, o qual atende ao 
público de segunda a sexta-feira, das 8 h 18 h. Implantado em prédio próprio, o CAPS faz parte da 
Rede Estadual, e atende pacientes provenientes de Santarém, Almeirim, Aveiro, Belterra, Curuá, Faro, 
Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo progresso, Óbidos, Oriximiná, 
Placas, Prainha, Rurópolis, Terra Santa e Trairão. 
 
5.1.1 Estrutura física 

O CAPS funciona em um prédio próprio, de propriedade da SESPA, sendo que os espaços não 
oferecem acessibilidade para pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida. 

O Centro conta com os seguintes ambientes: hall de entrada, possui bancos para os usuários, 
bebedouro e extintor de incêndio; Recepção, possui um balcão de atendimento, cadeiras e estante de 
ferro; Sala do Administrativo, localizada na entrada do prédio, é climatizada e dispõe de mesas, 
cadeiras, dois computadores e estante; Sala da Coordenação, com entrada pela sala do 
administrativo, os moveis da sala não estavam em boas condições, dispunha de mesa e armários; 
Salas de Oficinas, o prédio possui duas salas climatizadas, uma pequena com mesa, cadeiras, 
armários, estantes, máquinas de costura, matérias pedagógicas e recicláveis e outra mais ampla com 
mesa grande, armários, cadeiras e material pedagógico; Salas de Atendimento, o CAPS possui 07 
salas, sendo que apenas seis são climatizadas, com mesa, cadeiras, armários e estante, Sala de 
Arquivo, climatizada, com arquivos, estante e mesa; Sala de Terapia Ocupacional, climatizada, dispõe 
de mesa grande, cadeiras, arquivos de ferro e pia; Farmácia, sala climatizada utilizada para 
armazenar os medicamentos, com estante, mesa, computador e armários com chave; Auditório, 
pequena sala com cadeiras, mesa, aparelho de som, quadro magnético, caixa de som e cadeira de 
rodas; Copa/Cozinha, com ventilador, 02 geladeiras, armários, fogão industrial, fogão comum, mesa 
e cadeiras; Banheiro Usuários, um masculino e um feminino, sem acessibilidade. 

O CAPS ainda possui nos fundos do prédio uma área ampla e uma quadra de futebol 
descoberta, que são utilizadas durante a realização de atividades externas, porém, o acesso à área é 
feito apenas por escada, o que não permite a acessibilidade. Ressalta-se que o prédio é antigo e 
precisa de reformas de maneira geral, além de adaptações para que seja garantida a acessibilidade. 
 

Fotografia 129 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 130 – Hall de entrada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 131 – Sala da administração 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 132 – Sala de recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 133 – Sala de oficinas 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 134 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 135 – Sala de medicamentos 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 136 – Auditório 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 137 – Sala de oficinas 

 
Fonte: acervo do MPPA 
 

Fotografia 138 – Banheiros 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
5.1.2 Equipe profissional 

Atualmente o local possui a seguinte equipe: 01 Coordenadora/Enfermeira, 03 médicos (01 
efetivo e 02 contratados), 06 Enfermeiros (efetivos), 02 Assistentes Sociais (efetivo), 03 Psicólogos 
(efetivo), 02 Terapeutas Ocupacionais (efetivo), 01 Nutricionista (efetivo), 15 Técnicos em 
Enfermagem (efetivo), 02 Agentes Administrativos, 01 Auxiliar de Informática, 01 Auxiliar de 
Enfermagem, 03 Agentes de Portaria, 01 Motorista, 01 Artificie, 02 Agentes de Artes Práticas, 03 
Auxiliares de Serviços Gerais. Dos demais profissionais, onde não consta o vínculo, foi em virtude da 
informação não ter sido disponibilizada. A carga horária cumprida pelos profissionais é de seis horas 
diárias, excetuando-se 03 profissionais que cumprem oito horas diárias, sendo duas de Enfermagem 
e uma auxiliar de enfermagem. 
 
