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1. Resolução de aprovação do plano pelo Conselho Municipal de 

Assistência Social de Itajubá. 
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2. Apresentação 

O município de Itajubá está localizado no sul de Minas Gerais - 254 km de São 

Paulo, 315 km do Rio de Janeiro e 445 km de Belo Horizonte. Sua altitude de 850 

metros e sua posição na serra da Mantiqueira lhe confere um agradável clima de 

montanha, com temperatura média de 18º C.  

 

O município possui cerca de 95.000 habitantes(IBGE 2010) onde o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) registrado em 0,815. As principais atividades 

econômicas estão na área da agropecuária e a industrial – representada 

principalmente por indústrias nas áreas de mecânica fina, eletromecânica e 

aeronáutica. Itajubá também se destaca na área de produção de conhecimento e 

tecnologia – polo universitário com diversas universidades, destacando-se aqui a 

Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). 

3. Desenvolvimento Social 
 

De acordo com os registros de dezembro de 2013 do Cadastro Único e com a 

folha de pagamentos de janeiro de 2014 do Programa Bolsa Família, o município de 

Itajubá possui: 

 

� 7.926 famílias registradas no Cadastro Único; 

� 2.922 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (10,88 % 

da população do município). 

 

As 2.922 famílias beneficiárias do Bolsa Família representam 81,71% do total 

estimado de famílias com perfil de renda do programa. No município, 86,35% das 

crianças e jovens de 6 a 17 anos têm acompanhamento de frequência escolar, sendo 

que a média nacional é de 85,84%. O município está acima da média, mas ainda 

assim é importante que as secretarias de desenvolvimento social e de educação 

continuem trabalhando juntas para aumentar o número de famílias cujos filhos têm 

frequência escolar verificada. Na área da saúde, o acompanhamento chega a 68,43% 

das famílias com perfil, ou seja, aquelas com crianças de até 7 anos e/ou com 

gestantes. 

 

O número estimado de pessoas com renda per capita abaixo da linha da 

pobreza (R$70,00) é de 1.411. Abaixo podemos visualizar o recorte por faixa etária: 
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Tabela 1 - População em situação de extrema pobreza por faixa etária 

Idade Quantidade 
0 a 4 151 
5 a 14 377 
15 a 17 94 
18 a 19 53 
20 a 39 308 
40 a 59 244 

65 ou mais 184 
Total 1.411 

 
 

No município de Itajubá temos 1.777 beneficiários do BPC (Benefício de 

Prestação Continuada) sendo que deles, 739 são idosos e 1.038 pessoas com 

deficiência. 

 

A gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é municipal e está 

habilitada em seu nível básico. O município é classificado como de médio porte, 

possuindo 02 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e 01 Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)co-financiados pelo Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate a Fome.  

 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública 

estatal descentralizada da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). O CRAS 

atua como a principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), dada sua capilaridade nos territórios e é responsável pela organização e 

oferta de serviços da Proteção Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco 

social. Além de ofertar serviços e ações de proteção básica, o CRAS possui a função 

de gestão territorial da rede de assistência social básica, promovendo a organização e 

a articulação das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos processos nele 

envolvidos.  

 

O principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família (PAIF), cuja execução é obrigatória e exclusiva. Este serviço 

consiste em um trabalho de caráter continuado que visa fortalecer a função protetiva 

das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de 

direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 

O município de Itajubá conta com 02 CRAS(s), onde ambos são co-financiados 

pelo MDS. Os CRAS(s) co-financiados possuem capacidade de atendimento de 2.000 
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de famílias/ano e capacidade de referenciamento para 10.000 de famílias. De acordo 

com os registros do Sistema Nacional de Informação do Sistema Único de Assistência 

Social (Rede Suas), em novembro de 2013 foram registradas 112 famílias em 

acompanhamento pelo PAIF. Nesse mesmo período, foi contabilizado um total de 135 

atendimentos individualizados nos CRAS do município. 

 

No município, o CREAS é o principal equipamento público responsável pela 

execução de serviços de media complexidade, oferecendo serviços de atenção 

especializada de apoio, orientação e acompanhamento a indivíduos e famílias com um 

ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos.  

 

A Secretaria de Desenvolvimento Social é composta por três diretorias: 

� Departamento de Proteção Social Básica; 

� Departamento de Proteção Social Especial de Média e Alta 

Complexidade; 

� Departamento de Gestão, Planejamento e Finanças. 

A mudança estrutural foi efetuada no sentido de garantir a execução da política 

pública de assistência social adequando a nomenclatura de acordo com as proteções 

sociais. A secretaria é localizada no centro administrativo municipal, onde também 

funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, o Departamento de Gestão, 

Planejamento e Finanças, o Gabinete do Secretario e a unidade administrativa da 

secretaria. 

3.1. Proteção Social Básica 

 

A Proteção Social Básica tem o objetivo de promover a prevenção e a 

diminuição dos índices de situações de vulnerabilidades e de riscos sociais, das 

famílias, dos indivíduos e das comunidades. Composta por serviços, programas, 

projetos e benefícios referenciados em território e garante ações de convivência, 

socialização, inserção e acolhida das famílias. Desenvolve as potencialidades, 

aquisições e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários promovendo a 

integralidade do atendimento socioassistencial. 

