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I – IDENTIFICAÇÃO 

 

 

1.1 Plano Municipal de Assistência Social 

 

Vigência: 2014 – 2017 

 

Período de Elaboração: Junho/2014 a Julho/2014. 

 

 

1.2 Responsáveis pela elaboração: 

 

Nome Representação 

Marli Fátima Marcon Aléssio Órgão Gestor 

Joceli Friedrich Órgão Gestor 

Robson Mariano da Silva Conselho Municipal de Assistência Social 

Luiz Carlos Santos Lopes Assistente Social – Equipe Técnica CRAS 

Raquel Puhl Psicóloga – Equipe Técnica CRAS 

 

Nome do Responsável para contato: Marli Fátima Marcon Aléssio 

Telefone: (66) 3582-1521 

E-mail: semasgnorte@hotmail.com  

 

1.3 Prefeitura Municipal 

 

Município: Gaúcha do Norte 

Nome do Gestor Municipal: Nilson Francisco Aléssio 

Nível de Gestão: Gestão Básica      Porte do município: Pequeno Porte I 

Endereço da Prefeitura: Av. Brasil, 1298 - Centro 

CEP: 78.875-000        Telefone: (66) 3582-1135 

E-mail: prefgnt@yahoo.com.br       site: www.gauchadonorte.mt.gov.br  

mailto:semasgnorte@hotmail.com
mailto:prefgnt@yahoo.com.br
http://www.gauchadonorte.mt.gov.br/
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1.4 Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

                   Nome do Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social 

Nome do Gestor Municipal: Marli Fátima Marcon Aléssio 

Endereço da Secretaria: Av. Brasil, s/n - Centro 

CEP: 78.875-000                    Telefone: (66) 3582-1521 

E-mail: semasgnorte@hotmail.com                          site: www.gauchadonorte.mt.gov.br  

 

Composição da Equipe do Órgão Gestor 

                                                                                                         Vinculo Funcional 

Trabalhadores na Assistência Efetivos CLT Cargo em 

comissão 

Contrato Total 

Assistente Social 02    02 

Psicólogo    01 01 

Coordenador CRAS – nível 

superior 

  01  01 

Outros técnicos de nível superior   02  02 

Educadores Sociais    04 04 

Orientador Social 01    01 

Assistente Administrativo    01 01 

Outros técnicos de nível médio    01 01 

Motorista 01    01 

Serviços Gerais    04 04 

TOTAL 04 0 03 09 18 

 

 

1.5 Fundo Municipal de Assistência Social 

 

Nome do Gestor do FMAS: Marli Fátima Marcon Aléssio 

Lei de Criação do FMAS: 005/97 

CNPJ: 14.755.632/0001-70. 

mailto:semasgnorte@hotmail.com
http://www.gauchadonorte.mt.gov.br/
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Fontes de Recursos: ( X ) Federal               ( X ) Estadual                ( X ) Municipal 

 

 

1.6 Conselho Municipal de Assistência Social 

 

Nome do Presidente: Robson Mariano da Silva 

Possui Secretaria Executiva: ( X ) Sim             (    ) Não 

O Secretário Executivo possui nível superior: ( X ) Sim                  (   ) Não 

Nome: Cátia Brisot Zanandrea   

Telefone: (66) 3582-1233       E-mail: cmasgnorte@hotmail.com  

 

 

Conselheiros Governamentais: 

 

Nome Representação Observação 

Cristiane de Sousa Silva Secretaria Municipal Educação Titular 

Dani Luiz Guarienti Secretaria Municipal Educação Suplente 

Samila Comunello Secretaria de Saúde Titular 

Cintia Rodrigues Dias Secretaria de Saúde Suplente 

Luiz Carlos Santos Lopes Secretaria de Assistência Social Titular 

Ketlin Tailini de Oliveira Secretaria de Assistência Social Suplente 

Luciane Leoni Costa Doleis Departamento de Tributos Titular 

Ligia Aparecida Dos Santos Martins Departamento de Tributos Suplente 

Juliana Elizamara Grutka Departamento Contábil Titular 

David Anderson Mariano da Silva Departamento Contábil Suplente 

 

Conselheiros Não Governamentais: 

 

Nome Representação Observação 

Robson Mariano da Silva Representante de usuário ou de 

organizações de usuários da assistência 

social 

Titular 

Lairdes Maria Vicentini Representante de usuário ou de 

organizações de usuários da assistência 

social 

Suplente 

mailto:cmasgnorte@hotmail.com
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Kati Kessler Representante de usuário ou de 

organizações de usuários da assistência 

social 

Titular 

Cleide Zemolin Representante de usuário ou de 

organizações de usuários da assistência 

social 

Suplente 

Gerte Wiedemam Representante de usuário ou de 

organizações de usuários da assistência 

social 

Titular 

Celita Menin Dal Piaz Representante de usuário ou de 

organizações de usuários da assistência 

social 

Suplente 

Marciane Rauber Araujo Representante de entidades e 

organizações de Assistência Social – 

APAE 

Titular 

Maria Aparecida da Silva Representante de entidades e 

organizações de Assistência Social – 

APAE 

Suplente 

Josias Ribeiro de Macedo Representante de entidades de 

trabalhadores do setor de Assistência 

Social 

Titular 

Lucineia Ferreira da Silva Representante de entidades de 

trabalhadores do setor de Assistência 

Social 

Suplente 

 

 

1.6.1 Ações desenvolvidas pelo CMAS, conforme suas atribuições: 

 

O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social é um órgão deliberativo, de 

caráter permanente, de composição paritária (Sociedade Civil e Governo), vinculado diretamente 

ao Gestor da Política de Assistência Social, Sra. Marli Fátima Marcon Aléssio, instituído pela Lei 

Municipal Nº 044, de 11 de março de 2005, e possui as seguintes atribuições. 

 

1. Como órgão normatizador, expede resoluções definindo e disciplinando a Política 

Municipal de Assistência Social; 

2. Como órgão consultivo, emite pareceres sobre os temas de sua competência; 

3. Como órgão deliberativo, reúne-se em sessões ordinárias mensais ou extraordinariamente 
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sempre que necessário, decidindo após discussão por maioria simples de voto, todas as matérias 

de sua competência; 

4. Como órgão controlador, fiscaliza as Entidades Assistenciais e os Programas 

Governamentais, que desenvolvem atendimento ou cujas atividades se relacionam ou interferem 

no disposto da Lei Orgânica de Assistência Social. 

 

O CMAS reúne-se mensalmente, e extraordinariamente sempre que necessário, cujas 

reuniões ocorrem de maneira descentralizada nos equipamentos do SUAS do município. 

O CMAS também é a Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família e os 

mesmos membros compõe o CMI – Conselho Municipal do Idoso. 

