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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Mapa de São Feliz do Xingu 

 
 
2.1 Breve contextualização histórica 

São Félix do Xingu está situado na messoregião Sudeste Paraense com uma área territorial 
de 84 212,426 km². O índice populacional é de 111 633 com a densidade demográfica é de 1,33 

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

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

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

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
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hab./km², contudo o IDH do município é baixo, de 0,594 de acordo com o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

O município de São Félix do Xingu era habitado por diversos povos indígenas, dentre os quais 
destacam-se: Caiapós, Araras, Arauetés, Paracanãs e Assurinis. No século XX passou a ser colonizado 
primeiramente devido às atividades relacionadas a borracha, posteriormente surgiram outros 
segmentos como o da exploração da castanha do Pará, da extração de gemas e metais preciosos. 

O Estatuto da criança e do Adolescente foi um indutor na criação de políticas afirmativas na 
garantia dos direitos de crianças e adolescentes, e no município de São Félix do Xingu, percebemos 
que a rede de atendimento de crianças e adolescentes busca trabalhar de forma articulada. 

Há na região várias famílias em situação de vulnerabilidade social, e por essa razão, o 
funcionamento dos equipamentos em rede é um mecanismo de controle que auxilia as Secretarias, 
entre elas a de Assistência Social, a atuar de forma mais precisa de acordo com as demandas. 

Os serviços que integram a rede de atendimento especializado são para pessoas que tiveram 
os direitos violados, mas que ainda estão inseridas na família, considerados de média complexidade. 

Aos casos de alta complexidade, o equipamento tem um trabalho voltado a situações de 
acolhimento provisório (abandono, ameaça ou violação de direitos). 

O CRAS é o contato inicial com o contexto familiar que visa à inclusão social e os demais 
programas que integram o sistema de atenção básica, entre eles o Programa Bolsa Família.  

O CREAS atua na orientação e no apoio das famílias que tiveram seus direitos violados e 
também desenvolve um trabalho com os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.  

De acordo com o art. 101 do ECA, o Abrigo é a institucionalização da proteção da vida da 
criança e do adolescente que temporariamente é afastada do convívio familiar e é acompanhada por 
uma equipe técnica. Esse afastamento pode ser permanente nos casos que não é possível a reinserção 
familiar. 

O Conselho Tutelar atende crianças, adolescentes e familiares nas situações de risco, de 
abuso, violência física e emocional. Assim como, atua nos casos que crianças até 12 anos incompletos 
comentem ato infracional. 

E por fim o CMDCA na rede de atendimento da criança e do adolescente atua como órgão 
articulador das diversas instituições seja estas pertencentes ao poder público ou entidades 
assistenciais, que visam garantir a proteção de crianças e adolescentes. 
 
2.2 Dados Educacionais 

A rede municipal de ensino de São Félix do Xingu está compreendida da seguinte forma: 
 
A) Escolas 
Pré Escola (rede municipal): 18 
Pré Escola (rede privada): 2 
Ensino Fundamental (rede municipal): 109 
Pré Escola (rede privada): 3 
Ensino Médio (rede estadual): 1 
Ensino Médio (rede privada): 3 
 
B) Matrícula 
Pré Escola (rede municipal): 1319 
Pré Escola (rede privada): 94 
Ensino Fundamental (rede municipal): 11219 
Pré Escola (rede privada): 351 
Ensino Médio (rede estadual): 1344 
Ensino Médio (rede privada): 137 
 
No ano de 2011 o município apresentou uma melhora significativa nos índices educacionais, 

mas ainda não se encontra entre os 100 melhores resultados no Estado do Pará. Além disso, a meta 
nacional no Índice de Desenvolvimento Educacional em 2021 é 6. 

O IDEB é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e matemática que são 
avaliados na Prova Brasil e no fluxo escolar (taxa de aprovação, reprovação e evasão). No caso da 
rede municipal de ensino no ano de 2013, 78,6% das escolas estão em alerta. 

A rede estadual de ensino atingiu 4.9. A única escola existente no município atende o Ensino 
Regular Modular – SOME, Ensino Médio Regular e Ensino Médio Educação de Jovens e Adultos. A 
escola tem prédio anexo. 
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EEEM CARMINA GOMES 

CURSO 
VAGAS 

DISPONÍVEIS 

ALUNOS 

ENTURMADOS 

ALUNOS NÃO 

ENTURMADOS 

TOTAL DE 

MATRÍCULAS 

 ENS MED SOME REGULAR 

(Res.191/2011) 
504 392 4 396 

 ENS MED REGULAR (Res.191/2011) 546 744 0 744 

 ENS MED EJA 1ª E 2ª ETAPA 43 2 0 2 

TOTAL 1403 1138 4 1142 

 Fonte: Site Seduc 

EEEM CARMINA GOMES (Anexo) 

CURSO 
VAGAS 

DISPONÍVEIS 

ALUNOS 

ENTURMADOS 

ALUNOS NÃO 

ENTURMADOS 

TOTAL DE 

MATRÍCULAS 

 ENS MED REGULAR (Res.191/2011) 104 176 10 186 

TOTAL 104 176 10 186 

 

 Fonte: Site Seduc 

Segundo site do Ministério da Educação2 o Pará tem o pior índice de atraso do país, isto é, 
mais de 50% dos alunos de escolas públicas do Pará não têm a idade adequada à série que estudam. 
Segundo relatório baseado no Fisceducação o município sentirá reflexo da ausência de vagas na rede 
estadual de ensino conforme relatório feito pelo Tribunal de Contas da União. E desse modo, a rede 
municipal de ensino enfrenta problemas na transição do ensino fundamental para o nível 
subsequente. 