Principais objetivos: 
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� Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua 

qualidade de vida; 

� Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a 

superação de situações de fragilidade social vivenciadas; 

� Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o 

protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades; 

� Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e 

serviços socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede 

de proteção social de assistência social; 

� Promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto 

de direitos; 

� Apoiar famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que 

necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de 

escuta e troca de vivências familiares. 

Deve atuar de forma integrada com a rede socioassistencial pública e privada 

e, ainda, garantir a articulação com as demais políticas públicas a fim de buscar a 

efetividade das ações, o protagonismo das famílias, a superação das condições de 

vulnerabilidade e a prevenção das situações de risco. 

A Proteção Social Básica atua por intermédio de diferentes unidades. Dentre 

elas, destacam-se os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e a rede de 

serviços socioeducativos direcionados para grupos específicos, dentre eles, os 

Centros de Convivência para crianças, jovens e idoso. 

 

3.1.1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF 

 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF consiste no 

trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a 

função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu 

acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.  

 

O PAIF é ofertado exclusivamente no Centro de Referência da Assistência 

Social (CRAS) que possui equipe multidisciplinar para o atendimento das famílias e 

indivíduos. 
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O CRAS é um equipamento social, sendo o principal serviço de Proteção 

Social Básica, responsável em desenvolver ações e serviços continuados para as 

famílias em situação de vulnerabilidade social, tendo como objetivo o fortalecimento 

dos vínculos familiares e comunitários e a prevenção de riscos sociais. 

Constitui-se como “porta de entrada” das famílias e indivíduos à rede de 

Proteção Social no município, possibilitando a articulação entre os serviços 

disponíveis, consequentemente potencializando a rede. 

Além de ofertar serviços e ações de proteção básica, o CRAS possui a função 

de gestão territorial da rede de assistência social básica, promovendo a organização e 

a articulação das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos processos nele 

envolvidos.  

O município de Itajubá, atualmente conta com dois CRAS, conforme descrição 

abaixo: 

CRAS ANTONIO CARLOS PEREIRA TIENGO 

Localização: Avenida Umbelina Chiaradia, nº 133 – Bairro São 
Vicente 

Territórios de Abrangência (Bairros): 

Água Limpa, Anhumas, Ano Bom, Avenida, Barbosa, Berta, 
Cachoeira Grande, Canta Galo, Cantina/Santa Rita, Capituba, 
Estância, Freire, Goiabal, Ilhéus, Imbel, Jardim Bernadete, 
Jardim das Palmeiras, Juru, Medicina, Moquém, Morro Grande, 
Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora de Fátima, Nossa 
Senhora de Lourdes, Nova Canaã, Pedra Mamona, Pedra 
Preta, Peroba, Ponte Santo Antonio, Porto Velho, Rebourgeon, 
Retiro, Rio Manso, Santa Helena, Santa Luzia, Santa Rosa, 
Santo Antônio, São Pedro, São Sebastião São Vicente, Serra 
dos Toledos, Varginha, Vila Podis, Vista Verde.  

 

CRAS LUZIA SILVA RIERA 

Localização: Rua Marechal Floriano, 73 – Bairro Morro Chic 

Territórios de Abrangência (Bairros): 

Açude, Bahamas, Boa Vista, BPS, Cafona, Capetinga, Centro, 
Couto, Cruzeiro, Distrito Industrial, Estiva, Geriva, Jardim 
Alterosa, Jardim das Colinas, Loteamento São José, 
Loteamento Sapucaí, Morro Chic, Nações, Nossa Senhora da 
Agonia, Novo Horizonte, Oriente, Pessegueiro, Piedade, 
Pinheirinho, Ponte Alta, Rancho Grande, Santos Dumont, São 
Judas Tadeu, Vila Isabel, Vila Rubens.  
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3.2. Proteção Social Especial 

 

A Proteção Social Especial (PSE) destina-se a famílias e indivíduos em 

situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados. 

Para integrar as ações da Proteção Especial, é necessário que o cidadão esteja 

enfrentando situações de violações de direitos por ocorrência de violência física ou 

psicológica, abuso ou exploração sexual; abandono, rompimento ou fragilização de 

vínculos ou afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas. 

 

Diferentemente da Proteção Social Básica que tem um caráter preventivo, a 

PSE atua com natureza protetiva. São ações que requerem o acompanhamento 

familiar e individual e maior flexibilidade nas soluções. Comportam encaminhamentos 

efetivos e monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção. As 

atividades da Proteção Especial são diferenciadas de acordo com níveis de 

complexidade (média ou alta) e conforme a situação vivenciada pelo indivíduo ou 

família. Os serviços de PSE atuam diretamente ligados com o sistema de garantia de 

direito, exigindo uma gestão mais complexa e compartilhada com o Poder Judiciário, o 

Ministério Público e com outros órgãos e ações do Executivo. 

 

A Proteção Social Especial de Média Complexidade é executada dentro do 

CREAS – Equipamento público com finalidade de atender esta determinada atividade. 

No CREAS acontecem os seguintes serviços: PAEFI, Liberdade Assistida/Medidas 

Socioeducativas e o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência, Idosas e suas famílias.  

Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são executados 

em parceria com a rede privada socioassistencial do município, onde possuímos os 

determinados serviços: 

- 2 Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPI: Lar São Vicente de 

Paulo e Lar da Providência; 

- 1 Abrigo Institucional para meninas de 10 a 17 anos (11 meses e 29 dias): 

Anjo Acolhedor; 

- 1 Abrigo Institucional para crianças de 0 a 12 anos e meninas adolescentes 

com vínculos de irmãos até 17 anos (11 meses e 29 dias): Lar Infantil Primeiro Passo; 

- 1 Centro Municipal de Triagem e Acolhimento para pessoas em situação de 

rua: CMTA. 
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4. Diagnóstico 
 

O Diagnóstico elaborado com o intuito de construção desse plano – Plano 

Municipal de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, na verdade, se constitui mais 

como um mapa da rede socioassistencial de atendimento a Criança e Adolescente. 

Tem como propósito expor o fluxo de atendimento da rede e externalizar dificuldades e 

potencialidades dos serviços públicos bem como o dialogo entre os parceiros na 

execução – poder publico executivo, judiciário e rede socioassistencial privada. 

Os dados aqui expostos foram coletados durante o mês de outubro de 2014 e 

correspondem a um universo temporal de junho de 2013 a julho de 2014 – 

previamente definido pela comissão de desenvolvimento desse plano, com o intuito de 

recortar uma realidade inserida no espaço-tempo. 

Os segmentos envolvidos no processo são: Conselho Tutelar, Casas de 

Acolhida, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (CREAS e CRAS), 

Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Defesa da Criança, 

Adolescente e Secretaria Municipal de Saúde, Ministério Público de Minas Gerais e 

Juizado da Vara da Infância e Juventude. 

Utilizamos como fonte de informação, os dados fornecidos pelo CREAS, Lar 

Infantil Primeiro Passo, Anjo Acolhedor, Conselho Tutelar e Juizado da Vara da 

Infância e Juventude.São dados de natureza diversa e para tanto tentaremos 

estabelecer uma forma de interação entre eles. No CREAS, por exemplo, 

conseguimos levantar o registro de atendimento a violação de direitos da Criança e 

Adolescentes agrupados em: Abuso/ Exploração Sexual, Negligencia/Abandono, 

Trabalho Infantil e Violência Intrafamiliar. A partir dos dados absolutos conseguimos 

traçar alguns gráficos de análise como veremos a seguir. No Juizado obtivemos 

acesso a 28 casos dos 85 que tramitaram pelo Fórum durante o período escolhido. 

Tratam-se de processos dos mais variados tipos, dos quais podemos listar: Guarda e 

Alienação Parental, Internações Compulsórias de tratamento ao Toxicômano, 

Violações de direitos (abuso, violência, exploração, etc.), Acesso a medicamentos, 

Trafico de Drogas, dentre outros. O conselho tutelar apresentou dados de 

encaminhamento para acolhimento e as instituições de acolhida forneceram os dados 

de suas crianças abrigadas. 
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4.1. Apresentação e análise dos dados de violação de direitos: CREAS 

x Juizado 

 

No intervalo dos meses de Junho de 2013 a Julho de 2014, o CREAS registrou 

um total de 541 atendimentos a violações de direitos, sendo que destes, 239 

correspondem a algum tipo de 

violação de direitos da Criança 

e Adolescente – o que totaliza 

44% dos atendimentos totais 

realizados no período. Os 

atendimentos as violações de 

direitos de crianças e 

adolescentes foram agrupados 

em: Abuso Sexual, Exploração 

Sexual, Abandono 

/Negligencia, Trabalho Infantil 

e Violência Intrafamiliar. 

Desses, o Trabalho Infantil foi a violação com o maior numero de incidência, 

correspondendo a 33% dos atendimentos. Em segundo lugar registra-se com 30% os 

atendimento de casos de Crianças e Adolescentes vítimas de abuso sexual. 
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A maior incidência registrada, por tanto, é de atendimentos relacionado ao 

Trabalho Infantil. A identificação da violação não ocorre de forma constante – 

apresentando-se uma incidência caracterizada em picos correspondentes a 

determinada época do ano como podemos visualizar no gráfico abaixo: 

O gráfico nos mostra, que 

apesar do número alarmante, o 

registro de casos de trabalho 

infantil se concentra em dois 

períodos:  

- Junho a Agosto (2013): 38 

atendimentos. 

- Novembro a Dezembro (2013): 

37 atendimentos. 

Em um primeiro momento é possível relacionar a maior incidência do trabalho infantil 

com o período de férias escolares, o que, de fato, aponta hipóteses para um 

levantamento maior de dados e de outras dimensões analíticas. 

 Os casos de Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, no período, 

registraram 73 atendimentos no 

total, onde a maior incidência no 

mês de junho de 2013 (12 

casos). Entende-se como 

“Abuso Sexual” quando o corpo 

de uma criança ou adolescente 

é usado para a satisfação sexual 

de um adulto, com ou sem o uso 

da violência física. Apesar de 
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uma queda drástica de atendimentos visualizado entre Outubro (2013) e Fevereiro 

(2014), só não foi registrado atendimentos em Janeiro (2014). 

 Crianças vítimas de negligência ou abandono também registra-se um 

considerável numero de atendimentos, posicionando em terceiro lugar nas incidências 

de violações e correspondendo a 24% com 57 atendimentos.  

Diferentemente dos 

outros dados, a violação em 

questão apresenta uma 

tendência crescente nos últimos 

meses, traduzido num salto de 2 

atendimentos em Abril para 13 

em junho, como podemos 

visualizar no gráfico. 