5.1.3 Atendimentos 

O CAPS II, atende usuários encaminhados pela Atenção Básica da UBS e Programa Saúde da 
Família (PSF), pelo Pronto-Socorro, pelo Hospital Psiquiátrico, pelo Serviço de saúde, e por serviços 
de outras áreas, tais como CRAS, CREAS, Centro de Referência Especializado para Pessoas em 
Situação de Rua (Centro POP) e equipes multiprofissionais que desenvolvem ações integrais de saúde 
frente às necessidades em situação de rua para esse grupo populacional, o qual se encontra em 
condições de vulnerabilidade e com os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados. dessa 
população (Consultoria de Rua), além da busca individual pelo próprio paciente ou familiar, 
geralmente os casos novos são acolhidos imediatamente e estabelecido projeto terapêutico a todos 
os usuários. 

O Projeto Terapêutico é discutido com o usuário, a família e a equipe multidisciplinar. Os 
serviços terapêuticos oferecidos pelo CPAS são: Atendimento Individual, Atendimento em Grupo, 
Atendimento para a família, Oficinas terapêuticas, Assembleias, Atividades Culturais, de lazer e 
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condicionamento físico, além disso, também são realizadas atividades externas. O centro ainda 
realiza atendimento domiciliar, dependendo da situação. 

A média de internações psiquiátricas é de aproximadamente 03 pacientes ao ano. Os 
medicamentos são disponibilizados tanto no CAPS, quanto nas Unidades Básicas de Saúde, sendo que, 
segundo informações da equipe, o CPAS está com falta de medicamentos. 

Nas situações em que o paciente esteja internado em hospitais, o CAPS faz o 
acompanhamento através de orientação aos familiares e realização de visitas. 

O Centro também atende criança e adolescentes encaminhados por outros serviços como 
Conselho Tutelar, Abrigo, entre outros e por procura espontânea, atualmente aproximadamente 29 
crianças e adolescentes estão em acompanhamento, sendo que dentre os problemas psiquiátricos 
atendidos, pode-se citar, casos de transtorno de ansiedade, Transtorno de Humor e outros 
Transtornos psicóticos. Ressaltasse que o CRAS não possuía o levantamento estatístico de anos 
anteriores. 

O CAPS articula-se com os demais serviços de saúde, tais como, UBS, CAPS-AD, Unidades 
Hospitalares e Consultório de Rua, através de contatos telefônicos, reuniões periódicas, 
encaminhamentos e capacitações em conjunto com a Rede de Atendimento. 
 
5.1.4 Intervenção psicofarmacológica 

Conforme já mencionado em tópico anterior o CAPS prescreve e disponibiliza 
medicamentos, porém atualmente há falta de alguns medicamentos, assim como também encaminha 
os usuários para receber o medicamento nas UBS, sendo que para tanto, são realizadas 
anteriormente a avaliação do paciente. 
 
5.2 O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III-AD 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III-AD fica localizado na Av. Presidente Vargas, nº 
2809, Bairro Aparecida, e-mail capsadstm@outlook.com. 

O CAPS iniciou suas atividades em 25/06/2010, como CAPS – AD, sendo transformado em 
CAPS-AS 24 horas em 19/05/2015, e seu número de Registro no CNESS é 6574394. 

Implantado em uma rua principal do Munícipio de Santarém, em um prédio alugado pela 
SEMTRAS, e de funcionamento exclusivo para o serviço de Atenção Psicossocial, seu funcionamento 
é 24 horas de segunda-feira a domingo e feriados.  

No local também são realizados serviço de testagem sanguíneas para detecção de HIV, 
Hepatites, entre outros, realizados por profissional habilitado do CAPS. 
 