 

 
Fonte: Site G13 

 
3 A REDE DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
3.1 O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 

O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) foi implantado em 
21/08/1992 e está localizado em área urbana à Rua Antonio Manoel Santos, nº 46; Bairro: Centro, 
CEP: 68.380-000, e-mail: cmdcasfx@bol.com.br, CNPJ: 15012488/0001-44. O horário de 
funcionamento é de segunda a sexta-feira, no horário de 7h30 as 11h30 e de 13h as 17h30. 

                                                           
2 http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/30522/para-tem-o-pior-indice-de-atraso-escolar-do-

pais/ 
3 Acessado em 25.02.2016 http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/09/veja-notas-do-ideb-2013-no-ensino-medio-

em-todos-os-estados.html 

mailto:cmdcasfx@bol.com.br
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O CMDCA está vinculado à Secretaria de Assistência4 e sempre funcionou regulamente sem 
descontinuidades. Criado por meio do Projeto de lei 139 de março de 1992, o CMDCA passou a 
funcionar a partir de outubro do mesmo ano. 
 
3.1.1 Composição e eleição 

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

O CMDCA tem em seu quadro 10 conselheiros titulares e destes dois já haviam participado 
de outras gestões.  O regime de dedicação é diverso, Apenas 01 Conselheiro se dispõe 5h por mês e 
além deste, o presidente trabalha de 21h a 80h mensais. O regime de dedicação dos demais 
conselheiros é variado, em média atuam acima de 81h/mês, nas demais atividades que exercem em 
defesa da criança e do adolescente. 

Há no município de São Félix só há o1 Conselho Tutelar, o que segundo o CMDCA, não 
apresenta uma demanda elevada, que de certo modo, implica no número de reuniões que a instituição 
realiza. 

A maioria dos conselheiros tem superior completo, apenas um não concluiu o Ensino Médio.  
Em relação ao tempo de experiência, a maioria dos conselheiros em média atua entre três a cinco 
anos em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Apenas um conselheiro já participa das 
atividades a mais de quinze anos e os demais têm conhecimento da causa da criança e do adolescente 
entre cinco a dez anos. 

Tendo em vista que os conselheiros representantes do poder público atuam em outros 
setores governamentais, a Secretaria Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Esportes, a 
Secretaria de fazenda e a Secretaria de Assistência social se fazem presentes nas reuniões, 
encaminhamentos do CMDCA. Assim como, os Sindicatos dos Trabalhadores, As Universidades, As 
associações e as Igrejas Evangélicas representam a Sociedade Civil. 

Em relação aos requisitos para ser Conselheiro faz-se necessário ser membro de uma 
entidade que atua de forma expressiva na área da criança e do adolescente e ter atuação pessoal 
significativa. 

A eleição só é permitida aos credenciados no CMDCA, ela é direta, aberta a todos os membros 

da sociedade civil no município de São Félix do Xingu. 

 
3.1.2 Estrutura física 

Quanto à infraestrutura, o CMDCA dispõe de espaço físico para atuar, mas não é exclusivo, 
contudo consideram que a localização e a conservação dos ambientes são boas. Em relação ao 
tamanho e ao espaço físico categorizam o ambiente regular, já que é um lócus razoável para 
desenvolver as atividades. Contudo no que se refere à privacidade, foram unânimes em afirmar que 
o espaço não oferece condição alguma, que é insuficiente. 

Fotografia 1 - Fachada 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 2 - Campanha 

 
Acervo do MPPA 

 

                                                           
4 Situada na Avenida Osterno Maia, nº 1898, bairro: Rodoviário. 
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Fotografia 3 – Sala de atendimento 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 4 – Reunião da equipe 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 5 – Reunião da equipe 

 
Acervo do MPPA 

 
3.1.3 Equipamentos e materiais 

Quanto aos materiais e equipamentos permanentes a disposição do CMDCA, apenas os textos 
legais5 e os manuais de orientação se encontram em quantidade satisfatória. Os demais 
equipamentos, isto é, armário, estante, mesas, cadeiras, bibliografia, computador, impressora, 
telefone fixo, fax, acesso a internet são ínfimos ou quiçá inexistentes. No que se concerne à habilidade 
de utilizar computadores e acessar a rede, todos os conselheiros tem facilidade e são usuários. 

 
3.1.4 Desempenho das atribuições 

Há no CMDCA apenas uma pessoa que executa atividade de apoio administrativo, que é 
cedida pelo poder público, porém esta também realiza atividades noutro órgão do município. 

As reuniões no CMDCA ocorrem mensalmente, mas não há nenhum diagnóstico realizado 
pelos conselheiros. Há um esboço em fase de planejamento e elaboração. No que se refere ao plano 
de ação, serão inseridas como metas, o combate prioritário a violação dos direitos das crianças e dos 
adolescentes, ações programas e projetos de adolescentes em conflito com a lei. 

A única pesquisa existente sobre a situação da criança e do adolescente no município de São 
Félix foi realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que considerou entre 
outras coisas, as estatísticas obtidas junto às Secretarias e órgãos públicos do município, informações 
obtidas no Conselho Tutelar e por fim, as observações do trabalho desenvolvido pelos conselheiros 
do CMDCA. 

Entre as prioridades do CMDCA estão assim dispostas:  
1) Planejamento,  
2) Captação de recursos 

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

(CONANDA) e pareceres jurídicos, etc. 
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3)  Apoias as Entidades que atuam com a criança e com o adolescente 
Entre as fragilidades encontradas, não há um procedimento estruturado para monitorar e 

avaliar os resultados das políticas voltadas a crianças e adolescentes, assim como não foi realizado o 
plano plurianual e nem previsto o orçamento para 2014 foi CMDCA. Desse modo, o CMDCA considera 
importante dar ênfase a capacitação para os conselheiros e melhorar os indicadores sociais 
(educação, saúde, esporte e assistência). 
 