Com 8% dos 

atendimentos aparece a 

Situação de Violência Intrafamiliar, que corresponde a 19 casos atendidos e, por 

ultimo, situações de exploração sexual. 

Entendemos por Exploração Sexual o uso de crianças e adolescentes em 

atividades sexuais remuneradas ou não (mas que implique o uso da relação de troca) 

como comércio de sexo, pornografia infantil e exibições. Foram 11 atendimentos 

relativos a exploração, significando 5% dos casos de violação. Os atendimentos, como 

podemos ver no gráfico abaixo, são esporádicos (registros em apenas 4 meses).  
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Segue abaixo, em gráfico, o cenário universal das violações contraposto no 

período estipulado, sinalizand

 

 O cenário apresentado a partir dos dados levantados pelo Juizado 

Infância e Juventude não nos permite traçarmos analises condizentes com a realidade, 

isto por que tivemos acesso a apenas 28 processos dos 85 casos tramitados no 

período definido. Isso significa dizer

universo de pesquisa – 

amostragem. Os 57 processos restantes não foram localizados, pois estão tramitando 

em outros setores do poder judiciário. 
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baixo, em gráfico, o cenário universal das violações contraposto no 

período estipulado, sinalizando as movimentações em cada mês.  
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O cenário apresentado a partir dos dados levantados pelo Juizado da Vara da 

Infância e Juventude não nos permite traçarmos analises condizentes com a realidade, 
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 No Juizado tramitam matérias diversificadas de processos rel
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tipologias: Processos de guarda e alienação parental, Internações compulsórias 

tratamento de toxicômano, Violações de Direito, Acesso a medicamentos, Tráfico de 

Drogas e uma categoria para outros processos considerados como não relevantes a 

esse estudo. Sendo assim, temos:

 

 Como podemos visualizar no gráfico, as duas principais incidências são: 

Internação Compulsória (que aí se localiza o problema da família com

química de suas crianças) e a Violação de Direitos (que conglomera todos os tipos de 

violação encontrada como: violência intrafamiliar, abuso e exploração sexual, 

negligência, abandono, etc.). Juntas, as 
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e 6 (37%) meninos. Isso acontece porque foi considerada a composição familiar das 

crianças em situação de violação.  

Outro aspecto alarmante é que crianças do sexo feminino aparecem em 100% 

dos processos – já os meninos aparecem 

44,4%. Isso quer dizer que existe 55,6% de 

processos só com meninas em situação de 

violação. O gráfico ao lado ilustra esse dado 

quando versa sobre a proporção de meninos 

e meninas que incidem sobre o numero total 

dos processos e o gráfico abaixo a distinção 

da incidência só de meninas, meninos e 

meninas e meninos. 

 

 Com relação a faixa etária, a 

uma diferenciação interessante entre 

os gêneros. Percebe-se que a maior 

incidência de violação no sexo 

feminino está entre 0 a 6 anos. Já no 

sexo masculino a incidência foi maior 

na faixa etária de 6 a 12. 
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De acordo com os registros dos processos, constatamos 

universaldas violações:  

 Lembrando que cada processo pode ter a incidência de mais de uma violação 

de direitos. Os desdobramentos dos casos analisados são os mais diversos: 

Encaminhamento para o setor técnico do fórum, encaminhamento para CREAS, 

encaminhamento para abrigamento, encaminhamento para família extensa, etc.

 Interessante se houvesse a possibilidade de

com os registros de atendimentos do CREAS, porém, a não

e qualitativa não nos permite tal equiparação. Não há informações dos casos 

atendidos pelo CREAS 

acompanhados a pedido do judiciário.

 

4.2. Apresentação e análise

 

 Os dados do acolhimento também seguiram o mesmo critério, respeitando o 

universo temporal de jun/2013 a julho/2014. Trabalhamos com os dados fornecidos 

pelas duas Casas de Acolhida existentes no município e pelo Conselho Tutelar 

sendo que é a partir deste ultimo que iniciaremos nossas análises.
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Segundo informações do Conselho Tutelar, no período foram encaminhados 23 

crianças e adolescentes para acolhimento, 

sendo 17 meninas e 06 meninos. A 

faixaetária de 0 a 5 anos foi predominante 

em ambos sexos. As principais violações 

identificadas, segundo o Conselho Tutelar, 

foram: 

- Violação do Direito a Convivência 

Familiar e Comunitária;  

- Convivência com dependência de drogas: Álcool ou entorpecentes; 

O único caso masculino, de 12 a 18 anos, não está acolhido no município de 

Itajubá – já que não existe rede de acolhimento para essa idade. Além disso, segundo 

informações do conselho tutelar de Itajubá, durante o período houve 10 demandas não 

atendidas para acolhimento de meninos de 12 a 18 anos e 01 ordem judicial não 

cumprida. Portanto, um dos principais problemas da rede municipal de acolhimento 

está em não haver serviço de acolhimento para meninos de 12 a 18 anos. 

A casa-lar Anjo Acolhedor, 

realizou 15 acolhimentos no período 

de junho (2013) a julho (2014). A 

instituição só realiza acolhimento de 

crianças e adolescentes do sexo 

feminino e a faixa etária predominante 

foi de 12 a 18 anos. As principais 

causas de acolhimento são: 

Negligencia, abandono e orfandade. 

