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I – IDENTIFICAÇÃO 

 

 

1.1 Plano Municipal de Assistência Social 

 

Vigência: 2018 – 2021 

 

Período de Elaboração: Junho a Agosto/2018. 

 

 

1.2 Responsáveis pela elaboração: 

 

Nome Representação 

Neusa Petrekic Órgão Gestor 

Joceli Friedrich Órgão Gestor 

Deise Cleciane Follmann 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: Joceli Friedrich 

Telefone: (66) 3582-1521 

E-mail: semasgnorte@hotmail.com  

 

 

1.3 Prefeitura Municipal 

 

Município: Gaúcha do Norte 

Nome do Gestor Municipal: Voney Rodrigues Goulart 

Nível de Gestão: Gestão Básica       

Porte do município: Pequeno Porte I 

Endereço da Prefeitura: Rua Pará, Esq. Rua Brasília, 229 – Centro, CEP: 78.875-000 

mailto:semasgnorte@hotmail.com
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Telefone: (66) 3582-1135 

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

 

 

1.4 Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

                   Nome do Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social 

Nome do Gestor Municipal: Neusa Petrekic 

Endereço da Secretaria: Rua Pará, Esq. Rua Brasília, 229 – 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 

     

Facilitadores    03 03 

Monitor 01    01 

Assistente Administrativo    01 01 

Outros técnicos de nível 

médio 

  03  03 

Motorista    01 01 

Serviços Gerais 01 Cedido   03 03 

TOTAL 05 0 04 08 17 

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

 

Nome do Gestor do FMAS: Neusa Petrekic 

Lei de Criação do FMAS: 005/97 

CNPJ: 14.755.632/0001-70. 

Fontes de Recursos: ( X ) Federal               ( X ) Estadual                ( X ) Municipal 

 

 

1.6 Conselho Municipal de Assistência Social 

 

Nome do Presidente: Deise Cleciane Follmann 

Possui Secretaria Executiva: ( X ) Sim             (    ) Não 

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

Nome: Joceli Friedrich   

Telefone: (66) 3582-1521       E-mail: cmasgnorte@hotmail.com 

  

O CMAS é a Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família: 

( X ) Sim ( ) Não 

 

Atualmente o Conselho Municipal de Assistência Social é a instância de 

controle social do Programa Bolsa Família face à extinção do Conselho Municipal do Programa 

Bolsa Família - CMPBF, conforme resoluções: Resolução CNAS nº 18, de 15 de julho de 2013. 

 

 

Conselheiros Governamentais: 

 

Nome Representação Observação 

Ketlim Maiara Rochteschel Secretaria Municipal Educação Titular 

Neiry Silva Freitas Secretaria Municipal Educação Suplente 

Marcinei Baraba Secretaria de Saúde Titular 

mailto:cmasgnorte@hotmail.com


 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

7 

 

Cintia Rodrigues Dias Secretaria de Saúde Suplente 

Letiane Pereira Silveira Secretaria de Assistência Social Titular 

Cristiane Sirnete Lindemann Secretaria de Assistência Social Suplente 

Lucima Ribeiro da Silva Departamento de Tributos Titular 

Guilherme Neto Biegelmeier Departamento de Tributos Suplente 

Juliana Elizamara Grutka Departamento Contábil Titular 

Patricia Fritschi Schenkel Departamento Contábil Suplente 

 

Conselheiros Não Governamentais: 

 

Nome Representação Observação 

Deise Cleciane Follmann Representante de usuário ou de 

organizações de usuários da assistência 

social 

Titular 

Carmem Evani Bronstrup Junges Representante de usuário ou de 

organizações de usuários da assistência 

social 

Suplente 

Fatima de Oliveira Baumgartner Representante de usuário ou de 

organizações de usuários da assistência 

social 

Titular 

Marilete Ritzmann Representante de usuário ou de 

organizações de usuários da assistência 

social 

Suplente 

Araci Schuck 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 

Alaiz Paula da Silva Oliveira Representante de entidades e 

organizações de Assistência Social – 

APAE 

Titular 

Vanessa de Souza Wiebbelling Representante de entidades e 

organizações de Assistência Social – 

APAE 

Suplente 

Angélica Bruckmann Pimentel Representante de entidades de 

trabalhadores do setor de Assistência 

Social 

Titular 
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Solange Alves da Silva Buque Leme 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. Neusa Petrekic, 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 

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. 