 

 

 

 

II – INTRODUÇÃO 

 

 

2.1 - Aprovação do Plano no Conselho Municipal de Assistência Social: 

 

Ata de nº 57, de 16 de Julho de 2014 e Resolução nº 03/2014, de 17 de Julho de 2014. 

A elaboração do Plano Municipal de Assistência Social 2014-2017 foi realizada com 

representantes de trabalhadores do SUAS da equipe de Gestão da Política de Assistência Social, 

da Proteção Social Básica e representação do Conselho Municipal de Assistência Social. 

O diagnóstico socioterritorial foi construído embasado em dados retirados de fontes 

oficiais e dados da própria Secretaria de Assistência Social através de um levantamento realizado 

“in loco” com auxílio das Agentes de Saúde. 

Os profissionais que estavam representando os equipamentos se responsabilizaram em 

discutir com os demais de seus setores, para que a construção do Plano ocorresse de forma 

coletiva e participativa. 

O Plano registra os serviços, programas, projetos e benefícios que serão prestados aos 

cidadãos na Proteção Social Básica no período de 2014 à 2017, respeitando os preceitos 

estabelecidos na Política Nacional de Assistência Social, planejando também a Gestão da Política 
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e a rede socioassistencial.  

 

 

 

 

III – DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL 

 

  

Seguem os dados do diagnóstico socioterritorial como Subsídio para Elaboração do 

PPA Municipal. 

Estas informações municipais tem o objetivo de apresentar um conjunto básico de 

indicadores acerca de características demográficas, econômicas, sociais e da gestão do Município 

de Gaúcha do Norte, para subsidiar a elaboração do Plano Plurianual 2014-2017.  

Conhecer as tendências de crescimento da população, a base produtiva, mercado de 

trabalho e agricultura familiar, os desafios e avanços quanto à questão da pobreza, educação e 

saúde, assim como a capacidade de financiamento e gestão do município é etapa fundamental para 

elaboração de um Diagnóstico Situacional que sirva para definir os programas e ações estratégicos 

da Administração Municipal para os próximos anos.  

 As fontes de consulta para essa atividade são os estudos, pesquisas e portais do IBGE, 

e SAGI – Sistema de Gestão da Informação do MDS, conforme mostrado no quadro a seguir:  

 

 

 Instituição  

 

 Website  

 

 Instrumentos disponíveis  

 

 IBGE  

 

 www.ibge.gov.br  

Cidades@  

Estados@  

Perfil dos Municípios Brasileiros  

Ministério do 

Desenvolvimento 

Social e Combate à 

Fome  

 

 www.mds.gov.br/sagi  

Portal Brasil Sem Miséria no seu Município 

Relatórios de Informações Sociais - RI Painel de 

Acompanhamento da Conjuntura e Programas 

Sociais Data Social Identificação de Domicílios em 

Vulnerabilidade - IDV  

 

 

3.1 Aspectos Demográficos: 
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A população do município ampliou, entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010, à 

taxa de 3,17% ao ano, passando de 4.606 para 6.293 habitantes. Essa taxa foi superior àquela 

registrada no Estado, que ficou em 1,95% ao ano, e superior a cifra de 1,93% ao ano da Região 

Centro-Oeste. 

 

 

Essa ampliação vem crescendo gradativamente, se observarmos o Censo Demográfico 

de 2010 onde há uma população de 6.293 habitantes, passando para o ano de 2013 com uma 

população estimada de 6.761 habitantes, crescendo, portanto, à taxa de 2,31% ao ano. 

A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período (2000 – 2010).  A 

população urbana em 2000 representava 31,87% e em 2010 a passou a representar 34,9% do total. 

A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município.  Entre 2000 e 

2010 foi verificada ampliação da população idosa que, em termos anuais, cresceu 5,7% em média. 

Em 2000, este grupo representava 5,0% da população, já em 2010 detinha 6,4% do total da 

população municipal.  

O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento positivo entre 2000 e 2010 

(2,0% ao ano). Crianças e jovens detinham 35,9% do contingente populacional em 2000, o que 

correspondia a 1.653 habitantes. Em 2010, a participação deste grupo reduziu para 32,1% da 

população, totalizando 2.019 habitantes. 
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A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu crescimento 

populacional (em média 3,59% ao ano), passando de 2.721 habitantes em 2000 para 3.873 em 2010. 

Em 2010, este grupo representava 61,5% da população do município. 

 

 

3.2 Aspectos Econômicos: 

 

Entre 2006 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do município 

cresceu 103,5%, passando de R$ 57,2 milhões para R$ 100,1 milhões.  O crescimento percentual foi 

inferior ao verificado no Estado que foi de 69,0%. A participação do PIB do município na 

composição do PIB estadual aumentou de 0,16% para 0,17% no período de 2006 a 2010. 
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A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do setor 

Agropecuário, o qual responde por 48,8% do PIB municipal. Cabe destacar o setor secundário o 

industrial, cuja participação no PIB era de 4,7% em 2010 contra 4,3% em 2006. No mesmo sentido 

ao verificado no Estado, em que a participação industrial cresceu de 15,9% em 2006 para 18,3% em 

2010. 

 

 

Os dados do Censo Demográfico e do Ministério do Trabalho e Emprego também 

possibilitaram um diagnóstico sobre o mercado de trabalho. Os dados do Censo permitiram 

conhecer a inserção ou não das pessoas no mercado de trabalho. O percentual de pessoas de 

referência do domicílio desempregada no município é de 1,7% e é menor que a do Estado, 

conforme gráfico a seguir com dados do Censo de 2010. 
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Em relação à população de 16 anos ou mais em situação de informalidade, o percentual 

observado foi de 26,2%. Já em relação à população de 10 a 13 anos ocupada, o percentual 

observado foi de 1,2%. 

 

 

 

A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação mostra que 29,7% tinham 

carteira assinada, 24,5% não tinham carteira assinada, 28,7% atuam por conta própria e 1,5% de 

empregadores. Servidores públicos representavam 9,6% do total ocupado e trabalhadores sem 

rendimentos e na produção para o próprio consumo representavam 6,0% dos ocupados. 

 

 

 

Das pessoas ocupadas, 7,2% não tinham rendimentos e 34,4% ganhavam até um salário 

mínimo por mês. O valor do rendimento médio mensal das pessoas ocupadas era de R$ 1.244,97.  

Entre os homens, o rendimento era de R$ 1.512,48 e entre as mulheres de R$ 748,67, apontando 

uma diferença de 102,02% maior para os homens. 

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho formal do 

município apresentou, por sete anos, saldo positivo na geração de novas ocupações entre 2005 e 

2012. O número de vagas criadas neste período foi de 594. No último ano, as admissões registraram 



 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 
14 

801 contratações, contra 548 demissões. 