3.2. O Conselho Tutelar 

O Conselho Tutelar (CT) está localizado em área urbana à Avenida Djalma Machado, S/Nº 
Bairro: Centro, CEP: 68.380-000, e-mail: conselhotutelarpp@gmail.com, O horário de funcionamento 
é de segunda a sexta-feira, no horário de 7h30 as 13h30. 

No que se refere à localização o Conselho Tutelar (CT) é facilmente encontrado pela 
população, porém o CT não tem prédio próprio, ficando seu atendimento restrito a duas salas, sendo 
uma para recepção e outra para atendimento. A estrutura física das salas disponibilizadas é razoável, 
mas inapropriadas para a realização das atividades. No prédio onde as salas cedidas ao CT funcionam, 
estão presentes a Secretaria Municipal de Assistência, Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente, Conselho de Assistência, Conselho de Pessoas com Deficiência, Conselho de |Segurança 
Alimentar e Nutricional, Coordenação do Programa Bolsa Família, Serviço de Convivência (PETI, 
PROJOVEM) e Documentação (Registro Civil e RG). 

No primeiro semestre de 2013, entre os casos atendidos estes foram considerados os mais 
graves pelos Conselheiros: 

TOTAL DE CASOS ATENDIDOS 141 

Requeridos à assistência Social 29 

Prostituição  49 

Maus tratos 32 

Exploração Sexual 33 

Estupro 12 

Dos 141 casos atendidos 37 deles foram encaminhados ao Ministério Público. 
O problema identificado diz respeito à localização do CT Folha 20, já que o local fica distante 

das paradas que dão acesso aos bairros localizados nas proximidades. Outro fator que deve ser 
destacado, no que diz respeito à problemática da localização, refere-se à origem das demandas, em 
sua grande maioria originárias de localidades cujo acesso fica comprometido pela ausência de linhas 
de ônibus que passem próximo ao equipamento.  

 
3.2.1 Estrutura física 

O imóvel é próprio, contêm salas reservadas para os serviços administrativos, para o 
atendimento e recepção ao público, para o atendimento dos casos, contudo nenhuma das salas 
oferece condições adequadas de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência. 

Quanto às demais dependências o CT tem uma cozinha e banheiros para usuários e 
funcionários. 

 
Fotografia 6 – Fachada  

 
Acervo do MPPA 

 

mailto:conselhotutelarpp@gmail.com
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Fotografia 7 – Recepção 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 8 – Sala de atendimento 

 
Acervo do MPPA 

 
3.2.2 Equipamentos e materiais 

O veículo utilizado para uso diário, FIAT PALIO 2014 (PLACA OTQ 8521; REGISTRO: 
WKATTARC 1-41 BRANCA OFICIAL), é apropriado para realizar a cobertura das áreas urbanas, mas 
por não ser um carro de tração, encontra dificuldade de acesso a zona rural. Além disso, 
eventualmente o carro é emprestado à Secretaria do Meio Ambiente. 

O CT não dispõe de internet, não utiliza o SIPIA, nem há equipamentos disponibilizados para 
atender o sistema. Além disso, os conselheiros têm dificuldade de lidar com computadores. 

 
3.2.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

Existem cinco Conselheiros tutelares atuando no município de São Félix do Xingu, na faixa 
etária de 41 a 50 anos. 

Os Conselheiros foram escolhidos por meio de eleição por voto universal, com base nas 
legislações e regulamentos que subsidiam a atuação, a Lei Municipal, a Resolução CMDCA, publicado 
em edital. Além disso, o CMDCA conduziu o processo e o Ministério Público fiscalizou. 

Os requisitos que foram considerados para concorrer à eleição foram ter experiência na área 
da criança e do adolescente, ter idade superior a 21 anos, ter idoneidade moral, ter Ensino 
Fundamental completo e residir no município. 

Quanto à capacitação o CMDCA realizou uma única formação voltada aos Conselheiros 
Titulares e Suplentes, mas a carga horária foi de apenas 1h30 ,mas nenhum dos temas 
correlacionados a criança e do adolescente foram discutidos com os conselheiros (educação, 
enfrentamento do usos/abuso de alço e drogas, crianças e adolescente em situação de rua, 
enfrentamento a violência e ao abuso sexual, prevenção e erradicação do trabalho infantil, crianças e 
adolescentes com deficiência, crianças e adolescentes com desaparecidos entre outros. Quando a 
capacitação é disponibilizada por outros órgãos, apenas participaram de formações oferecidas pelo 
ente estadual, com a temática cárcere privado. 

No que diz respeito à renda, em média os conselheiros recebem até 2 salários mínimos. E 
quando há necessidade de um conselheiro titular ser substituído por um suplente, ambos recebem 
remuneração. Outros direitos trabalhistas são garantidos, entre eles, gozo de férias, licença gestante, 
licença paternidade e previdência social. 
 
3.2.4 Atendimentos realizados 

No desempenho das suas atribuições os Conselheiros se dedicam a atividade mais de 40h 
semanais, de segunda a sexta com pelo menos 8h diárias, além dos plantões semanais e feriados. Os 
plantões são realizados por atendimento ao telefone. 
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Na execução das atividades os Conselheiros registram os casos atendidos por meio de fichas 
e formulários, arquivados, de fácil acesso aos conselheiros, os documentos são guardados em locais 
apropriados nos armários físicos, contudo as pastas virtuais dos atendimentos realizados e 
registrados no computador não são disponibilizadas em rede. 

Na execução das atividades são realizadas visitas, acompanhamento domiciliar e retorno dos 
ofícios encaminhados a instituições parceiras nos atendimentos. 