 

 

1.7 Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

Gabinete 

Secretário 
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Assistente Social 

Analista de Documentos 

 

Proteção Social Básica - CRAS 

Coordenador  

Psicólogo 

Assistente Social 

Serviços Gerais 

Recepcionista 

Auxiliar Administrativo – área indígena 

 

Departamento de Habitação 

Gerente de Habitação 

 

POPSEC – Programa de Oficinas Pedagógicas, Sócioeducativas e Culturais 

Coordenador 

Instrutor 

Serviços Gerais 

 

Centro do Idosos 

Serviços Gerais 

 

Conselho Tutelar 

Motorista 

Conselheiros Tutelares 

Serviços Gerais 
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II – INTRODUÇÃO 

 

 

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

 

O Sistema Único de Assistência Social - SUAS, seguindo as diretivas da Constituição 

de 1988 e da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS de 1993, é um sistema público não-

contributivo, descentralizado e participativo que tem como função primordial a gestão do conteúdo 

específico da Assistência Social no campo da proteção social brasileira (NOB/05). Sua implantação 

tem sido realizada num amplo processo democrático que requer a afirmação da política como estatal 

e afiançadora de direitos, em resposta às necessidades sociais, e estratégicas no enfrentamento das 

desigualdades que atingem a maioria da população. 

Como política de proteção social de caráter não contributivo, a assistência social está 

sob o comando dos municípios com a competência de organizar e coordenar o SUAS em seu 

âmbito. O Plano Municipal é um dos instrumentos que permite aos gestores e trabalhadores a 

adoção de práticas planejadas mediante a leitura da realidade local firmando assim o compromisso 

de alteração dos índices que comprometem a proteção social dos usuários e suas famílias. 

Para os demais atores desta Política traduz transparência nas ações pretendidas e 

permite que o controle social acompanhe o desenvolvimento das mesmas. O Plano Municipal 

retrata a análise coletiva de um processo que reúne o compromisso político e profissional com a 

ampliação do direito à assistência social no município. Para tanto, é apresentado, a partir das 

diretrizes dos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Assistência Social, das deliberações da 

XI Conferência Municipal de Assistência Social, das diretrizes orçamentárias (PPA, LDO e LOA), 

das metas ainda não atingidas do Plano Decenal e do Planejamento Estratégico (2013-2016), do 

Plano de Governo e de propostas advindas dos trabalhadores do SUAS para elencar as ações e 

metas para os próximos quatro anos. 

A construção do Plano Municipal 2018-2021 foi elaborado por uma Comissão 

Organizadora composta por membros da SAS e do CMAS que utilizaram a seguinte metodologia: 
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- Organização inicial; 

- Coleta de informações e construção das metas; 

- Encaminhamento do Plano Municipal para todos trabalhadores do SUAS para alterações ou 

validação; 

- Apresentação do Plano aos Gestores para validação; 

- Encaminhamento ao CMAS para validação; 

- Encaminhamento ao Estado via eletrônico. 

 

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”.  

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 2018 à 2021, respeitando os preceitos 

estabelecidos na Política Nacional de Assistência Social, planejando também a Gestão da Política 

e a rede socioassistencial.  

 

 

 

III – DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL 

 

  

Seguem os dados do diagnóstico socioterritorial como Subsídio para Elaboração do 

PMAS 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 2018-2021.  

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 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

12 

 

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 consultadas 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  

Ministério do 

Desenvolvimento 

Social e Combate à 

Fome 

www.mds.gov.br MDS, Fundo Nacional de Assistência Social, Saldo 

em Conta. Rede SUAS, Relatório Financeiro - 

Saldo Detalhado por Conta. 

 

Selo Unicef  Linha de Base – Selo UNICEF 2017-2020 

 

DATASUS http://cnes2.datasus.gov.br

/Lista_Es_Municipio.asp?

