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I – INTRODUÇÃO:  
 

O Plano Municipal de Assistência Social 2014 – 2017 foi elaboradoem consonância com sua 

fundamentação legal estabelecida nos artigos 203 e 204 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), 

e no campo da Assistência Social, por meio da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Lei nº 

8.742, de 07 de dezembro de 1993, que exige pelo artigo 330, alínea III, que os Municípios, 

Estados e Distrito Federal instituam o Plano de Assistência Social.  

 

A Resolução n°. 182, de 20 de julho de 1999, do Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS), em seu artigo 1° define que os Planos de Assistência Social serão plurianuais, 

abrangendo o período de 04 (quatro) anos, tanto para Estados quanto para Municípios. O 

Parágrafo Único deste artigo explicita que os planos contemplarão o segundo ano da gestão 

governamental em que foram elaborados e o primeiro ano da gestão seguinte. Conforme a Norma 

Operacional Básica da Assistência Social – NOB/SUAS, os instrumentos de gestão se 

caracterizam como ferramentas de planejamento técnico e financeiro da Política de Assistência 

Social e do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, nas três esferas de governo, tendo 

como parâmetro o diagnóstico social e os eixos de Proteção Social Básica e Especial, sendo 

eles: Plano de Assistência Social; Orçamento; Monitoramento, Avaliação e Gestão da Informação 

e Relatório de Gestão. Ainda de acordo com a PNAS/04, “O Plano de Assistência Social é um 

instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 na perspectiva do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS. Sua elaboração é de responsabilidade do órgão gestor da política, que o submete 

à aprovação do Conselho de Assistência Social, reafirmando o princípio democrático e 

participativo”.  

 

A estrutura deste plano comporta em especial a caracterização do órgão gestor e do órgão de 

controle social, informações gerais do município, caracterização da rede de assistência, as 

diretrizes e prioridades deliberadas; as ações estratégicas correspondentes para sua 

implementação; as metas estabelecidas; os recursos financeiros previstos dos fundos nacional e 

estadual. O processo foi realizado através de pesquisa documental, reuniões e avaliação in loco 

envolvendo todos os atores da política, que são: gestor, profissionais e trabalhadores do SUAS, 

entidades parceiras, gerência de programas, entidades assistenciais, usuários e Conselho 

Municipal de Assistência Social, como forma de garantir a democratização de informações e 

construção de propostas que venham ao encontro das reais necessidades do município. 
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II – APROVAÇÃO DO PLANO: (RESOLUÇÃO DO CONSELHO APROVANDO O PLANO): 
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III – ÓRGÃO GESTOR: 
 

A Secretaria de Desenvolvimento Social, recentemente constituída enquanto tal (abandonando o 

antigo nome SEMAS), 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. 

 

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: 

� 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; 
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� 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. 

 

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. 

 

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, conseqüentemente 

potencializando a rede. 
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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 Chique 

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 Chique, Nações, Nossa Senhora da Agonia, Novo Horizonte, Oriente, Pessegueiro, 
Piedade, Pinheirinho, Ponte Alta, Rancho Grande, Santos Dumont, São Judas Tadeu, Vila Isabel, 
Vila Rubens.  

 

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. 

 



P á g i n a  | 6 

 

 
6 

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. 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS 

Localização: Rua Alcides Faria, 144 Centro – Telefone: 3692-1728 / 9968-4933  

 
 
IV – CONTROLE SOCIAL: 
 
 

A Resolução CNAS nº 237/2006 define o Controle Social como o exercício democrático de 

acompanhamento da gestão e avaliação da Política de Assistência Social do Plano Plurianual de 

Assistência Social e dos recursos financeiros destinados a sua implementação, sendo uma das 

formas de exercício desse controle, zelar pela ampliação e qualidade da rede de serviços 

socioassistenciais para todos os destinatários da política. Ele representa a capacidade que a 

sociedade organizada tem de intervir nas políticas públicas, interagindo com o Estado na definição 

de prioridades e na elaboração dos planos de ação do Município, do Estado ou do Governo 

Federal. Os conselhos de políticas e de defesa de direitos, tais como os Conselhos de Assistência 