Nos casos que ocorre o descumprimento das medidas socioeducativas, a priori os 
conselheiros tentam o diálogo, casos persistam na prática, representam junto ao juizado. Encontram 
dificuldade de não serem atendidos nas escolas e nos postos de saúde, isto é, a ressocialização do 
adolescente não é plena. Se o adolescente precisa ser matriculado, a escola não faz a leitura de 
integração do mesmo à sociedade por meio da educação, apenas entendem que dependendo do 
período que ele seja matriculado, poderá ou não ser aprovado e que a presença do mesmo põe em 
risco outros adolescentes. No que diz respeito aos profissionais de saúde, esses se negam a tratar 
ferimentos dos adolescentes. 

Os conselheiros relataram que há ausência de um trabalho articulado em rede e que as 
instituições não se comunicam, contudo consideram que o relacionamento entre as instituições é 
bom, exceto com a Prefeitura e com o Poder Judiciário. 
 
4 O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) 
 
4.1 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Bem Viver 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Bem Viver tem imóvel próprio e está 
localizado em área urbana em Rio Xingu s/n – Praça Fio Cleanto Torres Bairro: Rodoviário, CEP: 
68.380-000, telefone: (94) 3435 4587, e-mail: crasxingu_pa@hotmail.com. Foi implantado em 
10/02/2014. O horário de funcionamento é de segunda a sexta de 7h30 as 11h30 e de 13h as 17h30. 

A capacidade para atendimento é de 5.000 mil famílias, porém realiza atendimento também 
no Núcleo de convivência situado na Taboca e na Vila Tancredo Neves. A área de abrangência é de 
quatro bairros próximos. 
 
4.1.1 Estrutura física 

A sede do CRAS em São Félix do Xingu encontra-se situada no Centro de Esportes e Artes 
Unificados (CEU), que é um edifício multiuso, disposto numa praça de esportes e lazer com vários 
ambientes: bibliotecas; telecentro; cineteatro/auditório com 60 lugares; quadra poliesportiva 
coberta; pista de skate; equipamentos de ginástica; playground e pista de caminhada. A sala de 
cinema do CEU de São Félix do Xingu é também o primeiro da cidade. 

O CRAS atende na sede do município e está presente em cinco núcleos assim divididos: 
A) Zona Urbana: 
01 -  Bairro Jardim Novo Planalto; (Núcleo Raio de Sol) 
01 -  Bairro Solar das Águas; (Núcleo Espaço Artes) 
01 - Bairro Bela Vista; (Criança Feliz) 
B) Zona Rural6: 
01 -  Distrito Taboca; (Alegria de Viver) 
01 - Vila Tancredo Neves; (Sonho de Criança) 
O Espaço do CRAS na sede é bem localizado, de fácil acesso aos moradores, bem dividido com 

diversos ambientes (recepção, salas de atividades coletivas, sala de atividades administrativas, copa 
e cozinha, almoxarifado, banheiros), contudo a equipe técnica não dispõe de condições de 
privacidade e sigilo para o atendimento individualizado. 

Fotografia 9 – Placa 

 
Acervo do MPPA 

 

                                                           
6 Os espaços situados na zona rural não foram visitados. 

mailto:crasxingu_pa@hotmail.com
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Fotografia 10 – Sala de oficinas 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 11 – Sala de oficinas 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 12 – Fachada 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 13 – Quadra de esportes 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 14 – Auditório 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 15 – Planejamento 

 
Acervo do MPPA 
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Fotografia 16 – Horário de atividades 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 17 – Sala dos técnicos 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 18 – Ficha de cadastro 

 
Acervo do MPPA 
Fotografia 19 – S. Fortalecimento de vínculos 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 20 – Sala de atividades 

 
Acervo do MPPA 
Fotografia 21 – S. Fortalecimento de vínculos 

 
Acervo do MPPA 
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Fotografia 22 – Lateral 

 
Acervo do MPPA 
Fotografia 23 – S. Fortalecimento de vínculos 

 
Acervo do MPPA 
Fotografia 24 – S. Fortalecimento de vínculos 

 
Acervo do MPPA 

 
4.1.2 Equipamentos e materiais 

O prédio é bem equipado, com mobiliários, televisores, impressora, computadores com 
acesso à internet, contando também com transporte para deslocamento da equipe técnica e usuários 
do CRAS e abrigos. O ambiente é limpo e bem iluminado, com boa ventilação, com espaço para 
realização de diversas atividades, internas e externas, entre elas oficina de música e de confecção de 
bonecas. Quanto as realizações de oficinas estão previstas as seguintes: boneca, maquiagem, xuxinha, 
salgado, chocolate, doces e compotas, chaveiro, tapete, gincanas esportivas, havaiana, adesivo de 
unhas, manicure, tranças e penteados. 

Existe banco de dados de usuários de benefícios e serviços sócios assistenciais; assim como 
há o registro dos beneficiários dos programas sociais e o cadastro dos beneficiários do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). Além disso, a equipe técnica tem um acervo significativo de objetos para 
atividades esportivas e materiais pedagógicos culturais. 

O prédio do CRAS encontra-se em anexo a secretaria Municipal de Cultura que contém uma 
biblioteca, um laboratório de informática, anfiteatro (cinema e teatro) e uma quadra de esportes. 
Estes espaços são utilizados pelos usuários dos CRAS. 

Observamos também que, com exceção a copa/cozinha, os espaços viabilizam a 
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

A equipe do CRAS tem um planejamento dividido mensalmente onde divide as ações que 
serão dadas ênfase em 2014 (valorização da alta estima da família, violência sexual, gravidez precoce, 
violência extra e intrafamiliar, saúde, esporte e lazer, combatendo vícios, direitos e deveres, higiene 
pessoal, valorização da família e valorização da religiosidade familiar). 