O abrigo Lar infantil Primeiro 

Passo realizou 19 acolhimentos no 

período, com a predominante faixa 

etária de 0 a 13 anos. As principais 

causas de acolhimento: 

Negligencia,drogadição, abandono e 

abuso sexual. 
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5. Matriz de Planejamento: 

 

5.1. Gestão da Rede 

Aspecto  Objetivo Ações Metas Prazos Responsáveis 

Falta de equipe gestora 
referencia para a alta 
complexidade 

Criar uma estrutura no 
organograma 
responsável pela 
coordenação dos 
equipamentos de alta 
complexidade. 

1 – Criar uma coordenação de 
alta complexidade 

Inserir no organograma 
na próxima proposta de 
reforma administrativa. 

Dez/2015 

Secretária Municipal 
de Desenvolvimento 

Social 

Falta de equipe técnica 
referencia para a alta 
complexidade 

Formar uma equipe 
mínima para 
acompanhamento e 
assessoria dos 
equipamentos de alta 
complexidade 

1 – Realizar Concurso Público Garantir o mínimo de 1 
assistente social e 1 
psicólogo no próximo 
concurso 

Dez/2015 

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 

Social 

2 – Nomear uma equipe com 
assistentes sociais e 
psicólogos 

-  

Março/2016 

3 – Capacitaçãoda equipe Capacitar todos os 
profissionais e equipe 
gestora da alta 
complexidade. 

Março/2016 
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Problema na 
comunicação da rede e 
no fluxo de 
encaminhamentos 

Criar mecanismos para 
discussão e 
acompanhamentos de 
caso. 

1 – Criação de um conselho 
intergestor; 

Envolver toda a rede de 
acolhimento, poder 
judiciário,conselho tutelar 
e CREAS. 

Jan/2015 

Secretaria de 
Desenvolvimento 

Social 

Ministério Público de 
Minas Gerais 

Juizado da Vara da 
Infância e Juventude 

Conselho Tutelar 

2 – Criar um espaço de 
encontro para monitoramento; 

Reuniões mensais com a 
rede para 
monitoramento, 
acompanhamento do 
fluxo e discussão de 
casos. 

Jan/2015 

3 – Promover seminários 

Realizar 02 seminários 
anuais para discussão 
dos problemas, 
imbróglios e 
potencialidades. 

2015 

5.2. Implantação de novos serviços 

Aspecto Objetivo Ações Metas Prazos Responsáveis 

Quantidade elevada de 

abrigamento de crianças 

de 0 a 3 anos. 

Implantar o programa 

Família Acolhedora 

1 – Reunir a rede para discutir 

a viabilidade de implantação 

do programa; 

Realizar no mínimo 01 

reunião para discutir e 

encaminhar a 

implantação. 

Março/2015 Secretária Municipal 

de Desenvolvimento 

Social; 

Ministério Público do 

Estado de Minas 

Gerais; 

Juizado da Vara da 

2 – Conhecer experiências 

bem sucedidas em outros 

municípios 

Visitar no mínimo um 

município (de preferência 

de porte similar) 

Jan/2015 
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3 – Realizar seminários para 

debater a implantação do 

programa 

Realização de no mínimo 

01 seminário para 

discussão, convidando 

palestrantes do poder 

executivo e judiciário. 

Abril/2015 

Infância e Juventude. 

Não há serviços para 

acolhimento de crianças 

e adolescentes do sexo 

masculino da faixa etária 

de 12 a 18 anos 

Implantar um serviço de 

acolhimento para 

crianças e adolescentes 

do sexo masculino – 12 a 

18 anos 

1 – Implementar uma casa-lar 

ou abrigo para crianças e 

adolescentes do sexo 

masculino – 12 a 18 anos.  

Criar 10 vagas para 

meninos de 12 a 18 

anos. 

Dez/2017 

Secretaria de 

Desenvolvimento 

Social 

Não há serviço para 

atendimento a jovens de 

18 a 21 anos egressos 

dos serviços de 

acolhimento 

Implantar republica para 

jovens de 18 a 21 anos 

1 – Implementar o serviço de 

República para Jovens de 18 

a 21 anos egressos dos 

serviços de acolhimento, que 

não tenham vínculos 

familiares e condições 

socioeconômicas para 

proverem a subsistência. 

Criar 1 unidade 

masculina (6 vagas) e 1 

unidade feminina (6 

vagas). 
2017 

Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento 

Social 

2 - Contratar uma equipe 

técnica para o serviço. 

Contratar 1 coordenador, 

1 Assistente Social e 1 

Psicólogo 
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5.3. Reordenamento dos Serviços de Acolhimento existentes – Anjo Acolhedor 

Serviço de Acolhimento: Associação das Amigas do Bairro Santo Antônio 
Responsável: Alice AntoniaClaret dos Santos 
Endereço: Rua Candido Pereira Rennó, 2-A – Bairro Santo Antônio. 
Tel.: (35) 3623-2943 
Governamental (   ) Não-Governamental (  X  ) 
Modalidade do Serviço: Casa-Lar 

Dimensão: Porte e Estrutura 

Aspecto a ser 

reordenado 

Objetivo Ações Metas Prazos Responsáveis 

Falta de acessibilidade Necessidade de 

adequação e 

acessibilidade do imóvel. 

Viabilizar a adequação no 

transito da casa e 

acessibilidade dos banheiros 

Tornar o acesso e a 

permanência do serviço 

acessível. 