Social são formas democráticas de controle social. A intervenção participativa tem três dimensões: 

a política, a ética, e uma que podemos chamar de técnica e/ou administrativa que consiste no 

acompanhamento do ciclo de elaboração, monitoramento e avaliação da política pública, incluindo 

a fiscalização, controle e avaliação da qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios 

executados pela rede socioassistencial tanto pública quanto privada. Esse controle da gestão 

pública tem suas bases legais nos princípios e direitos constitucionais fundamentais, como o 

inciso LXXIII, art. 5º, da Constituição Federal, que estabelece o mecanismo de ação popular e o § 

2º do inciso IV do art. 74, que dispõe que qualquer cidadão é parte legítima para denunciar 

irregularidades ao Tribunal de Contas da União – TCU. Na assistência social, em particular o 

inciso II, art. 204 da Carta Maior, estabelece que nesse campo as ações governamentais tenham 

como diretrizes, dentre outras, a “participação da população, por meio de organizações 

representativas, na formulação da Política e no controle das ações em todos os níveis”.  
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O funcionamento dos Conselhos de Assistência Social tem sua concepção advinda da 

Constituição Federal de 1988 [art. 204] enquanto instrumento de efetivação da participação 

popular no processo de gestão político-administrativa-financeira e técnico-operativa, com caráter 

democrático e descentralizado. 

 

Assim, como forma de efetivar essa participação, foi instituída pela Lei 8.742/93, Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS, em seu artigo 16 que, as instâncias Deliberativas do sistema 

descentralizado e participativo, de caráter permanente e composição paritária entre governo e 

sociedade civil são: os Conselhos Municipais, Estaduais, do Distrito Federal e o Conselho 

Nacional de Assistência Social – CNAS. É importante ressaltar que a conquista da participação 

popular como direito não se trata apenas da participação nos Conselhos. Esse é um espaço 

privilegiado, mas não o único espaço de participação. Porém, os conselhos devem exercer seu 

papel político, que é outra importante dimensão de atuação. 

 

V – INFORMAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO:  
 

 
01 –Município: Itajubá - MG                 CNPJ:      18.025.940/0001-09 
02 - Diretoria Regional da SEDESE:       Varginha 
03 - Nível de Gestão: Básica 
04 -Data de Publicação no Diário Oficial “Minas Gerais”: _________________________ 
 
- Identificações do Prefeito 

 
01 - Nome: Rodrigo Imar Martinez Riera 
02 -Documento de Identidade: M-6. 682.951                         CPF:           906.814.606-87  
03 - Mandato do Prefeito: Eletivo – 4 anosData de Inicio: 01/01/2013 Término: 31/12/2016  
04 - Endereço da Prefeitura: AV. JERSON DIAS, 500 - Estiva 
05 – CEP:       37500-970Telefone( 35  ) 3692 – 1701    Fax (  35 )   3692-1702 
06 – E-mail:            prefeito@itajuba.mg.gov.br 
 
- Informações sobre o Órgão Gestor da Assistência Social 
 
01 - Nome do Órgão gestor: Secretaria Municipal de Assistência social  
02 - Endereço: AV. JERSON DIAS, 500 - Estiva 
03 - CEP: 37500-970     Telefone: (35) 3692-1759       Fax:(   )   _________________  
04 - E-mail: semas@itajuba.mg.gov.br  
05 - Número da Lei de criação do Órgão Gestor: Lei municipal nº 1990/93 
06 - Data de criação do Órgão Gestor 29/03/1993  
07 - Data do início de funcionamento do Órgão Gestor: 29/03/1993.  
08 - Recursos Humanos do Órgão Gestor: 
 
Funcionários com Superior Completo: 9                                Formação: Serviço Social 
Funcionários com Superior Completo: 5                                Formação: Psicologia 
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Funcionários com Nivel Médio: 13  
Funcionários com Nivel Elementar: 9 
 
09) Recursos de Informática existente no Órgão Gestor:  
 
Número de Computadores de uso exclusivo do órgão gestor: 4 computadores e 1 Notebook.  
Número de computadores com acesso à Internet: 5.  
 