5.2.1 Estrutura física 

O CAPS funciona em um prédio alugado, custeado pelo município, o local é amplo e tem dois 
andares, sendo que o acesso ao andar superior é somente via escada. O andar térreo possui: 
Recepção, climatizada com cadeiras, mesas, estante, televisão e extintor de incêndio; Quarto de 
Observação, com dois leitos, possui armários e é climatizado; Posto de Enfermagem, também 
utilizado para o armazenamento dos medicamentos, sendo que no local também são realizados os 
testes para HIV, Hepatite e VDRL (Sífilis). O espaço é pequeno e dispõe de mobília, e outros materiais 
necessário ao seu funcionamento (autoclave/esterilização, armário de medicamentos, carro de 
curativo, entre outros). Ressalta-se que as medicações controladas são armazenadas em um dos 
armários deste posto; Quartos, no andar térreo, além do quarto de observação, há mais dois quartos, 
um masculino (05 leitos) e um feminino (03 leitos), utilizados para acomodação de pacientes que 
necessitem de atendimento mais prolongado, os mesmos dispõem de leitos, armários e são 
climatizados; Quarto de Funcionários, utilizado para repouso da equipe de plantão noturno (01 
enfermeiro, 02 técnicos e 01 vigia), o local é climatizado e possui 03 camas, armários, televisão e 
frigobar; Salas de Atendimento, o CAPS possui 02, ambas climatizadas, sendo que uma possui 
armário, mesa, cadeiras, pia e maca e a outra sala, é utilizada tanto para atendimento quanto para 
realização de oficinas, o espaço dispõe de mobília (mesa, cadeiras e armário) e material lúdico e 
pedagógico. Nesta última são realizados aos sábados, sessões de cinematerapia. Cabe mencionar que 
as salas de atendimento são utilizadas por todos os profissionais, sendo que a sala 01 é de prioridade 
para os médicos; Sala de Arquivo, local onde são armazenados a documentação dos usuários, no local 
uma assistente administrativa realiza a alimentação dos dados do CAPS no sistema. O local é 
climatizado e dispõe de mesa, cadeiras, computador e arquivos de aço; Copa/Cozinha, climatizada, 
possui fogão industrial, freezer, duas geladeiras, bebedouro, armários, mesas e cadeiras de plástico; 
Refeitório, com uma mesa grande e várias cadeiras; Banheiro de usuários, apenas um possui rampa. 

Já no andar superior, conforme já mencionado, o acesso é apenas por escadas, sendo que há 
entrada independente para o local. Neste funciona a Sala de Coordenação/Administração do CAPS, 

mailto:capsadstm@outlook.com
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climatizada, possui mesas, cadeiras, computador com internet, armários, impressora, estantes e 
televisão. Também estão sendo finalizados a implantação de 04 quartos para usuários, 01 
almoxarifado, 01 refeitório (gradeado), cozinha e 01 quarto de repouso para equipe do CAPS, sendo 
que no espaço possivelmente será implantada uma unidade de acolhimento para adultos que fará 
parte da Rede de atenção psicossocial (RAPS). 

Ressalta-se que o CAPS dispõe de cadeiras de rodas para os pacientes que necessitarem. 
Dentre os equipamentos o CAPS, possui também, computadores, impressora, geladeira, além de 
produtos descartáveis e de limpeza. O espaço é em partes acessível para os portadores de 
necessidades especiais, pois possui rampas de acesso. O prédio é novo e está em bom estado de 
conservação. 

 
 

Fotografia 139 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 140 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 141 – Quarto de repouso 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 142 – Quarto de observação 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 143 – Posto de enfermagem 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 144 – Quarto de funcionários 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 145 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 146 – Copa e cozinha 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 147 – Sala da coordenação 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 148 – Banheiro 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
5.2.2 Equipe profissional 

Atualmente o local possui a seguinte equipe: 01 Coordenadora/Enfermeira, 02 médicos (01 
psiquiatra e 01 Clinico geral, contratados), 05 Enfermeiros (Contratados), 01 Assistente Social 
(Contratada), 02 Psicólogos (Contratados), 01 Pedagoga (contratada), 01 Socióloga (Contratada), 01 
Terapeuta Ocupacional (Efetivo, está de Licença Médica), 07 Técnicos em Enfermagem 
(Contratados), 03 Auxiliares Administrativos (02 efetivos e 01 contratado), 02 Auxiliar de 
Cozinha/Cozinheiro (contratados), 02 Auxiliares de Limpeza (01 efetivo e 01 contratado), 04 
Vigilantes (01 efetivo e 03 contratados). A carga horária cumprida pelos profissionais é conforme o 
cargo, e compreende 6 h diárias, 8 h diárias e 12 h diárias. 