Existe também fixado pela equipe horário das atividades dos grupos de convivência de 
crianças e de adolescentes com as seguintes atividades; aeróbica, balé, biblioteca, jogos, dança de 
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salão, monitoria, horta, telecentro e o dia ‘D’ que é reservado para culminância de todas as crianças 
e adolescentes assistidas no CRAS e nos bairros onde o equipamento se faz presente. 
 
4.1.3 Equipe de trabalho 

NO CRAS São Félix do Xingu, existem 15 técnicos, que executam atividades tanto na sede 
quanto nos polos, zona urbana e zona rural. Apenas 05 possuem nível Superior. 

1 Assistente Social (1 concursada, trabalhando em regime de oito horas) 
1 Psicóloga (1 concursada, regime de seis horas, contudo só trabalha no turno da tarde pois 

dar em outro equipamento no turno da manhã). 
1 Pedagoga (uma contratada, regime de oito horas) 
1 Coordenadora/ Pedagoga concursada – regime de oito horas 
1 Educador Físico de Educação Física 
1 Estagiário de educação Física 
2 Orientadores Sociais – 2 concursadas e 2contratados/regime de oito horas 
1 motorista – concursado/ regime de oito horas 
1 Monitoria – concursado/ regime de oito horas 
Zona Urbana 
4 Orientadores Sociais – 2 concursadas e 2contratados/regime de oito horas 
Zona Rural (região da Taboca e Tancredo Neves) 
3 Orientadores Sociais – 1 concursada e 2contratados/regime de oito horas 
 

4.1.4 Atendimentos realizados 
A equipe desenvolve ações em quatro bairros próximos, que vão desde a procura espontânea 

pelo CRAS, a busca ativa, encaminhamento das redes socioassistencial e também pelas demais 
secretariais e políticas públicas existentes no município. 

Em todos os equipamentos pertencentes ao CRAS os usuários são cadastrados, e a equipe 
quando realiza o planejamento reúne os técnicos da sede e das zonas urbana e rural para 
planejamento das ações. 

Para melhor atender a população de São Félix do Xingu o CRAS criou núcleos do Serviços de 
Fortalecimento de Vínculos situados nos bairros de maior vulnerabilidade social. 

No Bairro Jardim Novo Planalto o espaço atende à comunidade local por meio de oficinas de 
manicure, violão, artesanato, cabeleireiro, pintura em tecido, maquiagem, chocolate, bordado em 
sandália havaiana, dentre outros. Nas imediações os moradores do Bairro Solar das Águas e Triunfo 
são atendidos em ações de inclusão digital, entre elas, o Telecentro. Além disso, é oferecido curso de 
manicure e Barbearia para os pais dos usuários dos Programas Sociais. 

A equipe técnica é a mesma do CRAS sede que atende todos os equipamentos por meio de 
rodízio, mas há um Orientador Social responsável pela organização e acompanhamento de cada 
núcleo. 

No Bairro do Alecrim, o Serviços de Fortalecimento de Vínculos Bairro Alecrim do CRAS 
desenvolve o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família que se constitui em um conjunto 
de ações continuadas e o acompanhamento familiar, por meio de atividades diversas que atendem a 
comunidade local e por meio de serviços sócios assistenciais e de outras políticas. 

A Secretaria de Assistência desenvolve ações em parceria com as empresas VALE, demais 
institutos SENAI e Secretarias (Educação, Saúde, Agricultura, Esporte). 

O Serviços de Fortalecimento de Vínculos Criança Feliz situado no Bairro Bela Vista, atende 
em média 30 crianças que tem por objetivo oferecer vivencias e trocas culturais. 

A Secretaria de Assistência Social ao criar os núcleos nos bairros mais afastados objetivou 
que a comunidade desenvolvesse a socialização e a convivência comunitária ao estimular o 
desenvolvimento da autonomia dos usuários. O espaço é frequentado por diferentes faixas etárias e 
as ações desenvolvidas visam prevenir e defender a afirmação de direitos dos que ali participam. 
Além disso, são realizados atendimentos com famílias que se encontram em situação de 
vulnerabilidade e risco social e que são cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico). 
 
4.2 O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Margarida´s 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Margarida´s está 
localizado em área urbana à Avenida Ireno leda, nº 429; Bairro: Alecrim, CEP: 68.380-000, tendo sido 
implantado em 10/01/2006. O seu horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira de 7h30 as 
11h30 e de 13h as 17h30. 

O CREAS Margarida´s é uma unidade publica que realiza atendimento individual e as famílias 
que se encontram em situações de risco, ameaça e vulnerabilidade social. A oferta do atendimento 
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ocorre por meio de serviços especializados que visam minimizar as situações de violência física, 
psicológica, sexual, tráfico de pessoas, assim como busca viabilizar o cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio aberto e a reintegração das pessoas à sociedade. 

O prédio do CREAS situado no município de São Félix do Xingu possui placa de identificação 
de acordo com o modelo estabelecido pelo MDS, tendo como área de abrangência todo o município 
de São Félix do Xingu. Além disso, o atendimento do CREAS se estende ao abrigo situado no 
município. 

 
4.2.1 Estrutura física 

O prédio do CREAS é um imóvel alugado pela prefeitura de uso exclusivo para a finalidade 
do equipamento com ambientes divididos para atendimento da equipe multidisciplinar. 

A Sala de recepção não é equipada adequadamente, pois possui apenas uma mesa e cadeira 
para recepcionista e um banco para atendimento. 

Existe uma sala conjunta para coordenação e desenvolvimento das atividades 
administrativas. 

Uma sala conjunta para a assistente social, psicólogo, para atendimento grupal e/ou 
reuniões, uma brinquedoteca, uma cozinha situada na área externa, uma área externa para 
convivência. 

Além desses espaços acima registrados no equipamento do CREAS também existem dois 
banheiros, sendo um de uso exclusivo para funcionário e o outro unissex para usuários. 