VEstado=51&VCodMunic

ipio=510385&NomeEstad

o=MATO 

 

DATAPREV 

 

DATAPREV/Síntese  

PNAE Data de referência: 2015 

Fonte: PNAEWeb/FNDE 
 

 

 

3.1 Histórico do Município: 

 

https://aplicacoes.mds.gov.br/suaswebcons/restrito/execute.jsf?b=*tbmepQbsdfmbtQbhbtNC&event=*fyjcjs
https://aplicacoes.mds.gov.br/suaswebcons/restrito/execute.jsf?b=*tbmepQbsdfmbtQbhbtNC&event=*fyjcjs
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A denominação Gaúcha do Norte, que lembra o pampa rio-grandense, é referência à 

Colonizadora Gaúcha que povoou a região. Esta empresa tem suas origens na cidade paranaense de 

Cascavel, onde seus diretores possuíam uma rede de lojas de departamentos chamada Casa Gaúcha, 

famosa pela diversidade de mercadorias e credibilidade na praça. 

A empresa ampliou seu leque de negócios. Surgiu então a Imobiliária Gaúcha, que 

adquiriu vasta área de terras em Mato Grosso. Posteriormente, esta área passou a denominar-se 

Gleba Gaúcha, sempre numa referência às lojas em Cascavel. 

A grande maioria dos moradores de Cascavel é oriunda do estado do Rio Grande do 

Sul. Essa gente, que já havia migrado em massa para aquela porção do oeste paranaense, fez o 

mesmo em relação ao sertão de Mato Grosso, pontilhando o Estado com seu linguajar e tradição 

peculiares. 

Em 1979, a venda de lotes urbanos e rurais, executadas pela Colonizadora Gaúcha, teve 

seu rush. Inicialmente as terras eram vendidas para os desapropriados da Hidrelétrica Itaipu, no 

Paraná, e depois para agricultores do oeste paranaense e dos Estados de santa Catarina e Rio Grande 

do Sul. 

 

Formação administrativa 

Distrito criado com a denominação de Gaúcha do Norte (ex-povoado) pela Lei Estadual 

n° 4406, de 30-11-1981, subordinado ao município de Paranatinga. 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1983, o distrito de Gaúcha do Norte figura no município de 

Paranatinga. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1993. 

Elevado à categoria de município com a denominação de Gaúcha do Norte, pela lei 

estadual n 6686, de 17-11-1995, desmembrado do município de Paranatinga. Sede no atual distrito 

de Gaúcha do Norte (ex-localidade). Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1997. 

Fonte: IBGE 

 

 

3.2 Aspectos Demográficos: 

 

Para a realização de um diagnóstico o primeiro passo é conhecer as características 

gerais da população do município, seu recorte urbano/rural, raça/cor e de pobreza. Os dados 
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populacionais dos censos demográficos, realizados a cada dez anos, são obtidos por meio de 

levantamento em todos os domicílios do Brasil, possibilitando conhecer as características das 

diversas populações e sua distribuição territorial. 

Segundo o último Censo, realizado em 2010, o município de GAÚCHA DO 

NORTE apresenta as seguintes características demográficas: 

  

População Nº de habitantes 

População total 6.293 

Data de referência: 2010 

Fonte: Censo Demográfico/IBGE 

  

População Nº de habitantes 

População urbana 2.196 

População rural 4.097 

Data de referência: 2010 

Fonte: Censo Demográfico/IBGE 

 

 População Nº de habitantes 

População branca 2.469 

População parda 1.528 

População preta 236 

População amarela 35 

População indígena 2.025 

Data de referência:2010 

Fonte: Censo Demográfico/IBGE 

  

População em extrema 

pobreza 

Nº de 

habitantes 

% da população em extrema pobreza em 

relação à população total do município 

População rural em 

extrema pobreza 
2.058 32,7 

População urbana em 

extrema pobreza 
210 3,3 

População total em 

extrema pobreza 
2.268 36,0 

Data de referência:2010 

Fonte: Censo Demográfico/IBGE 
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 Estimativa populacional Nº de habitantes 

Estimativa da população residente¹ 7.167 

Data de referência: 1º de julho de 2016 

Fonte: Estimativa da população residente nos municípios brasileiros/IBGE 

 

 

Gaúcha do Norte é um município brasileiro do estado de Mato Grosso. Localiza-se a 

uma latitude 13º10'58.9" sul e a uma longitude53º15'06.4" oeste. Sua população estimada segundo a 

última publicação do Censo Populacional no ano de 2017 é de 7.296 habitantes, crescendo, 

portanto, à taxa de 7,33% entre 2016 e 2017. Destes 65% é urbano e 35% rural. 