Ainda segundo informações, são realizadas propostas de capacitação profissional 
direcionadas aos profissionais do CAPS, relacionadas a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e a 
Dependência Química. 
 
5.2.3 Atendimentos 

O CAPS III – AD 24 horas, atende usuários encaminhados pela Atenção Básica (UBS, PSF), 
pelo Pronto-Socorro, pelo Hospital Psiquiátrico, pelo Serviço de saúde, e por serviços de outras áreas, 
tais como FASEPA, SUSIPE, escolas, Conselho Tutelar, além da busca individual pelo próprio paciente 
ou familiar. O Centro realiza cerca de 240 atendimentos em média por mês, geralmente os casos 
novos são acolhidos imediatamente e estabelecido projeto terapêutico a todos os usuários. 

O Projeto Terapêutico é discutido com o usuário, a família e a equipe multidisciplinar, em 
alguns casos outros Serviços da Rede de Atendimento também participam da construção do Plano, 
sendo que o CAPS designa 02 profissionais de referencia (01 de Nível Superior e 01 Técnico em 
Enfermagem) para cada paciente. 

Os serviços terapêuticos oferecidos pelo CPAS são: Atendimento Individual, Atendimento em 
Grupo, Atendimento para a família, Desintoxicação ambulatorial, Oficinas terapêuticas, Atividades 
Práticas (oficina de psicomotricidade e de confecção de pipas), Assembleias e ações de saúde e em 
datas comemorativas, também são realizadas atividades externas com os usuários. O centro ainda 
realiza atendimento domiciliar, dependendo da situação, sendo que não são realizados com 
frequência, apenas pontualmente. Os serviços realizados no ano 2015 estão dispostos na tabela 
abaixo: 

DADOS ESTATISTICOS DO ANO DE 2015 
DESCRIÇÃO DE 

SERVIÇOS 

JA

N 

FE

V 

MA

R 

AB

R 

MA

I 

JU

N 

JU

L 

AG

O 

SE

T 

OU

T 

NO

V DEZ 

TOTAL 

ANUAL 

CADASTRO 22 23 23 21 20 36 42 40 31 29 37 31 355 

ENFERMAGEM 254 274 224 215 228 238 272 336 345 319 469 343 3517 

TÉC. DE 

ENFERMAGEM             418 548 490 528 603 575 3162 

PSICOLOGIA   125 119 167 209 185 259 246 324 285 292 211 2422 

PSIQUIATRIA 28 41 50 37 49 51 48 45 21 46 43 41 500 

PEDAGOGIA             57 77 82 69 65 82 432 

CLINICO GERAL 77 68 71 90 75 81 98 102 82 99 126 73 1042 

SOCIOLOGIA 105 62 65 77 67 71 15 82 70 63 104 84 865 

SERVIÇO SOCIAL 17       - - 137 123 82 66 111 26 562 

TERAP 

OCUPACIONAL 93       - - -           93 

REUNIÃO 

FAMILIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

REUNIÃO 

USUARIO 8 7 9 8 8 5 8 8 11 9 9 9 99 
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OFIC 