 

 

 

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho formal em 

2010 totalizava 755 postos, 89,2% a mais em relação a 2004. O desempenho do município ficou 

acima da média verificada para o Estado, que cresceu 38,9% no mesmo período.   

Agropecuária foi o setor com maior volume de empregos formais, com 416 postos de 

trabalho, seguido pelo setor de Serviços com 127 postos em 2010. Somados, estes dois setores 

representavam 71,9% do total dos empregos formais do município. 

 

 

 

Os setores que mais aumentaram a participação entre 2004 e 2010 na estrutura do 

emprego formal do município foram Serviços (de 7,77% em 2004 para 16,82% em 2010) e 
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Agropecuária (de 50,38% para 55,10%). A que mais perdeu participação foi Indústria de 

Transformação de 10,03% para 1,32%. 

 

3.3 Produção Agropecuária: 

 

Quando analisamos os aspectos econômicos do município, é importante levar em 

consideração, dentre outros fatores, a sua capacidade de geração de renda através de atividades nas 

áreas da pecuária e agricultura.  No caso da pecuária, dados coletados da Pesquisa Agrícola 

Municipal do IBGE, referentes a 2011, apontam que as 5 (cinco) principais culturas de rebanho 

local são as indicadas no gráfico abaixo: 

 

 

  

Além do campo da pecuária, a supracitada pesquisa também fornece dados acerca da 

área de agricultura local.  Neste caso, foram coletados dados acerca das 5 (cinco)  principais  

culturas  de  agricultura  do município, divididas entre aquelas permanentes e aquelas temporárias, 

conforme demonstrado no gráfico que segue: 
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3.4 Agricultura Familiar:  

 

O município possuía 216 agricultores familiares em 2006, que correspondia a 47% dos 

seus produtores. Esses agricultores familiares acessavam a 04% da área, ocupavam 35% da mão-de-

obra do setor e participavam com 08% do valor da produção agropecuária municipal.  

Atualmente, temos 131 agricultores familiares cadastrados com DAP (Declaração de 

Aptidão ao Pronaf) neste município. A tabela abaixo apresenta esses dados relativos também ao seu 

Estado e ao Brasil: 

 

  

 

 

3.5 Inclusão Produtiva: 

 

Além dos aspectos de cadastramento no Cadastro Único, no Bolsa Família  e  de  

atendimento  sócio assistencial,  é  importante  analisar,  também,  o  perfil  ocupacional  dos  

indivíduos  que  fazem  parte  desse conjunto.  Para isso, foram analisados os dados mais 

atualizados do programa de Microempreendedores Individuais (MEI). Em fevereiro de 2013, o 

município contava com 70 pessoas cadastradas como MEI. Desse total, foi possível encontrar, 

também, indivíduos cadastrados simultaneamente no Cadastro Único.  O gráfico abaixo mostra a 

evolução do total destes indivíduos, que estão cadastrados tanto no Cadastro Único, quanto no MEI, 

para os meses de junho de 2012, novembro de 2012 e fevereiro de 2013: 
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Quando consideramos os indivíduos cadastrados simultaneamente no Cadastro Único e 

no programa MEI, foi possível observar as 5  (cinco)  principais  atividades  econômicas  por  eles 

desenvolvidas, conforme demonstrado no gráfico abaixo: 

 

 

 

3.6 Educação: 

 

No que concerne à taxa de atendimento da rede educacional do município, os dados do 

Censo foram calculados por faixa etária, conforme se observa no gráfico abaixo: 
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Além dos dados situacionais de percentual de atendimento escolar do ano de 2010, 

foram calculadas, também, metas de atendimento para os próximos anos.  A tabela abaixo apresenta 

essas metas: 

 

 

Além das metas de atendimento, foram calculadas, também, metas para o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), conforme se observa no gráfico abaixo: 

 

 

Conforme dados do último Censo Demográfico em 2010, a taxa de analfabetismo das 
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pessoas de 10 anos ou mais era de 24,7%. Na área urbana, a taxa era de 4,6% e na zona rural era de 

36,6%. Entre adolescentes de 10 a 14 anos, a taxa de analfabetismo era de 32,5%.  A taxa de 

analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais no município é maior que a taxa do Estado. 

 

 

 

No que concerne à taxa de atendimento da rede educacional do município, os dados do 

Censo foram calculados por faixa etária, conforme se observa no gráfico abaixo: 

 

 

 

De acordo com dados do INEP, em 2012, a taxa de distorção idade-série no ensino 

fundamental foi de 36,5% do 1º ao 5º ano e de 59,4% do 6º ao 9º ano. A taxa de distorção idade-

série no ensino fundamental municipal foi maior, quando comparada às taxas da Região Centro-

Oeste, maior que a do estado e maior que a do Brasil. A taxa de distorção idade-série no ensino 

médio do município foi menor que a taxa do Brasil, menor que a da região e menor que a do estado. 
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Das pessoas com mais de 15 anos em extrema pobreza, 740 não sabiam ler ou escrever, 

o que representa 58,5% dos extremamente pobres nessa faixa etária. Dentre eles, 136 eram chefes 

de domicílio. 

O Censo de 2010 ainda revelou que no município havia 161 crianças de 0 a 3 anos na 

extrema pobreza não frequentando creche, o que representa 70,7% das crianças extremamente 

pobres nessa faixa etária. Entre aquelas de 4 a 5 anos, havia 120 crianças fora da escola (84,8% das 

crianças extremamente pobres nessa faixa etária) e, no grupo de 6 a 14 anos, eram 198(33,8%). Por 

fim, entre os jovens de 15 a 17 anos na extrema pobreza, 98 estavam fora da escola (50,6% dos 

jovens extremamente pobres nessa faixa etária). 
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3.7 Saúde: 

 

Os dados do Ministério da Saúde são importantes para diagnosticar a situação da área 

no município. No tocante à mortalidade infantil, não existem dados disponíveis para o município de 

Gaúcha do Norte, ao passo que no Estado o número de óbitos infantis foi de 715 crianças e a taxa 

de mortalidade infantil foi de 14,06 crianças a cada mil nascimentos. 

 

 

 

As consultas de pré-natal são importantes para a saúde da mãe e da criança.  No 

município, 50,94% dos nascidos vivos em 2011 tiveram suas mães com 7 (sete) ou mais consultas 

de pré-natal. 

De acordo com dados do Ministério da Saúde, ocorreu uma diminuição na cobertura 

populacional estimada pelas equipes de atenção básica no município. Em 2008, a cobertura era de 

100% e diminuiu para 93,41% em 2012. 
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No que concerne à morbidade hospitalar, as 5  (cinco)  principais  causas  de  internação  

são  as  listadas  no gráfico abaixo: 

 

 

 

Além da morbidade hospitalar, é importante, também, assinalar as principais causas 

externas de óbito relatadas pelo município. De acordo com o Censo Demográfico 2010, o total da 

população de 15 a 29 anos era de 1.733 indivíduos, sendo que 02 faleceram em função de eventos 

e/ou causas externas. 