2017 Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento 

Social; 

Associação das 

Amigas do Bairro 

Santo Antonio – Anjo 

Acolhedor 

Dimensão: Recursos Humanos 
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Aspecto a ser 

reordenado 

Objetivo Ações Metas Prazos Responsáveis 

Carga horária da equipe 

técnica 

Adequar a carga horária 

da equipe técnica 

mínima de acordo com 

as normativas vigentes 

1 – Aumentar a Carga horária 

do profissional de serviço 

social para 30 horas; 

- Jan/2015 Anjo Acolhedor 

Dimensão: Gestão dos Serviços 

Aspecto a ser 

reordenado 

Objetivo Ações Metas Prazos Responsáveis 

Necessidade de 

elaboração de um 

Projeto Político 

Pedagógico 

Aprimorar a gestão do 

trabalho 

Elaborar o Projeto Político 

Pedagógico 
 Jun/2015 

Associação das 

Amigas do Bairro 

Santo Antônio – Anjo 

Acolhedor 

Dimensão: Metodologia de Atendimento 

Aspecto a ser 

reordenado 

Objetivo Ações Metas Prazos Responsáveis 
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Dificuldades no processo 

de elaboração do PIA 

Aprimorar o 

preenchimento do PIA 

Construir estratégias para 

construção de maneiras 

participativa 

Acompanhamento pelos 

CRAS e CREAS para as 

famílias dos acolhidos e 

até 06 meses após a 

reintegração familiar 

Jan/2015 

Associação das 

Amigas do Bairro 

Santo Antônio – Anjo 

Acolhedor; 

Associação 

Evangélica de 

Assistência Social 

(ASSEVAS) – Lar 

Infantil Primeiro 

Passo. 

 

5.4. Reordenamento dos Serviços de Acolhimento existentes – Lar Infantil Primeiro Passo 

Serviço de Acolhimento: Associação Evangélica de Assistência Social – Lar Infantil Primeiro Passo 
Responsável:Lucy Guimarães Barbosa Dino 
Endereço:Rua Prospero Sanches, 110 Bairro São Vicente.  
Tel.: (35) 3621-8400 
Governamental (   ) Não-Governamental (  X  ) 
Modalidade do Serviço: Abrigo Institucional 

Dimensão: Porte e Estrutura 

Aspecto a ser 

reordenado 

Objetivo Ações Metas Prazos Responsáveis 
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Placa de 

identificação da 

faixada 

Descaracterizar o 

imóvel 

1 – Retirar a placa de 

identificação da faixada do 

imóvel. 

- 

Jan/2015 

Lar Infantil Primeiro 

Passo 

Não possui 

banheiro 

adaptado 

Acessibilidade do 

imóvel 

1 – Adaptar o ambiente 

assegurando a acessibilidade 

para pessoas com deficiência 

- 

Dez/2017 

Lar Infantil Primeiro 

Passo 

Capacidade de 

atendimento 

Reduzir o numero de 

crianças acolhidas 

dentro do abrigo 

1 – Diminuir o numero de 

leitos dentro dos quartos, 

proporcionando um maior 

conforto as crianças 

acolhidas e outros espaços 

para convivência. 

Reduzir a capacidade de 

acolhimento de 40 leitos 

para 20 leitos – seguindo a 

norma vigente para abrigo 

institucional. 

Dez/2015 

Lar Infantil Primeiro 

Passo 

Dimensão: Recursos Humanos 

Aspecto a ser 

reordenado 

Objetivo Ações Metas Prazos Responsáveis 

Carga horária da 

equipe técnica 

Adequar a carga 

horária da equipe 

técnica mínima de 

acordo com as 

normativas vigentes 

1 – Aumentar a Carga horária 

do profissional de serviço 

social para 30 horas; 

2 – Aumentar a Carga 

Horária do profissional de 

- Jan/2015 
Lar Infantil Primeiro 

Passo 
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psicologia para 30 Horas; 

Dimensão: Gestão dos Serviços 

Aspecto a ser 

reordenado 

Objetivo Ações Metas Prazos Responsáveis 

Necessidade de 

elaboração de um 

Projeto Político 

Pedagógico 

Aprimorar a gestão do 

trabalho. 

Elaborar o Projeto Político 

Pedagógico 
 Jun/2015 

Lar Infantil Primeiro 

Passo 

Dimensão: Metodologia de Atendimento 

Aspecto a ser 

reordenado 

Objetivo Ações Metas Prazos Responsáveis 

Dificuldades no 

processo de 

elaboração do PIA 

Aprimorar o 

preenchimento do PIA 

Construir estratégias para 

construção de maneiras 

participativa 

Acompanhamento pelos 

CRAS e CREAS para as 

famílias dos acolhidos e até 

06 meses após a 

Jan/2015 

Associação das 

Amigas do Bairro 

Santo Antônio – Anjo 

Acolhedor; 



 
26 

reintegração familiar Associação 

Evangélica de 

Assistência Social 

(ASSEVAS) – Lar 

Infantil Primeiro 

Passo. 

Acolhimento de 

usuários de outros 

municípios  

Reordenar o 

acolhimento, limitando-

se a atender apenas 

usuários do município. 

1 – Acolher apenas usuários 

do município de Itajubá 

- Adequar o atendimento a 

resolução nº 31/2013 do 

CNAS  

Jun/2015 

Associação 

Evangélica de 

Assistência Social 

(ASSEVAS) – Lar 

Infantil Primeiro 

Passo. 