 

Aniversário  17 de novembro 

Fundação 1979 

Gentílico  gauchense do norte 

Prefeito(a)  

Voney Goiano (SD) 

(2017 – 2020) 

 

Unidade federativa  Mato Grosso  

Mesorregião  Norte Mato-grossense IBGE/2008[1] 

Microrregião  Paranatinga IBGE/2008[1] 

Municípios limítrofes 
Campinápolis, Canarana, Feliz Natal, Querência, Paranatinga, 

Distância até a capital 595 km km 

 

Características geográficas 

Área  16 898,569 km² [2] 

População 2014 6 900 hab. [3] 

Densidade  0,41 hab./km² 

Altitude  350-400 m 

Clima  Tropical 

Fuso horário  UTC−4 

 

Indicadores 

IDH-M  0,702 elevado PNUD/2000[4] 

PIB 

R$ 109 932,497 mil IBGE/2008[5] 

PIB per capita  

R$ 18 164,66 IBGE/2008[5] 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anivers%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gent%C3%ADlico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prefeitura_municipal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solidariedade_(partido_pol%C3%ADtico)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%B5es_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Norte_Mato-Grossense
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%BAcha_do_Norte#cite_note-IBGE_DTB_2008-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%B5es_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Paranatinga
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%BAcha_do_Norte#cite_note-IBGE_DTB_2008-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cuiab%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%BAcha_do_Norte#cite_note-IBGE_%C3%81rea-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_residente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%BAcha_do_Norte#cite_note-IBGE_Pop_2014-3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_populacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Altitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fusos_hor%C3%A1rios_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/UTC%E2%88%924
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/PNUD
https://pt.wikipedia.org/wiki/2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%BAcha_do_Norte#cite_note-PNUD_IDH_2000-4
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Real_(moeda)
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%BAcha_do_Norte#cite_note-IBGE_PIB-5
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto#PIB_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Real_(moeda)
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%BAcha_do_Norte#cite_note-IBGE_PIB-5
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3.3 Aspectos Econômicos: 

 

A base econômica do município é a agricultura, incluindo de subsistência, a pecuária e o 

extrativismo vegetal. 
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3.4 Produção Agrícola Municipal 

 

A pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM), realizada pelo IBGE, obtém 

informações sobre área plantada e colhida, quantidade, rendimento médio e valor da produção, 

relativas a produtos de cultura temporária e permanente, tendo como unidade de coleta os 

municípios. 

A seguir são apresentados dados da produção municipal, segundo a PAM 2015, de 

alguns dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros: 

Quantidade produzida - verduras e legumes Toneladas 

Batata 0,00 

Cebola 0,00 

Mandioca 500,00 

Tomate 0,00 
Data de referência: 2015 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal/IBGE 

  

Quantidade produzida - frutas Toneladas 

Açaí 0,00 

Banana 0,00 

Coco 0,00 

Laranja 0,00 

Maçã 0,00 

Mamão 0,00 

Melancia 0,00 
Data de referência: 2015 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal/IBGE 

  

Quantidade produzida - cereais e leguminosas Toneladas 

Arroz 4.770,00 

Feijão 4.320,00 

Milho 91.800,00 

Trigo 0,00 

Café 0,00 
Data de referência: 2015 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal/IBGE 
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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: 

 

 

 

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: 
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O Salário mínimo mensal dos trabalhadores formais segundo dados de 2016 é de 2,5 

salários mínimos, sendo 781 pessoas ocupadas, o que caracteriza 10,9% da população. 

 

 

3.6 Educação: 

 

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 

5.6 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.4. Na comparação com cidades do 

mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 52 de 141. 

Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 72 de 141. A taxa de 

escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 81.5 em 2010. Isso posicionava o município na 

posição 140 de 141 dentre as cidades do estado e na posição 5543 de 5570 dentre as cidades do 

Brasil. 