Quando analisamos de maneira mais detida essas informações, notamos que as causas 

de morte variam por município. No município, as 3 (três) principais causas externas de óbito dos 

indivíduos na faixa etária de 15 a 29 anos são, de acordo com dados do Ministério da Saúde, as que 

seguem no gráfico abaixo, tomando por base os anos de 2005 e 2010: 

 

 

 

De acordo com as taxas de homicídios no município apresentadas no gráfico a seguir, 
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ocorreu um aumento nessa taxa de 0 em 2010 para 62,3 no ano de 2011. 

 

 

 

As taxas de homicídio diferem por faixa etária. As maiores taxas de homicídios no 

município são 113,1 para a faixa de 15 a 29 anos e de 104,5 para a faixa de 30 a 39 anos. 

 

 

 

Por fim, é importante ressaltar as condições de saneamento e serviços correlatos do 

município, que interferem nas condições de saúde da população. Dados do Censo Demográfico de 

2010 revelaram que na área rural do município, a coleta de lixo atendia 93,4% dos domicílios. 

Quanto à cobertura da rede de abastecimento de água, o acesso nessa área estava em 90,1% dos 

domicílios particulares permanentes e 20,2% das residências dispunham de esgotamento sanitário 

adequado. No caso da área urbana, o gráfico abaixo fornece a distribuição desses serviços para os 

domicílios particulares permanentes: 
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3.8 Finanças Município: 

 

A receita orçamentária do município passou de R$ 8,3 milhões em 2005 para R$ 12,3 

milhões em 2011, o que retrata uma alta de 48,5% no período ou 10,39% ao ano. 

A proporção das receitas próprias, ou seja, geradas a partir das atividades econômicas 

do município, em relação à receita orçamentária total, passou de 8,40% em 2005 para 6,45% em 

2011, e quando se analisa todos os municípios juntos do estado, a proporção aumentou de 19,15% 

para 19,28%.  

A dependência em relação ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) aumentou 

no município, passando de 28,22% da receita orçamentária em 2005 para 29,09% em 2011. Essa 

dependência foi superior àquela registrada para todos os municípios do Estado, que ficou em 

19,74% em 2011. 

 

 

As despesas com administração, saúde, educação, assistência social e transporte foram 
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responsáveis por 95,04% das despesas municipais.  Em assistência social, as despesas alcançaram 

4,23% do orçamento total, valor esse superior à média de todos os municípios do estado, de 3,86%. 

 

3.9 Área Indígena 

 

O município presta atendimento as 27 (vinte e sete) aldeias com 9 (nove) etnias 

distintas, totalizando aproximadamente 2.452 índios.  

Desta população 80% apenas pertencem a Gaúcha do Norte, e as demais acabam sendo 

assistidas pelo município devido a localização geográfica, ou seja, maior facilidade de acesso a 

Gaúcha do Norte do que aos municípios que realmente pertencem.  

Assim, podemos dizer que aproximadamente 49% da localização geográfica do 

município de Gaúcha do Norte, esta dentro do Parque Indígena do Xingu, local onde se encontram 

situadas o maior número de aldeias do Alto Xingu. 

A maior parte de acesso a essas aldeias se dá por via fluvial, mas como o município não 

dispõe de embarcações próprias, o atendimento acontece através das embarcações da FUNAI e 

Funasa, o que gera um elevado custo para o município. 

 

Aldeias do Parque Indígena do Xingu que fazem parte do território do município de Gaúcha do 

Norte – MT. 

Aldeia Etnia Localização Nº Habitantes 

aproximados 

Utawana Mehinako Rio Curisevo 92 

Yaramã Matipu Rio Curisevo 49 

Mehinako Mehinako Rio Curisevo 88 

Aweti Aweti Rio Curisevo 86 

Waura Waura Rio Batovi 340 

Kamayura Kamayura Lagoa yapawu 327 

Yawalapiti Yawalapiti Rio Tuatuari 151 

Saidão Aweti Rio Tuatuari 58 

Matipu Matipu Rio Kuluene 114 

Buritizal Matipu Rio Kuluene 10 

Lahatua Kuikuro Rio Kuluene 109 
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Paraíso Kalapalo Rio Kuluene 49 

Barranco Queimado Kalapalo Rio Kuluene 70 

Caramujo Kalapalo Rio Kuluene 19 

Mayene Kuikuro Rio Kuluene 21 

Kuikuro Kuikuro Rio Kuluene 265 

Aldeia Velha Yawalapiti Rio Tuatuari 21 

Fazendinha Nafukua Rio Kuluene 8 

CTL Leonardo  Rio Tuatuari 74 

Mirassol  Aweti Córrego Mirassol 47 

Aturuá Mehinako Rio Curisevo 18 

CTL Kurisevo  Rio Curisevo 31 

TOTAL   2.047 

    

Aldeias que não pertencem ao município de Gaúcha do Norte, mas que são atendidas neste 

município. 

Aldeia Etnia Localização Nº Habitantes 

aproximados 

Nafukua Nafukua Rio Kuluene 91 

Kalapalo Kalapalo Rio Kuluene 199 

Aldeia Jacaré Kamayurá Rio Kuluene 25 

CTL Batovi   15 

Ulupuene Waura  75 

TOTAL   405 

 

 

Com relação ao Benefício do Programa Bolsa Família temos a seguinte situação: 

 

Famílias indígenas:                               Mês Referência 

Famílias indígenas cadastradas 341 04/2014 

Famílias indígenas cadastradas com renda per capita mensal de até 1/2 salário 

mínimo 

337 04/2014 

Famílias indígenas cadastradas com renda per capita mensal de 70,01 a 140,00 32 04/2014 

Famílias indígenas cadastradas com renda per capita mensal de até 70,00 280 04/2014 

Famílias indígenas beneficiárias do Programa Bolsa Família  278 04/2014 
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3.10 Assistência Social:  

 

Quanto aos níveis de pobreza, em termos proporcionais, 36,0% da população está na 

extrema pobreza, com intensidade maior na área rural (50,2% da população na extrema pobreza na 

área rural contra 9,6% na área urbana). 

 

  

 

Conforme dados do Censo IBGE 2010, a população total do município era de 6.293 

residentes, dos quais 2.290 encontravam-se em situação de extrema pobreza, ou seja, com  renda 

domiciliar  per capita abaixo de R$ 70,00. Isto significa que 36,4% da população municipal vivia 

nesta situação. Do total de extremamente pobres, 2.197 (95,9%) viviam no meio rural e 93(4,1%) 

no meio urbano.  