TERAPEUTICAS 13 1   7 2 - 9 8 5 5 2 1 53 

PALESTRAS 1 1 1 1 - - 6 7 2 2 3   24 

ED. EM SAÚDE 35 38 34 34 63 62 124 148 100 147 201   986 

AÇÃO INTERNA     1   1 1 1 2   3 1 2 12 

AÇÕES EXTERNAS         1 - 2 5     1   9 

OUTROS 

ATENDIMENTOS 60 50 263 230 296 282 557 559 452 294 437 360 3840 

VISITA 

DOMICILIAR 3 3   1 - - 29 36 10 9 1 4 96 

TOTAL 

PROCEDIMENTOS 718 695 862 890 

102

1 

101

4 

208

4 

237

4 

210

9 

197

5 

250

7 1844 18093 

RAAS DIGITADAS 144 154 150 151 157 171 195 225 217 224 206 184 2178 

Fonte: dados disponibilizados pelo CAPS 

A média mensal de internações psiquiátricas é de aproximadamente 11 pacientes, onde o 
mesmo poderá ficar em hospitalidade, diurna e noturna, por até 14 dias. Os medicamentos são 
disponibilizados tanto no CAPS, quando o paciente está em hospitalidade, quanto nas Unidades 
Básicas de Saúde, sendo que o fornecimento pode ser iniciado no Centro e encaminhado 
posteriormente as UBS. 

Quando o paciente está internado em hospitais, o CAPS faz o acompanhamento através de 
orientação aos familiares, ida ao hospital, SAMU e consultório na rua. 

Em virtude de o município não possuir CAPS Infantil, o Centro também atende criança e 
adolescentes com uso/abuso/dependência de álcool e/ou outras drogas, assim como também realiza 
internação desse público conforme a necessidade. Ressalta-se que os mesmos também podem ser 
internados em Enfermaria de Hospital e Pronto-socorro do município. 

Segundo informações o CAPS atende, as quintas-feiras, os adolescentes da FASEPA, e os 
adolescentes, usuários, que não são socioeducandos, são atendidos durante as quartas-feiras no 
período da manhã.  O CAPS ainda atende crianças de 09, 10 e 12 anos, ligadas ao tabagismo, maconha 
e álcool. 

Também é realizado apoio matricial em saúde mental, e os profissionais que fazem parte da 
equipe são enfermeiros e agentes comunitários de saúde, sendo que o serviço de apoio é oferecido 
conforme a necessidade dos usuários, por território. 

O CAPS firmou parceria com a UFOPA, onde os acadêmicos de Engenharia Florestal farão 
uma horta com os usuários, também, foi firmada parceria com a UEPA, curso de Educação Física, para 
realização de atividades físicas com os usuários coordenadas por estagiários de educação física. 

Também conforme já mencionado anteriormente o CAPS realiza o serviço de testagem para 
alguns tipos de doenças, como Hepatite e HDRL. 
 
5.2.4 Intervenção psicofarmacológica 

Conforme já mencionado em tópico anterior o CAPS prescreve e disponibiliza 
medicamentos, assim como também encaminha os usuários para receber o medicamento nas UBS, 
sendo que para tanto, são realizadas anteriormente a avaliação do paciente. 
 
6 POLÍCIA JUDICIÁRIA 

No município de Santarém está sediada a Superintendência de Policia Civil do Baixo 
Amazonas a qual funciona no mesmo prédio da Seccional Urbana. As Unidades da SEGUP instaladas 
no município são: uma Seccional Urbana; um PROPAZ, sendo que funciona em conjunto com a 
Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DEAC) e a Delegacia da Mulher de Santarém. Além 
destes, o município ainda possui 03 Unidades Integradas do PROPAZ – Unidades Integradas Pro Paz 
(UIPPs) (UIPP- Alter do Chão, UIPP Santarenzinho e UIPP Nova República) e uma unidade de Perícia 
do Instituto Renato Chaves. 
 
6.1 Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DEACA) 

A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DEACA) está localizada no prédio do 
PROPAZ, sito à Av. Sergio Henn, nº 70, Bairro Interventoria, e-mail dpc.stm@bol.com.br. 

A delegacia possui uma delegada titular, 02 Escrivãs e 02 Investigadores de polícia, sendo 
que quando a necessidade do atendimento técnico (psicológico e/ou social), são os profissionais 
vinculados ao PROPAZ que realizam o atendimento. Ressalta-se que o prédio do PROPAZ possui duas 
salas de oitiva. 