Os espaços utilizados para atendimento são adequados e conservados, pois são bem 
iluminados, ventilados e em condições satisfatórias de salubridade, no entanto a acessibilidade não 
é possível em todos os espaços. Ademais, o local onde deveria funcionar a cozinha é utilizado como 
almoxarifado. 

Não foi construído. Em relação à escolarização o CREAS realiza parceria com Instituições em 
rede. O trabalho em rede é frequente com o Poder Judiciário, Com a Defensoria Pública e com o 
Ministério Público, mas com os Órgãos de Segurança pública ocorre eventualmente. Do mesmo modo 
o acesso aos órgãos se dar na mesma proporção, isto é, o CREAS encontra dificuldade de contatar a 
Policia Civil. 

Fotografia 25 – Placa 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 26 – Fachada 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 27 – Recepção 

 
Acervo do MPPA 
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Fotografia 28 – Sala de administração 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 29 – Sala da equipe técnica 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 30 – Brinquedoteca 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 31 – Cozinha 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 32 – Cozinha 

 
Acervo do MPPA 
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4.2.2 Equipamentos e materiais 
O equipamento possui mobiliário adequado para atender o público a qual se destina com 

materiais pedagógicos, porém não são suficientes para atender a demanda. 
O espaço possui em bom estado de conservação e em perfeito funcionamento os seguintes 

produtos: Impressora, equipamentos de som, computador7 conectado à internet, data show, maquina 
copiadora, máquina fotográfica e acervo bibliográfico. 

 
4.2.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

A equipe em sua maioria é composta de técnicos concursados tanto em Nível Superior 
quanto em Nível Médio. A coordenação tem formação em Serviço Social. Os demais profissionais que 
compõem a equipe multidisciplinar são os seguintes: Uma Assistente Social8, Um Psicólogo9 e um 
Advogado10. Além destes profissionais no CREAS atuam duas estagiárias de Serviço Social que 
auxiliam nas atividades. 

Nos últimos dois anos foram oferecidas capacitações para os servidores sobre o 
enfrentamento do uso/abuso de álcool e drogas11, enfrentamento a violência e ao abuso sexual, o 
Conceito de Rede Local de Atendimento e Defesa12, Políticas Públicas para Mulheres e sobre o Sistema 
Nacional de Atendimento Sócio Educativo13. 

De acordo com a análise dos técnicos entrevistados as formações poderiam ocorrer com uma 
maior frequência permitindo também a rotatividade dos técnicos em relação à participação. Quando 
ocorrem os cursos fora do município de São Félix do Xingu, os servidores encontram dificuldades na 
disponibilidade de diárias. Assim como, ressaltam que quando vai um Servidor, isto é, um Agente 
Multiplicador, à formação representando a equipe para repassar as informações obtidas no evento, 
na maioria das vezes não se consegue compartilhar devido à própria rotina e dinâmica do 
equipamento. 

 
4.2.4 Atendimentos realizados 

Existe um cronograma de atividades diárias no CREAS exposto à comunidade para que a 
mesma conheça como se dar a rotina da equipe multidisciplinar que vai desde Atendimento 
Psicossocial, Visita Psicossocial, Abordagem Psicossocial, Visitas de casos agendados, Atendimento 
social e Serviço Interno, Visita aos abrigos de crianças e de idosos. 

O CREAS realiza junto à comunidade palestra com o intuito de orientá-los, entre elas 
Gravidez na adolescência, voltado as mães adolescentes. Assim como, juntamente com a Prefeitura e 
os demais equipamentos, CRAS, CMDCA, Conselho Tutelar realizou a caravana Proteção Social 
Especializada. 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos: Segundo a equipe 
técnica faz-se utilização dos prontuários, SUAS, PAEFI e PIA, porém as fichas não foram apresentadas. 
A Abordagem Social é realizada em São Félix do Xingu. 

O Serviço de Proteção Social a adolescente em cumprimento de medida sócio educativa de 
liberdade assistida é realizada em atendimento a 0314 adolescentes. O Município não tem casa para 
realização das medidas de semiliberdade, os adolescentes são enviados a Marabá. O CREAS não conta 
com apoio técnico e financeiro para acompanhamento das medidas de liberdade assistida e prestação 
de serviços à comunidade. 

A equipe técnica responsável pelo serviço realiza o acompanhamento do plano dos egressos 
junto à rede de proteção do município e realiza visitas semanais. 

As famílias dos adolescentes da unidade são assistidas pelos seguintes programas: Programa 
Bolsa família, PAIF. Além disso, existem os grupos de conversa e cursos oferecidos pelos CRAS e SINE. 

A frequência de atendimento é de três atendimentos por mês para cada adolescente. 
Os adolescentes são encaminhados para cursos profissionalizantes via PRONATEC, 

Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Sistema Nacional 
de Emprego (SINE) e Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) I, mas no CREAS 
não há espaço para atividades esportivas. 

                                                           
7 Existem 03 computadores no espaço e 01 é conectado à internet. 
8 Concursada. 
9 Contratada. 
10 O Advogado comparece uma vez por semana ao equipamento CREAS. 
11 Fornecida pelo Governo Federal. 
12 Fornecida Pelo Governo Municipal. 
13 Fornecida pelo Governo Estadual. 
14 Na faixa etária de 13 a 16 anos, todos do sexo masculino. 
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Os adolescentes também prestam serviço à comunidade nos abrigos de idosos, subprefeitura 
(distrito de Taboca) e em empresas privadas. 

O projeto Crescer é uma iniciativa da equipe interdisciplinar que detectou no decorrer dos 
atendimentos um alto índice de situações de vítimas de exploração sexual15, destes 52 casos foram 
atendidos no ano de 2011 e 91 casos foram registrados no ano de 2012. 