O Censo também revelou que no município havia 228 crianças na extrema pobreza na 

faixa de 0 a 3 anos e 141 na faixa entre 4 e 5 anos.  O grupo de 6 a 14 anos, por sua vez, totalizou 

584 indivíduos na extrema pobreza, enquanto no grupo de 15 a 17 anos havia 194 jovens nessa 

situação. Foram registradas 171 pessoas com mais de 65 anos na extrema pobreza. 

 

Observe o quadro e gráfico abaixo: 
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Do total de extremamente pobres no município, 1.074 são mulheres (46,9%) e 1.216 são 

homens (53,1%). 

Conforme dados do Censo Demográfico 2010, no município, a taxa de extrema pobreza 

da população era de 23,14%. 

 

 

 

No Censo Demográfico de 2000 o percentual de moradores com 60 anos ou mais com 

renda per capita de até ¼ do salário mínimo era de 7,5%, percentual esse que diminuiu para 40,5% 
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no Censo de 2010. 

 

 

 

Acreditamos que a taxa de extrema pobreza observada acima se refere ao alto índice de 

famílias indígenas que pertencem ao município de Gaúcha do Norte, onde muitos não possuem 

renda, dado que também pode ser observado no Plano. Outro fator importante é que, se os dados do 

censo tiverem como subsídio a base de dados do Cadastro Único algumas famílias acabam por 

omitir a renda real para ter acesso ao benefício, o que pode assim aumentar a porcentagem de 

famílias em extrema pobreza no município. Também observamos que existe um alto índice de 

trabalhadores autônomos (diaristas) que muitas vezes declaram uma renda baixa pelo fato de não 

possuírem uma renda fixa. Diante do exposto acreditamos que o alto índice de famílias em extrema 

pobreza apontado no texto deve levar em consideração esses fatores, uma vez que não identificamos 

essa situação na atualidade.  

No município, 0,8% da população tinha pelo menos uma deficiência grave, dessas 

pessoas 0,5% tinha renda per capita de até ¼ do salário mínimo. 
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A população mais vulnerável da área urbana esta localizada em dois bairros sendo eles: 

Jardim Gramado com aproximadamente 57 famílias e Vila Nova com aproximadamente 368 

famílias. Já na área rural temos a comunidade de Estrela do Norte com aproximadamente 80 

famílias, Nova Aliança com aproximadamente 90 famílias, Pontal do Piranha com 

aproximadamente 29 famílias e Assentamento Nova Aliança com aproximadamente 30 famílias. 

      A realidade destes bairros e comunidades exige a atenção das políticas sociais, por serem 

mais vulneráveis e com condições de moradia regular. Mas isso não significa dizer que as 

intervenções da assistência social são focalizadas, pois elas são desenvolvidas pela equipe de 

referência em todo território de abrangência do CRAS. 

No município, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em abril de 2014 era de 

927 dentre as quais: 

338 com renda per capita familiar de até R$70,00; 

474 com renda per capita familiar de até R$ 140,00; 

763 com renda per capita até meio salário mínimo. 

 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de 

renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único. O PBF 

beneficiou, no mês de maio de 2014, 388 famílias, representando uma cobertura de 92,8 % da 

estimativa de famílias pobres no município. As famílias recebem benefícios com valor médio de R$ 

255,31 e o valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou 

R$ 99.062 no mês. 

Podemos observar ainda que das 927 famílias cadastradas neste programa, 388 são 

beneficiárias do Programa Bolsa Família, portanto 41,85% das famílias cadastradas são 

beneficiárias, significando cerca de 26,42% da população do município. Também neste total de 

famílias cadastradas existe a comunidade tradicional indígena onde consta 341 domicílios 

cadastrados, ou seja, 36,78% dos domicílios cadastrados são indígenas. Do total de famílias 

beneficiárias 278 famílias são indígenas, ou seja, 71,64% dos beneficiários são indígenas. 
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Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, com base 

no bimestre de novembro de 2013, atingiu o percentual de 83,90%, para crianças e adolescentes 

entre 6 e 15 anos, o que equivale a 568 alunos acompanhados em relação ao público no perfil 

equivalente a 677. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 83,67%, 

resultando em 82 jovens acompanhados de um total de 98. 

Já o acompanhamento da saúde das famílias, na vigência de dezembro de 2013, atingiu 

77,82%, percentual equivale a 221 famílias de um total de 284 que compunham o público no perfil 

para acompanhamento da área de saúde do município. 

No que se refere ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) podemos relatar que 

constitui uma das mais importantes ferramentas de distribuição de renda no âmbito da assistência 

social, que integra a Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS e para acessá-lo não é necessário ter contribuído com a Previdência Social. É um benefício 

individual, não vitalício e intransferível, que assegura a transferência mensal de um salário mínimo 

ao idoso, com 65(sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, 

com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. 

Em maio de 2014 residiam no município 25 pessoas com deficiência beneficiárias do 

programa, recebendo repasses no valor de R$ 18.086,00. Também residiam no município 23 

beneficiários idosos do programa, recebendo um valor total mensal de R$ 16.631,00. 

Considerados conjuntamente beneficiários com deficiência e idosos, os beneficiários do 
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BPC somam 48 pessoas e o valor total repassado no mês de referência foi de R$ 34.717,00. 

O gráfico abaixo apresenta a evolução do número de beneficiários por tipo de benefício 

no período 2010-2013. 

 

 

 

Além do BPC, a Assistência Social desenvolve diversos tipos de programas, ações e 

atendimentos, especialmente considerando seus espaços institucionais, como é o caso dos Centros 

de Referência da Assistência Social (CRAS) e o Programa de Atenção Integral à Família (PAIF).  O 

gráfico abaixo apresenta os principais indicadores de atendimento nesse âmbito, considerando os 

dados coletados no Censo SUAS do MDS para o ano de 2012: 

 

 

 

De acordo com os registros do Sistema Nacional de Informação do Sistema Único de 
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Assistência Social (Rede Suas), em Maio de 2014 foram registradas 84 famílias em 

acompanhamento pelo PAIF, onde 1 Família encontrava-se em situação de extrema pobreza e 0 

Família era do Programa Bolsa Família. Nesse mesmo período, foram contabilizados um total de 

146 atendimentos individualizados no CRAS do município. 

As ações da Assistência Social no município são desenvolvidas em todos os segmentos, 

seja ele crianças, adolescentes, adultos ou idosos, trabalhando diretamente com o indivíduo e sua 

família, pois identificamos que muitas vezes as dificuldades enfrentadas contribuem para a 

fragilidade dos laços familiares. 