O Município possui 15 escolas conforme a página http://www.qedu.org.br/cidade/98-

gaucha-do-norte 

 

*Bem Me Quer (EMEB) 

Municipal e Urbana  

Anos iniciais (EF) e Anos finais (EF)  

CENTRO 

*Cantinho Do Amor (CRECHE MUNICIPAL)  

Municipal e Urbana  

Pré escola e Creche  

CENTRO 

http://www.qedu.org.br/escola/247447-emeb-bem-me-quer
http://www.qedu.org.br/escola/247447-emeb-bem-me-quer
http://www.qedu.org.br/escola/247447-emeb-bem-me-quer
http://www.qedu.org.br/escola/247447-emeb-bem-me-quer
http://www.qedu.org.br/escola/247447-emeb-bem-me-quer
http://www.qedu.org.br/escola/251971-creche-municipal-cantinho-do-amor
http://www.qedu.org.br/escola/251971-creche-municipal-cantinho-do-amor
http://www.qedu.org.br/escola/251971-creche-municipal-cantinho-do-amor
http://www.qedu.org.br/escola/251971-creche-municipal-cantinho-do-amor
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*Central Estadual Karib (EE INDIGENA)  

Estadual e Rural  

Anos iniciais (EF), Anos finais (EF), Ensino Médio e EJA  

PARQUE INDIGENA DO XINGU 

*Central Leonardo Villas Boas (EE INDIGENA)  

Estadual e Rural  

Anos iniciais (EF), Anos finais (EF), Ensino Médio e EJA  

TERRA INDIGENA DO XINGU 

*Centro America (EM)  

Municipal e Rural 

*De Educacao Basica Piyulaga (EE INDIGENA)  

Estadual e Rural  

Anos iniciais (EF), Anos finais (EF), Ensino Médio e EJA  

ALDEIA WAURA 

*Emkia (EM INDIGENA)  

Municipal e Rural  

Pré escola, Anos iniciais (EF), Anos finais (EF) e EJA 

*Escola Indigena Municipal Mehinako Madrim  

Municipal e Rural  

Pré escola, Anos iniciais (EF), Anos finais (EF) e EJA 

*Escola Municipal De Educacao Basica Botuvera  

Municipal e Rural  

Anos iniciais (EF) e Anos finais (EF) 

*Escola Municipal Indigena Ulupuwene  

Municipal e Rural  

Pré escola, Anos iniciais (EF), Anos finais (EF) e EJA  

GAUCHA DO NORTE 

*Gervasio Dos Santos Costa (EE) 

Estadual e Urbana  

Anos iniciais (EF), Anos finais (EF), Ensino Médio e EJA  

CENTRO 

*Mavutsinin (EE INDIGENA)  

Estadual e Rural  

Anos iniciais (EF) e Anos finais (EF)  

ALDEIA KAMAYURA 

*Mirassol (EM INDIGENA)  

Municipal e Rural  

Pré escola, Anos iniciais (EF) e Anos finais (EF) 