– Informações sobre o Gestor Municipal da Assistência Social 
 
01) Nome: André Carlos Alves da Silva.  
02) Cargo: Secretário Municipal de Assistência Social Formação: Contabilista.  
03) Data de Nomeação: 13/01/2014  
04) Endereço: Av. Dr. Jerson Dias, 500 – Estiva.  
05) CEP: 37500-000 Telefone ( 35) 3629-1759        Fax (     )   
06) E-mail: andrealves@itajuba.mg.gov.br  
 
 
– Informações sobre o Fundo Municipal de Assistência Social 
 
01) Número da Lei de criação do Fundo Municipal de Assistência Social: Lei Municipal nº 
2067/96  
02) Data de criação do Fundo Municipal de Assistência Social 14/março/1996.  
03) Número do Decreto que regulamenta o Fundo municipal de Assistência Social: Decreto 
nº 3031/97.  
04) O FMAS constitui-se em Unidade Orçamentária?  __X__ Sim____ Não.  
05) O que dificulta a transição do FMAS para Unidade Orçamentária?  
 
 
– Informações sobre o Conselho Municipal de Assistência Social 
 
01) Número da Lei de Criação do Conselho municipal de Assistência Social: Lei Municipal nº 
2066/96.  
02) Data de criação do Conselho municipal de Assistência Social 14/março/1996  
03) Houve alterações nessa Lei que criou o CMAS? ____ Não __X__ Sim. Qual o número da 
lei com a última alteração? . Lei municipal nº: 2386/00 
 
Qual a data da última alteração? 29/12/2000.  
04) Nome do Presidente: João Eduardo Tanuri Rodrigues Hermisdorff 
05) Mandato do Presidente: Eletivo de 2 anos Data de início: 18/03/2014 Data de término: 
19/03/2016  
06) Composição do Conselho de Assistência Social:  
 
Número de representantes governamentais: 07 pessoas.  
Número de representantes da sociedade civil: 07 pessoas.  
 
07)Endereço:Rua Comendador Schumann, 337 - Varginha 
08) CEP:37501-056  Telefone (   35 ) 3621-2782                        Fax (     )  
09) E-mail: cmas@itajuba.mg.gov.br 
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VI – REDE SOCIOASSISTENCIAL – ENTIDADES PRIVADAS CADASTRADAS NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Proteção social Básica 

Associação das antigas alunas da providência Atende a terceira idade, não institucionalizada, em programas socioeducativos, culturais e lazer. A 
AAAP presta serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. 

Centro de Apoio Nossa Senhora do Sagrado 
Coração 

Oferece e desenvolve a educação para o exercício da cidadania e inclusão social de crianças e 
adolescente, de ambos os sexos, com idade de 06 a 13 anos e 11 meses. O Centro de Apoio Nossa 
Senhora do Sagrado Coração presta serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. 

Centro Espírita Allan Kardec Promove a prática da caridade espiritual, ética, moral e material, por todos os meios ao seu alcance. 
Realiza assistência e promoção social. O centro espírita Allan Kardec presta serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos. 

Centro de Apoio e Integração do Deficiente de 
Itajubá – Anísio Cândido Ferreira – CAIDI 

Atende pessoas com deficiências, prestando um serviço de proteção social básica no domicilio.   

Fundação Projeto Pescar Implanta, acompanha e desenvolve em organização socialmente responsáveis, oportunidade de 
qualificação profissional, desenvolvimento pessoal e cidadania para jovens em situação de 
vulnerabilidade social.  

Proteção social especial de média complexidade 

Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Itajubá – APAE/Itajubá  

Promove a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, assegurando-lhes a sua 
reabilitação, habilitação e inclusão, bem como o pleno exercício da cidadania.  

Proteção social especial de Alta Complexidade 

Associação Protetora dos Pobres Atende a faixa etária acima de 60 anos, cujas as famílias sejam desprovidas de condições humanas, 
financeiras e materiais, proporcionando aos idosos uma melhor qualidade de vida, assegurando seus 
direitos. A associação protetora dos pobres presta um serviço de acolhimento institucional longa 
permanência – LPI. 

Associação das Amigas do Bairro Santo Antônio Atende crianças/ adolescentes do sexo feminino em situação de vulnerabilidade e/ou exclusão social, 
através de medida de proteção de acolhimento institucional, provisória e excepcional, com vistas à 
sua reintegração familiar e social. 