 

 

 

 

IV - COBERTURA DA REDE PRESTADORA DE SERVIÇOS 

 

4.1.Equipamentos Públicos 

 

 

Equipamento – Proteção Social Básica 

Nº de Famílias 

Atendidas e/ou 

Acompanhadas 

(Mês) 

CRAS – Casa das Famílias 84 

Centro de Convivência 120 

4.2.Rede Socioassistencial 

 

Nome da Entidade Forma de Inscrição no 

CMAS 

Nível de Proteção Descrição das 

Principais Ações 

APAE de Gaúcha do 

Norte 

(  ) 

Entidade 

(X) Serviço 

(   ) Programa  

(   ) Projeto 

(   ) Benefício 

(   ) Básica 

(X) Média Complexidade 

(   ) Alta Complexidade 

Serviço de 

Proteção Social 

Especial para 

Pessoas com 

Deficiência e suas 

Famílias. 
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4.3 Convênio/ Prestadora de Serviço 

 

Nome da Entidade  Nível de Proteção Descrição das 

Principais Ações 

Casa Lar – Associação 

Beneditina da 

Providência 

(X  ) 

Entidade 

(X) Serviço 

(   ) Programa  

(   ) Projeto 

(   ) Benefício 

(   ) Básica 

(   ) Média Complexidade 

(X ) Alta Complexidade 

Serviço de 

Acolhimento 

Institucional para 

Pessoas Idosas. 

 

Nossa rede prestadora de serviços é muito simples, procuramos articular nossa ação 

com outras secretarias municipais, com entidades e representações da sociedade civil organizada, 

criando redes de atendimento para aperfeiçoar os recursos disponíveis e melhorar a qualidade do 

atendimento. 

O CRAS é nossa porta de entrada para os atendimentos sociais no município, e é a partir 

do diagnóstico que realizamos encaminhamentos a rede de serviços existente.  

Não possuímos no município o CREAS (Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social), muito menos entidades de acolhimento institucional para crianças e 

adolescentes, instituições de longa permanência para idosos ou outros Serviços de Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade, tendo em vista que a demanda para esses serviços é praticamente 

inexistente, assim a equipe técnica do CRAS ou Conselho Tutelar, quando necessário realiza 

encaminhamos para outros municípios que dispõe destes serviços.  

 

Apenas possuímos um convênio com o Lar para Idosos localizado no município de 

Aragarças/GO, onde atualmente contamos com 02 (duas) pessoas (idosos) residentes. 

 

V - OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

5.1 Objetivo Geral:  

 

Promover a melhoria da qualidade de vida das famílias do município de Gaúcha do 

Norte, através de ações voltadas à convivência familiar e comunitária de forma integrada as demais 

políticas públicas, buscando atender as demandas existentes, tanto da área urbana, rural ou indígena, 
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considerando suas desigualdades socioterritoriais, bem como viabilizar a participação destes nas 

ações e serviços no intuito de se tornarem protagonistas da sua própria história, garantindo os 

mínimos sociais e a universalização dos direitos. 

 

5.2 Objetivos Específicos: 

 

a) Criar e aperfeiçoar um atendimento em rede e intersetoriais que permita um fluxo contínuo e 

sólido da população nos serviços oferecidos no município; 

b) Investir na qualificação e (re) qualificação dos diferentes profissionais e pessoas que atuam 

na assistência social; 

c) Proporcionar ações que favoreçam a participação da população na tomada de decisão, pois 

somos protagonistas da nossa história; 

d) Fortalecer o Controle Social, pois essa é a expressão material da participação popular; 

e) Fortalecer o Diagnóstico Social, para sabermos como e onde atuar; 

f) Promover cursos de capacitação, qualificação e (re) qualificação profissional; 

g) Desenvolver ações que favoreçam a capacitação e a geração de trabalho e renda visando a 

melhoria econômica financeira das famílias; 

h) Ampliar o trabalho de apoio as família em situação de risco pessoal e social; 

i) Realizar campanhas sócio-educativas; 

j) Desenvolver ações que promovam o encontro entre gerações; 

k) Qualificar os serviços de Proteção Social Básica, garantindo o cumprimento das metas 

estabelecidas nacionalmente; 

l) Efetivar o cumprimento da NOB/RH no sentido da valorização dos trabalhadores; 

m) Estruturar a equipe de gestão para cumprimento das suas funções estabelecidas na NOB/RH. 

n) Cumprimento com as deliberações da Conferência Municipal de Assistência Social. 

 

5.3 Diretrizes: 

  

A Secretaria Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência 

Social de Gaúcha do Norte/MT, de acordo com as ações estabelecidas neste Plano, regido pelos 
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princípios de justiça social e democracia, e em conformidade com os princípios da Política Nacional 

de Assistência Social, a partir da Constituição de 1988 e da LOAS – Lei Orgânica de Assistência 

Social, complementada pelo SUAS – Sistema Único de Assistência Social através da lei 

12.435/2011, a Resolução nº 109 do CNAS que Tipifica Nacionalmente os Serviços 

Socioassistenciais, Norma Operacional Básica de Assistência Social/2012, Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos do SUAS, estabelece como compromissos:  

 

a) Igualdade Social, vista não apenas como oportunidades iguais, mas que garanta 

universalização e igualdade no acesso com qualidade aos direitos básicos (saúde, educação, 

cultura, lazer, segurança, transporte e trabalho), e as informações e as decisões sobre a 

assistência social no município;  

b) Articulação em rede dos serviços prestados no município, proporcionando maior qualidade e 

eficiência dos programas e projetos sociais existentes, criando e mantendo espaços e 

serviços de suporte a população urbana, rural e indígena, melhorando as condições de 

moradia, criando espaços de lazer e trabalhos dignos; 

c) Adotar medidas de participação da sociedade de forma direta ou indireta, nas discussões, nas 

decisões, na formulação, execução, monitoramento e avaliação dos programas, projetos ou 

serviços sociais da gestão municipal. 

d) Atuar na proteção e inclusão social de famílias e indivíduos, visando a melhoria de 

qualidade de vida para as presentes e futuras gerações; 

e) Assegurar estratégias que garantem a Proteção Social de sobrevivência às famílias e vítimas 

de calamidades e emergências, em situação de fragilidade pessoal e familiar desenvolvendo 

sua autonomia, através de programas, projetos e serviços sociais que garantam a renda 

destes ou através de benefícios temporários ou continuados aos indivíduos que apresentem 

vulnerabilidades oriundas de incapacidade para a vida independente e/ou idosos; 

f) Estabelecer o convívio ou vivência familiar através de ações sócio-educativas, lúdicas e 

socioculturais que restabeleçam vínculos pessoais, familiares, de vizinhança ou de outro 

segmento social como de convivências intergeracionais de acordo com suas características e 

necessidades; 
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g) Promover a acolhida por meio de escuta profissional qualificada no caso da Proteção Social 

Básica, e por meio de ações, serviços, projetos operados em rede para crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos buscando sua autonomia; 

h) Atender o número de famílias referenciadas, e as metas pactuadas nacionalmente, de acordo 

com o porte do município. 