 

 



 
27 

6. Matriz de Monitoramento 
 

 O Plano de Acolhimento da rede de serviços de acolhimento de Crianças, 

Adolescentes e Jovens, foi elaborado em consonância com a resolução 23/2013 do CNAS, 

aqui no que tange o universo temporal a qual o mesmo versa – 2014 a 2017. Para tanto, o 

instrumento que se segue deve ser fluído como a própria realidade e se torna necessário um 

monitoramento constante para avaliações, adequações e readequações pertinentes ao 

instrumento. 

 O acompanhamento das ações constantes na Matriz de Planejamento se darão 

trimestralmente em reunião articulada da rede constituída para elaboração desse plano – 

além das reuniões dos Conselhos de Assistência Social e da Criança e Adolescente. O intuito 

é avaliação, monitoramento e fiscalização dos prazos, metas e ações assim firmadas, bem 

como reavaliação permanente com a possibilidade de inclusão (de ações pertinentes) ou 

exclusão (de metas ou ações que não mais correspondem a realidade). 

6.1. Gestão da Rede 
Gestão da Rede 

Objetivo  

 

Criar uma estrutura no organograma responsável pela coordenação dos equipamentos de 

alta complexidade 

 

Prazo Responsáveis 1º Monitoramento 2º Monitoramento 3º Monitoramento 

 

Ação 1 – Criar uma 

coordenação de 

alta complexidade 

 

Dez/2015 

Secretaria 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Social 

Março/2015 Junho/2015 Setembro/2015 

Objetivo 2 

 

Formar uma equipe técnica para acompanhamento e assessoria dos equipamentos de alta 

complexidade 

 

Prazo Responsáveis 1º Monitoramento 2º Monitoramento 3º Monitoramento 

Ação 1 – Realizar 

concurso público 
Dez/2015 

Secretaria 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Social 

Março/2015 Junho/2015 Setembro/2015 
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Ação 2 – Nomear 

uma equipe com 

assistentes sociais 

e psicólogos 

Março/2016 

Secretaria 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Social 

Janeiro/2016 Março/2016  

Ação 3 – 

Capacitação da 

Equipe 

Março/2016 

Secretaria 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Social 

Março/2016   

Objetivo 3 

 

Criar mecanismos para discussão e acompanhamentos de caso 

 

Prazo Responsáveis 1º Monitoramento 2º Monitoramento 3º Monitoramento 

Ação 1 – Criação 

de um conselho 

intergestor 

Jan/2015 

Secretaria 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Social, Ministério 

Público, Juizado e 

Conselho Tutelar. 

Jan/2015   

Ação 2 – Criar um 

espaço de 

encontro para 

monitoramento 

Jan/2015 

Secretaria 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Social, Ministério 

Público, Juizado e 

Conselho Tutelar. 

Jan/2015   

Ação 3 – Promover 

seminários 
2015 

Secretaria 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Social, Ministério 

Público, Juizado e 

Conselho Tutelar 

Junho/2015 Dezembro/2015  

 

6.2. Implantação de novos serviços 
Implantação de novos serviços 

Objetivo  

 

Implantar o programa família acolhedora 

 

Prazo Responsáveis 1º Monitoramento 2º Monitoramento 3º Monitoramento 

 

Ação 1 – Reunir a 

rede para discutir a 

Março/2015 

Secretaria 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Janeiro/2015 Março/2015  
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viabilidade de 

implantação do 

programa 

Social, Ministério 

Público, Juizado. 

 

Ação 2 – Conhecer 

experiências bem 

sucedidas em 

outros municípios 

Jan/2015 

Secretaria 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Social, Ministério 

Público, Juizado 

Jan/2015   

 

Ação 3 – Realizar 

seminários para 

debater a 

implantação do 

programa 

Abril/2015 

Secretaria 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Social, Ministério 

Público, Juizado 

Março/2015   

Objetivo 2 

 

Implantar um serviço de acolhimento para crianças e adolescentes do sexo masculino – 

12 a 18 anos 

 

Prazo Responsáveis 1º Monitoramento 2º Monitoramento 3º Monitoramento 

 

Ação 1 – 

Implementar uma 

casa-lar ou abrigo 

para crianças e 

adolescentes do 

sexo masculino – 

12 a 18 anos.  

Dez/2017 

Secretaria 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Social 

Junho/2015 Junho/2016 Junho/2017 

Objetivo 3 

 

Implantar república para jovens de 18 a 21 anos 

 

Prazo Responsáveis 1º Monitoramento 2º Monitoramento 3º Monitoramento 

 

Ação 1 – 

Implementar o 

serviço de 

republica para 

jovens de 18 a 21 

anos egressos de 

acolhimento, que 

não tenham 

2017 

Secretaria 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Social 

Junho/2015 Junho/2016 Junho/2017 
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vínculos familiares 

e condições 

socioeconômicas 

para proverem a 

sua subsistência 

 

Ação 2 – 

Contração de uma 

equipe técnica 

para o serviço 

2017 

Secretaria 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Social 

Junho/2015 Junho/2016 Junho/2017 

 

6.3. Reordenamento dos Serviços de Acolhimento 
Reordenamento dos Serviços de Acolhimento – Anjo Acolhedor 

Serviço de acolhimento: Associação das Amigas do Bairro Santo Antônio – Anjo Acolhedor 