http://www.qedu.org.br/escola/247908-ee-indigena-central-estadual-karib
http://www.qedu.org.br/escola/247908-ee-indigena-central-estadual-karib
http://www.qedu.org.br/escola/247908-ee-indigena-central-estadual-karib
http://www.qedu.org.br/escola/247908-ee-indigena-central-estadual-karib
http://www.qedu.org.br/escola/252396-ee-indigena-central-leonardo-villas-boas
http://www.qedu.org.br/escola/252396-ee-indigena-central-leonardo-villas-boas
http://www.qedu.org.br/escola/252396-ee-indigena-central-leonardo-villas-boas
http://www.qedu.org.br/escola/252396-ee-indigena-central-leonardo-villas-boas
http://www.qedu.org.br/escola/247914-em-centro-america
http://www.qedu.org.br/escola/247914-em-centro-america
http://www.qedu.org.br/escola/256287-ee-indigena-de-educacao-basica-piyulaga
http://www.qedu.org.br/escola/256287-ee-indigena-de-educacao-basica-piyulaga
http://www.qedu.org.br/escola/256287-ee-indigena-de-educacao-basica-piyulaga
http://www.qedu.org.br/escola/256287-ee-indigena-de-educacao-basica-piyulaga
http://www.qedu.org.br/escola/247907-em-indigena-emkia
http://www.qedu.org.br/escola/247907-em-indigena-emkia
http://www.qedu.org.br/escola/247907-em-indigena-emkia
http://www.qedu.org.br/escola/247907-em-indigena-emkia
http://www.qedu.org.br/escola/247084-escola-indigena-municipal-mehinako-madrim
http://www.qedu.org.br/escola/247084-escola-indigena-municipal-mehinako-madrim
http://www.qedu.org.br/escola/247084-escola-indigena-municipal-mehinako-madrim
http://www.qedu.org.br/escola/247084-escola-indigena-municipal-mehinako-madrim
http://www.qedu.org.br/escola/247868-escola-municipal-de-educacao-basica-botuvera
http://www.qedu.org.br/escola/247868-escola-municipal-de-educacao-basica-botuvera
http://www.qedu.org.br/escola/247868-escola-municipal-de-educacao-basica-botuvera
http://www.qedu.org.br/escola/247868-escola-municipal-de-educacao-basica-botuvera
http://www.qedu.org.br/escola/270648-escola-municipal-indigena-ulupuwene
http://www.qedu.org.br/escola/270648-escola-municipal-indigena-ulupuwene
http://www.qedu.org.br/escola/270648-escola-municipal-indigena-ulupuwene
http://www.qedu.org.br/escola/270648-escola-municipal-indigena-ulupuwene
http://www.qedu.org.br/escola/248790-ee-gervasio-dos-santos-costa
http://www.qedu.org.br/escola/248790-ee-gervasio-dos-santos-costa
http://www.qedu.org.br/escola/248790-ee-gervasio-dos-santos-costa
http://www.qedu.org.br/escola/248790-ee-gervasio-dos-santos-costa
http://www.qedu.org.br/escola/247909-ee-indigena-mavutsinin
http://www.qedu.org.br/escola/247909-ee-indigena-mavutsinin
http://www.qedu.org.br/escola/247909-ee-indigena-mavutsinin
http://www.qedu.org.br/escola/247909-ee-indigena-mavutsinin
http://www.qedu.org.br/escola/250902-em-indigena-mirassol
http://www.qedu.org.br/escola/250902-em-indigena-mirassol
http://www.qedu.org.br/escola/250902-em-indigena-mirassol
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*Sonho Meu Preciso De Voce Apae (EM)  

Municipal e Urbana  

CENTRO 

*Xingu (EMEB)  

Municipal e Rural  

Pré escola, Anos iniciais (EF) e Anos finais (EF)  

NOVA ALIANCA 

 

3.6.1. Alunos atendidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

 

O PNAE atende alunos de toda a educação básica matriculados em escolas públicas, 

filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com o poder público), por meio da 

transferência de recursos financeiros. 

 

Indicador Valor repassado (R$) 

Repasses financeiros do PNAE (total) 77.740,00 

Data de referência: 2015 

Fonte: PNAEWeb/FNDE 

 

3.6.2. Valores repassados ao município para alunos indígenas e quilombolas atendidos pelo PNAE 

 

Indicador Valor repassado (R$) 

Valor do PNAE repassado ao município - indígenas 21.720,00 

Valor do PNAE repassado ao município - quilombolas 0,00 

Data de referência:2015 

Fonte: FNDE 

 

 

3.6.3 Indicadores do Selo Unicef para Educação 

 

Código IBGE: 5103858  Município: Gaúcha do Norte  UF: MT  
 

Indicador  Ano  Valor 
inicial  

Grupo  Média 
Grupo  

Situação  Melhor 
quando  

Média  
MT  

Média Brasil  
 

Taxa de 2016  2.2 %  3  2.5 %  AMARELO  ↓  2.2 %  Taxa de 

http://www.qedu.org.br/escola/248692-em-sonho-meu-preciso-de-voce-apae
http://www.qedu.org.br/escola/248692-em-sonho-meu-preciso-de-voce-apae
http://www.qedu.org.br/escola/248692-em-sonho-meu-preciso-de-voce-apae
http://www.qedu.org.br/escola/248692-em-sonho-meu-preciso-de-voce-apae
http://www.qedu.org.br/escola/247586-emeb-xingu
http://www.qedu.org.br/escola/247586-emeb-xingu
http://www.qedu.org.br/escola/247586-emeb-xingu
http://www.qedu.org.br/escola/247586-emeb-xingu
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abandono no 
ensino 
fundamental  