 

 

 

VI - AÇÕES E ESTRATÉGIAS CORRESPONDENTES PARA A SUA 

IMPLEMENTAÇÃO: 

         

6.1 Gestão: 

 

Objetivos Ações  
Prazo para Execução 

2014 2015 2016 2017 

Garantir a transparência 

da aplicação de recursos 

no FMAS. 

- Publicizar semestralmente a prestação de 

contas da aplicação dos recursos 

municipais da Política da Assistência Social 

na imprensa escrita local e ao CMAS para 

apreciação. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Garantir o diagnostico 

socioterreitorial e a 

integração de 

informações. 

-Criar o setor de Vigilância 

Socioassistencial, com equipe técnica 

responsável; 

Disponibilizar equipamentos e espaço 

físico necessários para o trabalho. 

 
 

 
X X 

Fortalecer a instância de 

controle social da 

PNAS. 

- Garantir secretaria exclusiva com um 

profissional efetivo de nível superior para 

assessorarem os Conselhos, conforme 

orientam as normativas e garantir espaço 

físico adequado; 

- Ampliar a participação dos usuários e dos 

trabalhadores nos conselhos municipais de 

assistência social com meta de atingir 

100% (cem por cento) dos conselhos com 

representantes de usuários e trabalhadores 

na representação da sociedade civil; 

- O CMAS deverá deliberar sobre as 

  X X 
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prioridades e metas de desenvolvimento do 

SUAS em seu âmbito de competência; 

Implantar a Gestão do 

Trabalho no SUAS 

- Atualizar organograma da assistência 

social em legislação; 

- Garantir representatividade dos 

trabalhadores do SUAS(efetivos e que  não 

exerçam função gratificada ou de 

coordenação) na implantação do plano de 

cargos, carreiras e salários; 

- Priorizar a efetivação das equipes de 

referência de acordo com a NOB-

RH/SUAS ampliando o quadro 

profissional; 

 

  X  

Reelaborar as 

legislações municipais 

referentes aos 

benefícios eventuais 

conforme preconiza o 

SUAS 

- Encaminhar a proposta da alteração de lei 

da renda per capita para apreciação do 

executivo para posterior encaminhamento 

ao poder legislativo; 

 

 X   

Melhorar a articulação 

da Secretaria de 

Assistência Social com 

as demais políticas 

públicas no município 

- Priorizar as participações das politicas de 

Saúde, Educação e Assistência Social nos 

núcleos das respectivas políticas. 

 

X X X X 

Pleitear recursos 

estaduais e federais para 

a construção e 

manutenção de novos 

equipamentos do 

SUAS. 

- Construir sede própria para o CRAS e 

pleitear cofinanciamento federal e estadual 

para a realização dos mesmos. 

 X X X 

Cumprir o que 

preconiza a resolução 

18/2013 CIT em relação 

ao Cadastro Único. 

- Cadastrar no mínimo 60% das famílias 

com beneficiários do BPC no Cadastro 

Único; 

 

X X   

 

6.2 Proteção Social Básica: 

 

Objetivos Ações  
Prazo de execução 

2014 2015 2016 2017 
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Efetivar a Coordenação 

exclusiva de CRAS. 

- Garantir técnico de nível superior efetivo 

para a função exclusiva de coordenação de 

CRAS conforme NOB-RH/SUAS. 

  X  

Atender as prioridades e 

metas específicas para a 

Proteção Social Básica 

referente  ao quadriênio 

2014 – 2107), conforme 

Resolução da CIT nº 18 

de 15 de julho de 2013.  

- Acompanhar pelo PAIF 10% das famílias 

registradas no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal. 

 X X X 

- Acompanhar pelo PAIF 10% das famílias 

com membros integrantes de BPC;                     

- Atingir percentual de inclusão de 50% 

(cinquenta por cento) do público prioritário 

no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos; 

- Acompanhar pelo PAIF as famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família 

(PBF) que apresentem outras 

vulnerabilidades sociais, para além da 

insuficiência de renda, com a meta de 

atingir a taxa de acompanhamento do PAIF 

de 10%; 

- Acompanhar pelo PAIF as famílias 

beneficiarias do PBF em fase de suspensão 

por descumprimento de condicionalidades, 

com registro no respectivo sistema de 

informação, cujos motivos sejam da 

assistência social com a meta de atingir a 

taxa de acompanhamento do PAIF de 50%; 

- Realizar a busca ativa para 

encaminhamento dos beneficiários de BPC 

ao Cadastro Único. 

X X X X 

Ampliar as vagas no 

SCFV. 

- Manter o levantamento e a busca ativa da 

demanda prioritária dos diversos públicos 

do SCFV. 

X X X X 

Qualificar o Programa 

voltado para a Melhor 

Idade. 

- Ampliar o número de participantes no 

grupo de Convivência de Idosos e nos 

Grupos de Atividades Físicas, bazer, baile, 

almoço, entre outros. 

X X X X 

Efetivar o quadro de 

referencia dos 

profissionais. 

- Garantir técnico de nível superior efetivo 

para a função exclusiva de psicólogo do 

CRAS conforme NOB-RH/SUAS. 

X X   
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6.3 Proteção Social Especial: 

  

Objetivos Ações  
Prazo de execução 

2014 2015 2016 2017 

Garantir o atendimento 

ao deficiente, ao idoso, 

a mulher vitima de 

violência, a pessoa em 

situação de rua e aos 

adultos e familias em 

situação de risco social 

com os vínculos 

familiares totalmente 

rompidos. 

- Manter convênio com instituição de 

longa permanência e iniciar diálogo 

regional visando a implantação de 

unidades de acolhimento, para os diversos 

públicos com a meta de implantação de 

100 % das unidades conforme pactuação 

na CIT e deliberação no CNAS.  

X X X X 

 

6.4 Benefícios eventuais - O município conta com Lei Municipal que institui os benefícios 

eventuais: 

 

Descrição: Lei nº 397/2010 

1. Auxílio Funeral                                               

2. Auxílio Natalidade                                          

3. Calamidade Pública e Vulnerabilidade Temporária 

  

 

 

 

VII - METAS ESTABELECIDAS 

 

 

7.1 Plano de Ação 2014 - cópia: 
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7.2 Proteção Social Básica: 

 

Serviços / Programas / Projetos 

Metas 

Quantificação, número de 

famílias/indivíduos em 

atendimento/acompanhamento 

considerando a necessidade de ampliação 

2014 2015 2016 2017 

Famílias em Acompanhamento pelo Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF 

 

100 150 200 200 

Publico Prioritário no Serviço de Convivência em 

Fortalecimento de Vínculos 

 

90 90 90 90 

Pessoas acompanhadas no Serviço de Proteção Social 

Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e 

Idosas.  