Governamental (   ) Não Governamental ( X ) 

Indicação da Modalidade do Serviço: Casa-Lar 

DIMENSÃO I – PORTE E ESTRUTURA 

Objetivo 1 

 

Necessidade de adequação da acessibilidade do imóvel 

 

Prazo Responsáveis 1º Monitoramento 2º Monitoramento 3º Monitoramento 

 

Ação 1 – Viabilizar 

a adequação do 

transito na casa e 

acessibilidade dos 

banheiros 

2017 

Secretaria 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Social e Anjo 

Acolhedor 

Jun/2015 Jun/2016 Jun/2017 

DIMENSÃO II – RECURSOS HUMANOS 

Objetivo 1 

 

Adequar a carga horária da equipe técnica mínima de acordo com as normativas vigentes 

 

Prazo Responsáveis 1º Monitoramento 2º Monitoramento 3º Monitoramento 

 

Ação 1 – Aumentar 

a carga horáira do 

profissional de 

serviço social para 

30 horas 

Jan/2015 Anjo Acolhedor Jan/2015   

DIMENSÃO III – GESTÃO DO SERVIÇO 

Objetivo 1 
 

Aprimorar a gestão do trabalho na casa de acolhida 
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Prazo Responsáveis 1º Monitoramento 2º Monitoramento 3º Monitoramento 

 

Ação 1 – Elaborar 

o Projeto Político 

Pedagógico 

Jun/2015 Anjo Acolhedor Jun/2015   

DIMENSÃO IV – METODOLOGIAS DE ATENDIMENTO 

Objetivo 1 

 

Aprimorar o preenchimento do PIA 

Prazo Responsáveis 1º Monitoramento 2º Monitoramento 3º Monitoramento 

 

Ação 1 – Construir 

estratégias para 

construção 

participativa do PIA 

Jan/2015 

Anjo Acolhedor 

Lar Infantil 

Primeiro Passo 

Jan/2015   

 

Reordenamento dos Serviços de Acolhimento – Lar Infantil Primeiro Passo 

Serviço de acolhimento: Associação Evangélica de Assistência Social – Lar Infatil Primeiro Passo 

Governamental (   ) Não Governamental ( X ) 

Indicação da Modalidade do Serviço: Abrigo Institucional 

DIMENSÃO I – PORTE E ESTRUTURA 

Objetivo 1 

 

Descaracterizar o imóvel 

 

Prazo Responsáveis 1º Monitoramento 2º Monitoramento 3º Monitoramento 

 

Ação 1 – Retirar a 

Placa de 

identificação da 

faixada do imóvel 

Jan/2015 
Lar Infantil 

Primeiro Passo 
Jan/2015   

Objetivo 2 

 

Acessibilidade do Imóvel 

 

Prazo Responsáveis 1º Monitoramento 2º Monitoramento 3º Monitoramento 

 

Ação 1 – Adaptar 

o ambiente 

assegurando a 

acessibilidade 

para pessoas com 

Dez/2017 
Lar Infantil 

Primeiro Passo 
Jun/2015 Jun/2016 Jun/2017 
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deficiência 

Objetivo 3 

 

Reduzir o numero de crianças acolhidas no abrigo 

 

Prazo Responsáveis 1º Monitoramento 2º Monitoramento 3º Monitoramento 

 

Ação 1 – Diminuir 

o numero de 

leitos dentro dos 

quartos. 

Dez/2015 
Lar Infantil 

Primeiro Passo 
Jun/2015 Dez/2015  

DIMENSÃO II – RECURSOS HUMANOS 

Objetivo 1 

 

Adequar a carga horária da equipe técnica mínima de acordo com as normativas vigentes 

 

Prazo Responsáveis 1º Monitoramento 2º Monitoramento 3º Monitoramento 

 

Ação 1 – 

Aumentar a Carga 

Horária do 

profissional de 

Serviço Social e 

Psicologia para 

30 Horas. 

Jan/2015 
Lar Infantil 

Primeiro Passo 
Jan/2015   

DIMENSÃO III – GESTÃO DO SERVIÇO 

Objetivo 1 

 

Aprimorar a gestão do trabalho  

Prazo Responsáveis 1º Monitoramento 2º Monitoramento 3º Monitoramento 

 

Ação 1 – Elaborar 

o Projeto Político 

Pedagógico 

Jun/2015 
Lar Infantil 

Primeiro Passo 
Jun/2015   

DIMENSÃO IV – METODOLOGIAS DE ATENDIMENTO 

Objetivo 1 

 

Aprimorar o preenchimento do PIA 

 

Prazo Responsáveis 1º Monitoramento 2º Monitoramento 3º Monitoramento 

 Jan/2015 Lar Infantil Jan/2015   
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Ação 1 – 

Construir 

estratégias para 

construção 

participativa do 

PIA 

Primeiro Passo e 

Anjo Acolhedor 

Objetivo 2 

 

Reordenar o acolhimento, limitando-se a atender apenas usuários do município. 

 

Prazo Responsáveis 1º Monitoramento 2º Monitoramento 3º Monitoramento 

 

Ação 1 – Acolher 

apenas usuários 

do município de 

Itajubá 

Jun/2015 
Lar Infantil 

Primeiro Passo 
Fev/2015 Jun/2015  

 