A DEACA, até o ano de 2008, atendia também os casos de ato infracional, porém, a partir de 
então atende apenas situações que envolvam a violação de direitos de crianças e adolescentes. 

mailto:dpc.stm@bol.com.br
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No que se refere ao armamento, segundo relatos da Delegada responsável, todos possuem 
armamento adequado disponibilizado pela própria instituição, sendo pistolas ponto 40, com cerca 
de 50 munições no total. Segundo relatos, quando há necessidade, de mais munições, a solicitação é 
feita a Superintendência, que disponibiliza o material. 

Com relação a viatura, a delegacia não possui, sendo nas situações que há necessidade, é 
utilizada o Veículo da Delegacia da Mulher, que também funciona no mesmo prédio. 

Já os materiais de expediente, são requisitados tanto a Superintendência quanto ao nível 
Central da Policia Civil em Belém. 

No que tange ao atendimento, a DEACA, conforme mencionado anteriormente, atua na 
Proteção de Crianças e adolescentes, sendo que somente são atendidos, os atos infracionais 
praticados contra a dignidade sexual, violência doméstica e familiar contra a pessoa e os demais atos 
previstos no ECA, tendo como vítima Criança e adolescentes. 

Os procedimentos lavrados de Janeiro/2015 até Fevereiro/2016, foram: Boletim de 
Ocorrência – BOC – 01; Auto de Prisão em Fragrante – APF – 08; Termo Circunstanciado de 
Ocorrência – TCO – 43; Inquérito Policial – IPL – 212 e Auto de Infração – AI – 41. 

 

 

Fotografia 149 – Sala do delegado 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 150 – Sala do escrivão 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 151 – Copa e cozinha 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 152 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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6.2 Delegacia Especializada da Mulher (DEAM) 
A Delegacia Especializada da Mulher (DEAM), que também funciona no mesmo prédio do 

PROPAZ e do DEACA possui um espaço individualizado e atende os casos relacionados a violência 
doméstica praticada contra a mulher. 

O local dispõe de 01 sala da delegada, 01 sala de psicologia e uma sala de assistência social, 
além da recepção, 02 banheiros públicos, 01 sala de ocorrência, 01 sala de investigadores e 01 sala 
de reconhecimento. 

Com relação a equipe, o DEAM, dispõe de 01 delegada, 02 escrivãs, aproximadamente 05 
Investigadores, 01 Assistente social, 02 Psicólogas e 02 atendentes. 
 
6.3 Seccional Urbana de Santarém 

A Seccional está localizada na zona urbana de Santarém, sito à Trav. Silvino Pinto, s/nº, 
Bairro Santa Clara, telefone: 93 3523-2196, e-mail srbma.sede@gmail.com. 

A unidade conta com 11 delegados de Polícia, 15 escrivãs, 22 Investigadores, 01 Motorista 
Policial e 12 servidores cedidos. Ressalta-se que o local não dispõe de técnicos da área social. 

No que se refere as viaturas, a unidade dispunha de 05 carros e 02 motos. Com relação a 
outros materiais, as salas estavam equipadas com computadores, impressoras, internet e demais 
itens necessários ao seu funcionamento. 

Considerando que a DEAC do município atender apenas situações de violação de direitos de 
crianças e adolescentes, e o município não possuir Divisão de Atendimento ao Adolescente, os casos 
de ato infracionais, são atendidos pela própria Seccional, porém, durante a visita uma das 
problemáticas apresentadas no local, foi a falta de local especifico e adequado para aguardar a 
decisão do poder judiciário, nos casos de atendimento a adolescentes conflito com a Lei onde é 
indicada a internação dos mesmos, sendo assim os mesmos ficam aguardando a decisão na Sala de 
Rádio. Com relação a alimentação dos adolescentes, segundo informações disponibilizadas, é 
fornecida pelos próprios familiares dos adolescentes. 