Associação Evangélica de Assistência Social – 
ASSEVAS 

Atende crianças e adolescentes de 0 a 17 anos em situação de risco pessoal ou sócio familiar, na 
forma de centro de acolhimento; Atende crianças e adolescentes de 07 a 17 anos em programa de 
apoio sócio educativo em meio aberto; Atende jovens e adultos, homens e mulheres, dependentes de 
drogas psicoativas, em unidades terapêuticas para tratamentos de desintoxicação e revisão de 
postura social; A ASSEVAS presta serviço de acolhimento institucional. 

Vila São Vicente de Paulo de Itajubá Ampara e protege a velhice, oferecendo assistência aos idosos. A vila vicentina presta serviço de 
acolhimento institucional. 
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Comunidade Cristã de Apoio e Ação Social A COAS oferta o Centro Municipal de triagem e Acolhimento que é um programa de atendimento de 
moradores de rua, itinerantes, migrantes, desempregados e andarilhos. 

 

VII – PLANO DE AÇÃO 2014 - 2017 

Gestão 
Serviços/Ações 2014 2015 2016 2017 

Estabelecer mecanismos de 
integração entre as Proteções 
Sociais, estabelecendo fluxos e 
encaminhamentos. 

X    

Formação continuada para os 
trabalhadores do SUAS. X X X X 

Ampliação dos recursos 
humanos 

 X X X 

Criação do Restaurante 
Popular 

X X X X 

Mapear e Reestruturar a rede 
socioassistencial 

X X X X 

Habilitação da gestão 
municipal do SUAS na 
modalidade PLENA 

 X X  

Reestruturação administrativa 
com criação de novas funções 
gratificadas 

X X   

Criação do cargo “Educador 
Social” no quadro funcional da 
prefeitura 

 X   

Construção ou aquisição de 
sede própria para CRAS/CREAS 

 X X X 

Readequação do Serviço de 
Plantão Social 

X X   

Regulamentação dos X    
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Benefícios Eventuais 

Criar mecanismos permanente 
de fiscalização das subvenções 

X X X X 

Controle Social 
Serviços/Ações 2014 2015 2016 2017 

Manutenção dos conselhos de 
Assistência Social, Criança e 
Adolescente, Idoso, Tutelar e 
Bolsa Família 

X X X X 

Reativar o Conselho Municipal 
do Programa Bolsa Família 

X    

Instituir um programa de 
formação continuada para os 
Conselheiros 

X X X X 

Vigilância Social 
Serviços/Ações 2014 2015 2016 2017 

Estruturar o Serviço de 
Vigilância Social na Secretaria 
de Assistência Social 

X    

Realizar o Diagnóstico Social, 
indicando e mapeando as 
diversas expressões da 
vulnerabilidade social, riscos e 
potencialidades das famílias e 
territórios. 

 X   

Criar um banco de dados com 
sistema integrado 

 X   

Criar mecanismos de 
monitoramento e avaliação da 
gestão, dos serviços, 
programas e projetos. 

X X   

Definir e produzir estudos 
sobre territórios de 
abrangência. 

X X   
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Criar mecanismos para 
aprimorar o Índice de Gestão 
Descentralizada (IGD/PBF e 
IGD/SUAS) 

X X X X 

Proteção Social Básica 
Serviços/Ações 2014 2015 2016 2017 

Manutenção do Serviço de 
Proteção e atendimento 
integral a família – PAIF e CRAS 

X X X X 

Estruturar os Centros de 
Referência de Assistência 
Social – CRAS(São Vicente e 
Morro Chic) de acordo com a 
PNAS, diretrizes do SUAS, 
tipificação e NOB-RH 

X X   

Divulgação dos Serviços da 
Proteção Social Básica 

X X X X 

Implantação de um novo CRAS  X   

Manutenção da Central do 
Programa Bolsa Família 

X X X X 

Readequação dos serviços 
prestados dentro da Central do 
Bolsa Família. 