No Cronograma de execução do CREAS do ano corrente está previsto caravana da Proteção 
Especializada – Promovendo a Paz em 2014 -, Dia da não Violência, Dia Internacional da Mulher, 
Semana de Divulgação de Ações de Combate à exploração e Abuso de CR e ADOL, Palestras e debates 
sobre o trabalho infantil aceitável, Valorização do idoso, Encontro de casais dos programas sociais, 
Simpósio. 
 
4.3 O Espaço de Acolhimento Institucional Renascer 

O Espaço de Acolhimento Institucional (AI) Renascer é um abrigo urbano e está localização 
à Avenida Ceará, nº 1850 – Bairro São José, CNPJ: 150.12510/0001-56. A data do início das atividades 
é de 17/11/2010. 

No Abrigo de São Félix do Xingu, existem 5 técnicos, que executam atividades. 
216 Assistentes Sociais (Ambas trabalham em regime parcial no abrigo de crianças e no 

abrigo de idosos17 num regime de seis horas diárias); 
1 Psicóloga (regime de seis horas, contudo atua também no CREAS três vezes na semana); 
1 Pedagoga (uma contratada, regime de oito horas); 
1 Coordenadora/ Pedagoga concursada – regime de oito horas; 
1 Educador Físico de Educação Física; 
1 Estagiário de educação Física; 
2 Orientadores Sociais – 2 concursadas e 2contratados/regime de oito horas; 
1 motorista – concursado/ regime de oito horas; 
1 Monitoria – concursado/ regime de oito horas; 
Para a equipe técnica há insuficiência do quadro técnico da casa de acolhimento. 
A capacidade do abrigo Renascer é de 20 crianças/adolescente, sem distinção de sexo para 

colhimento. Na ocasião da visita havia 06 crianças na instituição, assim distribuídos: 
Faixa Etária Masculino Feminino 

0 a 2 anos 1  

6 a 8 anos 2 2 

9 a 11 anos 1  

Destes acolhidos no espaço havia a presença de dois irmãos. Assim como havia crianças 
residentes de municípios circunvizinhos18 a São Félix do Xingu. Em sua maioria as crianças que são 
abrigadas são encaminhadas pelo Conselho Tutelar ou Pelo Poder Judiciário. 
 
4.3.1 Estrutura física 

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

As crianças/adolescentes atendidas apresentam as seguintes especificidades: Deficiência 
mental, física, sensorial. Segundo a Equipe Técnica, já foram acolhidos no espaço o público que 
apresenta transtorno mental, doenças infecto contagiosas. Além disso, há os casos de vulnerabilidade 
social (adolescentes grávidas, adolescentes com filhos) ou risco de vida (situação de rua, ameaçados 
de morte). 

Dos ambientes visitados, a lavanderia e a sala utilizada pelo corpo técnico interdisciplinar 
apresentam condições ruins de uso. 

Fotografia 33 – Fachada 

 
Acervo do MPPA 

                                                           
15 Estupro e estupro seguido de morte. 
16 Uma Graduada e outra com Pós Graduação – Especialista em Gestão Social. 
17 Duas vezes por semana ambas atuam no abrigo de idosos. 
18 Ourilândia  do Norte 
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Fotografia 34 – Quarto 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 35 – Quarto 

 
Acervo do MPPA 

 
4.3.2 Atendimentos realizados 

Aos sábados o abrigo abre as portas para a Igreja Presbiteriana para realizar atividades de 
‘contação de histórias’ com as crianças, mas não há voluntários diariamente no espaço. A instituição 
recebe alunos que cumprem estágio curricular nos cursos de Pedagogia e Serviço Social. 

Quanto a documentação das crianças, em alguns casos a criança é abrigada sem a devida 
documentação, mas uma vez que se encontra sob os cuidados do abrigo, as crianças têm a ficha 
individual para atendimento personalizado e em pequenos grupos. 

Quanto a relação com a família, o horário de visita é aos sábados de 14h às 17h, mas a 
flexibilidade. As visitas são acompanhadas por meio de observação da equipe técnica. 

A média de período de acolhimento é variável, existem crianças que estão no abrigo a duas 
semanas e há os casos de crianças que permaneceram no abrigo até dois anos. 

O abrigo é fiscalizado a cada três meses, tanto por órgãos de justiça ou pelo próprio 
município. 

Quando há necessidade há acompanhamento dos egressos do abrigo. No último ano 16 
crianças e adolescentes retornaram as suas famílias de origem. 

No Planejamento anula da Unidade de acolhimento, a organização garante privacidade, 
respeito aos costumes individuais, com estabilidade das tarefas de rotinas. 

 
4.3.3 Equipe de trabalho 

Além disso, percebemos que a equipe técnica tem o cuidado de propiciar condições de 
segurança física e emocional, assim como o fortalecimento da autoestima. Desenvolvendo aptidões 
para a vida afetiva, familiar e comunitária. 

Promovendo acesso à rede socioassistencial, assim como acesso, aos demais órgãos do 
sistema da garantia de direitos e demais políticas públicas. 
 
5 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL PARA A 
INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 
5.1 O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I Xingu 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I Xingu é um imóvel próprio de instalação isolada e 
está localização à Rua Sandoval Dias Freitas, nº 2871 340; Jardim Primavera, CNPJ: 
02709296000140, com data de início das atividades em 01/08/2005. O horário de funcionamento é 
de oito horas de segunda a sexta-feira de 7 h ás 17 h. 

Os serviços prestados no CAPS I19 são as oficinas terapêuticas, psicoterapias, atendimento 
psiquiátrico. No ambulatório é realizada a consulta com médico clinico geral, na Unidade Básica de 

                                                           
19 Em processo de reclassificação. 
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Saúde também há a consulta médica clínica e por fim também é realizado atendimento no Núcleo de 
Apoio a Saúde da Família Atendimento Psicologia (NASF). 