No que tange aos atendimentos realizados pela Seccional envolvendo adolescentes, foi 
informado que a média mensal de registros de Boletins de Ocorrência Policial (BOP’s), é de cerca de 
62 registros. Já os casos de flagrantes de ato infracional, foram contabilizados no ano de 2015, 38 
casos. Com relação aos índices de crimes praticados por adolescentes no ano de 2015, foram: Roubo 
– 42; Tráfico de Drogas – 04 e Homicídios – 03. 

Fotografia 153 – Fachada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 154 – Hall do prédio 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 155 – Sala dos investigadores 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 156 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
7 PROPAZ 

O prédio do PROPAZ, está situado à Av. Sergio Henn, nº 70, Bairro Interventoria, e-mail 
dpc.stm@bol.com.br. No espaço também funcionam a DEAC, a DEAM e um setor de. Pericias médicas. 

O atendimento inicial é feito pela recepção, onde a atendente faz o cadastro e encaminha as 
demandas para a Assistente Social, sendo que quando a criança é menor de 08 anos a psicóloga 
também participa do atendimento. Em seguida é emitido relatório e encaminhado para a equipe da 
Policia Civil – DEAC, sendo registrado o Boletim de Ocorrência e atendido pela Delegada ou Escrivã, 
conforme for o caso, também sendo realizado o encaminhamento para perícia, se for detectada a 
necessidade. 

Ademais, a equipe da DEAC agenda o depoimento, assim como também são agendados os 
atendimentos quinzenais com a equipe psicossocial do PROPAZ, que é composta por 02 Psicólogas e 
02 assistentes sociais, contratadas, as quais atendem, em regime de revezamento, nos horários da 
manhã de 08 as 12hs e da tarde de 14 as 18hs. As vítimas geralmente passam por 03 atendimentos, 
com intervalos quinzenais, mas há situações em que são realizados até 05 atendimentos. 

Ressaltasse ainda que o PROPAZ dispõe de 01 recepção, 01 brinquedoteca, 03 banheiros 
públicos, 01 sala do Serviço Social, 01 sala de Psicologia, 02 Salas de Escrivã, 01 Sala de 
investigadores, 01 sala de delegada, 01 almoxarifado, 01 sala de custodia (atualmente está 
desativada), 01 copa cozinha e 01 área utilizada pelos servidores para refeição. Todos os espaços 
estavam em boas condições e devidamente equipados. 

O prédio do PROPAZ ainda dá acesso ao prédio da Delegacia da Mulher, sendo que no 
corredor que interliga os dois espaços, há duas salas de perícia medica, a qual atende tanto a DEAM 
quanto a DEAC. As duas salas, dispunham de mesa, computador, biombo, cadeira de ginecologia, 
entre outras mobílias necessárias ao seu funcionamento. Com relação aos profissionais para atuarem 
nesta parte, foi relato que estava em processo de contratação de duas médicas peritas. 

Além destas duas salas, o local ainda dispõe de uma sala de enfermagem, que também atende 
as delegacias que funcionam no prédio. O espaço é climatizado e dispõe de maca, armários, cadeiras 
e computador. A equipe enfermagem, dispunha de 02 Enfermeiras e 04 Técnicas em Enfermagem. 

Fotografia 157 – Placa de identificação 

 
Fonte: acervo do MPPA 
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Fotografia 158 – Sala de recepção 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 159 – Sala de atendimento 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 160 – Brinquedoteca 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
7.1 Unidades Integradas do PROPAZ (UIPPs) 

O município de Santarém dispõe de 03 Unidades Integradas do PROPAZ (UIPPs), são estas: 
UIPP Santarenzinho localizada na Rua Sabiá, s/nº, Bairro Alvorada (não dispõe de telefone); UIPP 
Nova República localizada na Av. Rouxinol, s/nº, Bairro Nova República e UIPP localizada no distrito 
de Alter do Chão – Santarém. 