X    

Aprimorar mecanismos de 
acompanhamento de famílias 
em descumprimento de 
condicionalidades – PBF 

X    

Reestruturar e ampliar o 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

X X X X 

Criação de um Centro de 
Convivência para a Terceira 
Idade 

  X  

Proteção Social Especial de Média Complexidade 
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Serviços/Ações 2014 2015 2016 2017 

Implantação de um Centro de 
Referência a População em 
Situação de Rua – CENTROPOP 

 X   

Manutenção do PAEFI e CREAS X X X X 

Reestruturação e manutenção 
do acompanhamento de 
Medidas Sócioeducativas 
(MSE): Liberdade Assistida (LA) 
e Prestação de Serviço 
Comunitário (PSC) 

X X X X 

Reestruturação do serviço de 
Abordagem de Rua 

 X   

Realização de campanhas X X X X 

Produção de materiais 
socioeducativos e de 
prevenção à violação de 
direitos 

X X X X 

Implantação de serviço de 
monitoramento do trabalho 
infantil, exploração sexual e 
demais violações de direitos 

X X X X 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade 
Serviços/Ações 2014 2015 2016 2017 

Criação de um Albergue 
Municipal para adultos 

   X 

Criação da Casa de Passagem 
Diagnóstica 

 X   

Criar o Abrigo Municipal de 
Acolhimento para criança e 
adolescente 

   X 
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VIII - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE LOCAL:  
 

 

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 (IBGE 2010) habitantes onde o Índice de Desenvolvimento 

Humano(IDH) registrado em0,815. As principais atividadeseconômicasestãona 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 – pólo 

universitário com diversas universidades públicas e privadas, destacando-se aqui a Universidade 

Federal de Itajubá (UNIFEI). 

 

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 freqüência 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 assistência social e de educação 

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

 
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 
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Idade Quantidade 
20 a 39 308 
40 a 59 244 

65 ou mais 184 
Total 1.411 

 
No município possui 1.777 beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) sendo 739 

idosos e 1.038 pessoas com deficiência. 

 

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

básico. O município é de médio porte, possuindo 2 Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS) e 1 Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).  

 

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 2 CRAS(s), onde ambos são co-financiados pelo MDS. Os CRAS(s) 

co-financiados possuem capacidade de atendimento de 2.000 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. Segue abaixo o quadro quantitativo dos registros de atendimento do CREAS 

ao longo do ano de 2012: 
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Tabela 2 - Registro de atendimentos CREAS (fonte: Censo Suas 2013) 

Quantidade total de casos acompanhados no ano de 

2012 

1181 

Quantidade total de crianças e adolescentes 

acompanhadas 

96 

 

Crianças ou adolescentes vítimas de violência 

física/psicológica intrafamiliar 

11 

 

Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual 24 

Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual 5 

Crianças ou adolescentes vítimas de negligência ou 

abandono 

46 

Crianças ou adolescentes em situação de trabalho 

infantil (até 15 anos) 

10 

 

Quantidade total de pessoas idosas acompanhadas 63 

 

Pessoas idosas – 60 anos ou mais - vítimas de violência 

intrafamiliar 

15 

 

Pessoas idosas– 60 anos ou mais - vítimas de 

negligência ou abandono 

48 

 

Quantidade total de pessoas com deficiência 

acompanhadas 

24 

 

Pessoas com deficiência vítimas de violência 

intrafamiliar 

10 

 

Pessoas com deficiência vítimas de negligência ou 

abandono 

14 

 

Mulheres adultas (18 a 59 anos) vítimas de violência 

intrafamiliar 

19 

 

 

 
 
IX – PREVISÃO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
PARA O ANO DE 2014: 
 

RECURSO FEDERAL – Fundo Nacional de Assistência social 
Piso Serviço Mensal Anual 
Piso Básico Fixo Paif R$ 24.000,00 R$ 288.000,00 
Piso Básico Variável Serviço de 

Convivência 
R$ 24.000,00 R$ 288.000,00 

Piso Fixo de Média 
Complexidade 

Paefi R$ 10.200,00 R$ 122.400,00 

Piso de Transição de 
Média Complexidade 

Pessoas com 
deficiência, idosos e 
suas famílias 

R$ 4.319,00 R$ 51.828,00 

Piso de alta 
complexidade I 

Acolhimento R$ 3.992,50 R$ 47.910,00 

TOTAL: R$ 798.138,00 
 

RECURSO ESTADUAL – Fundo Estadual de Assistência Social 
Piso  Serviço Mensal Anual 
Piso Mineiro Serviços sócio assistenciais e 

benefícios eventuais 
R$ 11.968,00 R$ 143.616,00 

 