abandono no 
ensino 
fundamental  

Percentual 
de crianças 
beneficiadas 
pelo BPC que 
estão na 
escola  

2016  16.7 %  5  43.1 %  VERMELHO  ↑  65.6 %  63 %  

Distorção 
idade-série 
nos anos 
finais (6° a 9° 
ano) do 
Ensino 
Fundamental  

2016  36.0 %  3  35.4 %  VERMELHO  ↓  9.3 %  30 %  

Linha de Base – Selo UNICEF 2017-2020 

 

 

3.7 Saúde: 

 

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

no município. No tocante à mortalidade infantil taxa média na cidade é de 28.37 para 1.000 

nascidos vivos. 

Atualmente a Secretaria Municipal de Saúde conta com 03 (três) médicos Clinico Geral 

sendo 02 (dois) para atender as demandas dos PSF’s e Posto de Saúde na Comunidade Rural de 

Nova Aliança e 01 (um) para o Hospital Municipal. 

Além de médicos, enfermeiros, técnicos, agentes de saúde, motoristas, entre outros, a 

Secretaria Municipal de Saúde também oferece atendimento especializado com os seguintes 

profissionais: 02 fisioterapeutas, 01 nutricionista, 02 assistentes sociais, 01 psicóloga e 02 dentistas. 

O município também conta com um Posto de Saúde localizado na Fazenda Botuverá 

para atender todas as fazendas vizinhas onde possui 02 (dois) enfermeiros, 01 (um) motorista a 

disposição com ambulância e 01 (um) agente de saúde. 

Também possui atendimento terceirizado para serviços de Ultrassom com médica 

Ginecologista. Além do equipamento de Ultrassom o município possui ainda equipamento de Raio 

X e Laboratório Municipal para realização dos exames básicos e Serviço Terceirizado para exames 

especializados. 

A referência do município para atendimentos de Saúde é em Água Boa/MT e a contra 

referência na capital do Estado, sendo Cuiabá/MT. 
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Estabelecimento de Saúde do Município: 

GAUCHA DO NORTE 

Estabelecimento CNES CNPJ Gestão 
ACADEMIA DE SAUDE SEM NASF 7927800 - M 
CASAI DE GAUCHA DO NORTE 7798555 - M 
CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL  7192347 - M 
CONSULTORIO FEMINA  7340699 - M 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO  7424884 - M 
DROGARIA POPULAR  6873146 03532663000145 M 
FARMACIA BASICA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE  7272944 - M 
FARMASIL 6889441 13325326000130 M 
HOSPITAL MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE 2391163 - M 
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R I 6361668 10737563000110 M 
MEGA ODONTO 7469160 13054053000137 M 
POSTO DE SAUDE BOTUVERA 3072258 - M 
POSTO DE SAUDE INDIGENA AWETI  7798482 - M 
POSTO DE SAUDE INDIGENA KAMAYURA  7798512 - M 
POSTO DE SAUDE INDIGENA KUIKURO  7798091 - M 
POSTO DE SAUDE INDIGENA LAHATUA  7798539 - M 
POSTO DE SAUDE INDIGENA MATIPU 7798490 - M 
POSTO DE SAUDE INDIGENA MEHINAKO  7798245 - M 
POSTO DE SAUDE INDIGENA ULUPUENE  7798504 - M 
POSTO DE SAUDE INDIGENA UTAWANA  7798180 - M 
POSTO DE SAUDE INDIGENA WAURA 7798520 - M 
POSTO SAUDE DE NOVA ALIANCA GN 2391074 - M 
POSTO SAUDE DE SANTA LUZIA GN 2391082 - M 
POSTO SAUDE ESTRELA DO NORTE GN 2391066 - M 
PSF I ERNESTO DOLEYS  2391031 - M 
PSF MARIO ALIEVI  2391058 - M 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GAUCHA DO NORTE MT 6361781 - M 
UNIDADE BASICA DE SAUDE POLO LEONARDO  7898274 - M 
UNIDADE DE REABILITACAO SONHO MEU GN 2391090 - M 
http://cnes2.datasus.gov.br/Lista_Es_Municipio.asp?VEstado=51&VCodMunicipio=510385&NomeEstado=MATO 