 

10 10 15 15 
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7.3 Proteção Social Especial – Média Complexidade: 

 

Serviços / Programas / Projetos 
Metas 

2014 2015 2016 2017 

Pessoas no Serviço de Proteção Social à Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 

 Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade 

(PSC) 

5 5 5 5 

                 

 

7.4 Proteção Social Especial – Alta Complexidade: 

 

Serviços / Programas / Projetos 
Metas 

2014 2015 2016 2017 

Garantir o atendimento ao deficiente, ao idoso, a mulher 

vitima de violência, a pessoa em situação de rua e aos adultos 

e familias em situação de risco social com os vínculos 

familiares totalmente rompidos(vagas). 

10 10 10 10 

 

 

7.5 Benefícios Eventuais: 

 

Descrição  

 

2014 2015 2016 2017 

1. Auxílios Funeral e Natalidade                                  

              

10 15 20 20 

2. Passagem 30 40 40 50 

 

3. Calamidade Pública 

 

10 10 10 10 

4. Cesta Básica 60 70 80 80 
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VIII – RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS: 

 

 

Enquanto resultado das ações e prioridades estabelecidas, pretendemos qualificar e 

estruturar as condições de trabalho que garantam os princípios e diretrizes do SUAS, que refletirá 

diretamente na qualidade dos serviços prestados. 

Enquanto Gestão, o resultado a ser alcançado refere-se principalmente ao 

aprimoramento da gestão e na efetivação da gestão do trabalho no município. 

Enquanto Proteção Social Básica, busca-se alcançar os resultados esperados, já 

estabelecidos pela CIT em resolução, garantindo o atendimento ao público-alvo prioritário deste 

nível de proteção social, qualificando os equipamentos do SUAS existentes, e assim 

universalizando o acesso aos direitos sociais nos respectivos territórios, prevenindo efetivamente as 

situações de vulnerabilidade, permitindo a diminuição dos índices de direitos violados. 

Enquanto Proteção Social Especial cabe lembrar que não possuímos CREAS (Centro de 

Referência de Assistência Social), porém as demandas quando urgem, são atendidas pela equipe 

técnica de referência do CRAS que busca romper com as situações de demanda reprimida, através 

do desenvolvimento qualificado dos serviços que permita mensurar um nível de superação de 

direitos violados significativo para os próximos anos. 

 

 

 

 

IX. MECANISMOS E FONTES DE FINANCIAMENTO 

 

9.1 Planejamento Orçamentário da Assistência Social (Com base no PPA 2014-2017) 

 

ANO Planejamento 

Orçamentário do 

Município (em reais) 

Orçamento da Assistência 

Social (em reais) 

Percentual da Assistência 

Social em Relação ao 

Orçamento do Município 

2014 28.000.000,00 1.516.066,00 5,41% 

2015 29.820.000,00 1.614.610,30 5,41% 
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2016 31.758.300,00 1.719.560,07 5,41% 

2017 33.822.590,00 1.831.331,36 5,41% 

 

9.2 Planejamento Orçamentário da Assistência Social 

 

Planejamento Orçamentário ( em reais) 

 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

Despesas Correntes 

 Fonte 

(Municipal, Estadual e 

Federal) 

2014 2015 2016 2017 

Total Geral 1.391.566,00 1.482.017,80 1.578.349,06 1.680.941,63 

 

Despesas de Capital 

Fonte 

(Municipal, Estadual e 

Federal) 

2014 2015  2016 2017 

Total Geral 124.500,00 132.592,50 141.211,01 150.389,73 

 

Total Geral 

Fonte 

(Municipal, Estadual e 

Federal) 

2014 2015 2016 2017 

Total Geral 1.516.066,00 1.614.610,30 1.719.560,07 1.831.331,36 

 

9.3 Orçamento do Governo Federal destinado ao Município. 

 

Incentivo Ação Orçamentária Teto Financeiro Anual 

IGD – Índice de Gestão 

Descentralizada do Bolsa 

Família 

Índice de Gestão 

Descentralizada do Programa 

Bolsa Família 

14.400,00 

IGD – Índice de Gestão 

Descentralizada do SUAS 

Índice de Gestão 

Descentralizada do SUAS 

9.500,00 
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Proteção Social Básica 

 Valor Anual 

Manutenção Piso Básico Fixo 108.000,00 

Manutenção Piso Básico Variável III 80.000,00 

 

 

9.4 Orçamento Anual de Repasse de Recursos do Governo do Estado de Mato Grosso 

 

 

Proteção Social Básica 

Descrição Valor Anual 

Manutenção dos Serviços de Proteção Social 

Básica 

20.000,00 

 

 

 

 

 

X. INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Níveis de proteção Instrumentos Periodicidade 

Gestão - Análise técnica com análise 

dos cumprimentos da NOB/RH  

- Levantamento das aquisições 

realizadas; 

- Análise técnica quanto aos 

cumprimentos das ações e 

objetivos do plano com relação 

às metas de gestão; 

Semestralmente 

 

Semestralmente 

 

 

Semestralmente 

Proteção Social Básica - Análise da coordenação da 

PSB quanto aos cumprimentos 

das ações e objetivos do plano 

com relação às metas de PSB; 

Semestralmente 
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      XI - APROVAÇÃO DO CMAS 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Gaúcha do Norte, no uso de suas atribuições, 

fundamentadas na Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e suas alterações através da Lei 

nº 12.435/2011, conferidas pela Lei Municipal nº 368, de 06 de outubro de 2009 E REUNIÃO 

ORDINÁRIA de 16 de Julho de 2014: 

 

Considerando: 

 

- As diretrizes dispostas através da Lei 12.435/2011 que dispõe sobre o Sistema Único de 

Assistência Social, que complementa a Lei Orgânica de Assistência Social – Lei 8.742/1993;  

 A NOB/SUAS-2012: Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, no que 

se refere à composição e atribuições dos Conselhos de Assistência Social; 

 A NOB/RH- Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência 

Social; 

 As deliberações da última conferência municipal de assistência social; 

 As diretrizes nacionais referentes a política de assistência social; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º- Aprovar o Plano Municipal de Assistência Social para vigência de 2014 a 2017. 

Ata da Assembléia de deliberação: Ata nº 057 de 16 de Julho de 2014. 

 

Numero da Resolução: 03/2014 de 17 de Julho de 2014. 

 

Nome do Presidente: Robson Mariano da Silva 

 

 

Assinatura: 

 

 