 
5.1.1 Estrutura física 

Algumas salas do CAPS não oferecem acessibilidade às pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida. Os ambientes são assim divididos: salas reservadas para o atendimento ao 
público, sala reservada para ao atendimento dos casos e há um pequeno espaço para os serviços 
administrativos. Além destes espaços mencionados o CAPS conta com cozinha, refeitório, área 
externa descoberta, dois banheiros para funcionários e dois banheiros para usuários. 

Quanto à integração, intersetorialidade e coordenação do cuidado o CAPS realiza oficinas 
para estimular o paciente. Assim como realiza de forma ocasional o seguimento ambulatório 
psiquiátrico, monitora o ambulatorial clínica, realiza a retaguarda formal para internação clínica, há 
busca ativa dos que se ausentam do tratamento, e participa do atendimento após o encaminhamento 
do paciente para outros serviço. 

Fotografia 36 – Placa 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 37 – Recepção 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 38 – Sala de atividades 

 
Acervo do MPPA 

Fotografia 39 – 

 
Acervo do MPPA 
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Fotografia 40 – Sala de atendimento 

 
Acervo do MPPA 

 
5.1.2 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

Quanto a equipe que atua no atendimento do CAPS está assim distribuída: 
Formação Vínculo Quantidade Horário 

Pedagogo Concursado 01 6 horas ao dia 

Médico Contratado 01 2 dias ao mês 

Enfermeiro Contratado 01 8 horas ao dia 

Psicólogos Concursado 01 8 horas ao dia 

Terapeuta Ocupacional Contratado 01 8 horas ao dia 

Educador Físico Contratado 01 8 horas ao dia 

Auxiliar de Administração Concursado 01 8 horas ao dia 

Cozinheiro/auxiliar de cozinha Concursado 01 6 horas ao dia 

Auxiliar de limpeza Concursado 01 8 horas ao dia 

Artesã Contratada 01 6 horas ao dia 

Não há capacitação profissional voltada especificamente para os profissionais que atuam no 
CAPS. 

 
5.1.3 Atendimentos 

Os pacientes em via de regra são encaminhados para o CAPS pela atenção básica (UBS, PSF), 
encaminhados por serviços de saúde, isto é, pelo Hospital Geral, por outras secretarias municipais 
(Assistência, Educação e Saúde) e também são procurados pelos familiares e pelos próprios 
pacientes. Desse modo o acolhimento é realizado de forma imediata pela equipe, geralmente o 
paciente é atendido por cinco profissionais, mas não há um projeto terapêutico individual. As 
atividades terapêuticas oferecidas pelo CAPS, são estas, a saber:  atendimento individual, 
atendimento em grupo, atividade para a família e oficinas terapêuticas. 

Não são realizadas atividades fora do CAPS. Além disso a equipe não conta com veículo 
próprio para seu deslocamento o que dificulta realizar ações neste sentido, mas o atendimento 
domiciliar e as orientações às famílias são mantidas, por meio de veículo próprio do profissional ou 
com o apoio de outras secretarias. 

 
5.1.4 Intervenção psicofarmacológica 

Quanto aos medicamentos de saúde mental utilizados pelos pacientes estes são adquiridos 
no próprio CAPS. Em via de regra a média mensal de internação psiquiátrica é de um usuário. 

Nos atendimentos realizados pelo CAPS crianças e adolescentes foram registrados 
apresentando uso, abuso e dependência de álcool e de outras drogas E nestes casos o NASF atua em 
parceria com o CAPS e nos casos mais graves são realizadas as internações no hospital geral da 
cidade. 

Existe uma fragilidade na relação do CAPS com o sistema de controle e de defesa de garantia 
de direitos da criança e do adolescente. A relação é mais frequente com o eixo da promoção, 
especificamente com a saúde e a assistência. 

Quanto ao acesso aos órgãos sejam estes de controle20, defesa21 e de promoção22 o CAPS 
considera que há uma grande dificuldade a maioria, exceto a Câmara Legislativa, a Polícia Civil 
(quando requisitada) e as secretarias de saúde e assistência. Contudo há retorno por meio de oficio 

                                                           
20 Câmara legislativa, CMDCA, Conselhos municipais (saúde,  assistência, educação) Fórum municipal dos direitos da 

criança e do adolescente, Fórum municipal de outras áreas). 
21 Órgãos de segurança pública, poder judiciário, defensoria pública e ministério público. 
22 Saúde, Assistência Social, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Trabalho e Renda., Habitação, Empresas privadas ou 

fundações/Institutos que apoiam ações na área da criança e do adolescente e ONGS. 
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dos atendimentos prestados no CAPS para os órgãos do Ministério Público, Judiciário e Conselho 
Tutelar, quando se refere às medidas protetivas. 
 
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. 

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 São Feliz do Xingu 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 
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municipal, além da falta de clareza sobre as respectivas competências, muito embora a 
municipalização do atendimento à criança e ao adolescente seja a primeira diretriz traçada pelo ECA, 
em seus artigos 1º e 88, inciso I, com vista à proteção integral. 

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

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

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

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

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

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

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

Os CAPS, por exemplo, embora tenham sido um inequívoco avanço na humanização da 
assistência psiquiátrica, apresentam falhas estruturais (prédios mal adaptados para o serviço), 
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. 
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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 São Feliz do Xingu, 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 São Feliz do Xingu, percebia-se certo descontentamento de todos 
os servidores dos equipamentos visitados em relação à baixa remuneração ofertada pela gestão 
municipal de São Feliz do Xingu que não era compatível com o oferecido por outras prefeituras do 
estado do Pará. 

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

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

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

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

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

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

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

No geral, a rede de atendimento à criança e ao adolescente no município de São Feliz do 
Xingu 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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