As unidades integram o sistema de segurança Pública do estado do Pará, sendo que as 
construções são padronizadas e estão em bom estado, sendo que as mesmas dispõem de dois blocos, 
com sala de recepção, sala de mediação de conflitos, sala de atendimento Psicossocial do PROPAZ, 
comando da Policia Militar, sala de monitoramento policial, gabinete do delegado, sala do escrivão, 
alojamento plantonistas, local para detenção provisória, sala de reconhecimento de suspeitos, 
banheiros masculino, feminino e PCD, copa, cozinha e estacionamento. 

No que tange ao atendimento policial, cada Unidade conta com 01 delegado, 01 escrivão, 02 
investigadores, 01 auxiliar de administração. O atendimento realizado nas unidades é das 8 h às 18 
h, e não possui plantão. Com relação aos armamentos, cada policial possui sua própria arma. 

Já o atendimento relacionado a adolescentes, segundo relatos, a unidade atende, sendo que 
o mesmo fica na unidade até a conclusão do procedimento. Durante os finais de semana o 
atendimento é realizado apenas pela Seccional de Santarém. Havendo a necessidade, os adolescentes 
são encaminhados para o atendimento psicossocial com o PROPAZ na própria unidade. 
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Fotografia 161 – Placa de identificação 

 
Fonte: acervo do MPPA 
 

Fotografia 162 – Sala da polícia civil 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 

Fotografia 163 – Área da policia militar 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
Fotografia 164 – Hall de entrada 

 
Fonte: acervo do MPPA 

 
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mônica Rei Moreira Freire 
Promotora de Justiça 

Coordenadora do Centro de  
Apoio Operacional da Infância e Juventude 

Brenda Corrêa Lima Ayan  
Promotora de Justiça 

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

 

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

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

Apesar dos descaminhos sofridos no processo de implementação do ECA, a ideia de proteção 
tem constituído uma meta a ser perseguida por todos aqueles que apostam nas premissas colocadas 
tanto pela Constituição Federal quanto pelo ECA, isto na pressuposição de políticas sociais 
articuladas intersetorialmente para a consecução da proteção integral aos direitos da criança e do 
adolescente. 
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É nesse contexto que surge o debate sobre a integralidade da atenção aos direitos da criança 
e do adolescente vinculados à organização e gestão do sistema das políticas para a infância e para a 
juventude, tanto sobre os diferentes serviços destinados a eles quanto às mais diversas políticas 
sociais para esse segmento populacional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Os CAPS também precisam manter diálogo com hospitais psiquiátricos e gerais para onde 
serão encaminhados pacientes que necessitam de internação. 

No geral, muito embora, o CAPS apresente integração com os recursos comunitários, não é 
possível aferir sobre a qualidade e a efetividade da articulação relatada, já que apenas se investigou, 
a partir do relato do responsável pela unidade, a presença ou ausência de tais iniciativas. 

Em relação à Assistência Social no município de Santarém, 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 Santarém, percebia-se certo descontentamento de todos os 
servidores dos equipamentos visitados em relação à baixa remuneração ofertada pela gestão 
municipal de Santarém que não era compatível com o oferecido por outras prefeituras do estado do 
Pará. 

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

Ainda sobre a assistência, há necessidade de investimento da gestão na educação continuada, 
bem como no compartilhamento das informações, principalmente os dados constantes nos 
diagnósticos, entre a SEMAS e os CRAS e CREAS. 
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No que diz respeito às Unidades socioeducativas visitadas uma das dificuldades 
apresentadas pelos servidores referiu-se às inspeções realizadas pelo poder Judiciário e pelo 
Ministério Público, visto que gostariam de uma maior interlocução com os representantes das 
referidas instituições, uma vez que na maioria das visitas eles conversam apenas com os 
socioeducandos e ficam sem conhecer a realidade de cada interno ou a dinâmica do espaço. As 
equipes da Unidade em algumas ocasiões desconhecem, inclusive, qual o propósito das visitas. 

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

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

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

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

No geral, a rede de atendimento à criança e ao adolescente no município de Santarém 
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 
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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