 

 

3.7.1 Indicadores do Selo Unicef para Saúde 

Código IBGE: 5103858  Município: Gaúcha do Norte  UF: MT  
 

Indicador  Ano  Valor 
inicial  

Grupo  Média 
Grupo  

Situação  Melhor 
quando  

Média  
MT  

Média 
Brasil  
 

Percentual 
de crianças 
menores de 
5 anos com 
peso alto 
para a idade  

2016  3.2 %  1  3.0 %  VERDE  ↓  6.9 %  8 %  

Percentual 
de gestantes 
com sífilis 
realizando 
tratamento 
adequado24  

2015  100.0 %  4  96.7 %  VERDE  ↑  91.9 %  87 %  

Percentual 
de nascidos 

2015  1.9 %  4  2.1 %  AMARELO  ↓  1.0 %  0.9 %  

http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103857927800&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103857798555&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103857192347&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103857340699&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103857424884&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103856873146&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103857272944&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103856889441&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103852391163&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103856361668&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103857469160&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103853072258&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103857798482&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103857798512&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103857798091&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103857798539&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103857798490&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103857798245&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103857798504&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103857798180&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103857798520&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103852391074&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103852391082&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103852391066&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103852391031&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103852391058&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103856361781&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103857898274&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5103852391090&VEstado=51&VCodMunicipio=510385
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vivos de 
meninas de 
10 a 14 anos  

Percentual 
de óbitos de 
mulheres 
em idade 
fértil (MIF) 
investigados  

2015  100.0 %  4  89.5 %  VERDE  ↑  94.0 %  92 %  

Percentual 
de óbitos 
infantis 
investigados  

2015  0.0 %  5  27.0 %  VERMELHO  ↑  92.4 %  82 %  

Taxa de 
mortalidade 
entre 
crianças e 
adolescente
s de 10 a 19 
anos por 
causas 
externas  

2015  00.00  
Por 100 mil  

2  05.02  
Por 100 
mil  

VERDE  ↓  60  
Por 100 mil  

52  
Por 100 mil  

Linha de Base – Selo UNICEF 2017-2020 

 

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. 
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As despesas com administração, saúde, educação, assistência social e transporte foram 

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%. 

Em 10 de Julho do ano de 2013 foi instituído a Lei 586 que “dispões sobre o Sistema Municipal de 

Assistência Social de Gaúcha do Norte – SUAS/GN, e da outras providencias”, onde entre outras 

regulamentações importantes sobre a assistência social no município, também regulamenta a 

questão do repasse financeiro municipal destinado a Assistência Social conforme segue: 

 

 

Artigo 18 - O Município aplicará, anualmente, no mínimo, 5% 

(cinco por cento) da receita resultante dos impostos na 

manutenção e desenvolvimento da proteção social, levada a 

efeito, pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

 

3.9 Área Indígena 

 

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

distintas, totalizando aproximadamente 2.316 índios segundo o último censo publicado em 2018. 

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

assistidas pelo município devido à 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, está 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 
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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 87 

Yaramã Matipu Rio Curisevo 29 

Mehinako Mehinako Rio Curisevo 109 

Aweti Aweti Rio Curisevo 92 

Waura Waura Rio Batovi 409 

Kamayura Kamayura Lagoa yapawu 387 

Yawalapiti Yawalapiti Rio Tuatuari 179 

Saidão Aweti Rio Tuatuari 74 

Naruvôtu   19 

Buritizal Matipu Rio Kuluene 10 

Lahatua Kuikuro Rio Kuluene 59 

Paraíso Kalapalo Rio Kuluene 41 

Barranco Queimado Kalapalo Rio Kuluene 77 

Caramujo Kalapalo Rio Kuluene 34 

Mayene Kuikuro Rio Kuluene 35 

Kuikuro Kuikuro Rio Kuluene 308 

Aldeia Velha Yawalapiti Rio Tuatuari 20 

Nekupai   52 

CTL Leonardo  Rio Tuatuari 55 

Mirassol  Aweti Córrego Mirassol 49 

Aturuá Mehinako Rio Curisevo 19 

CTL Kurisevo  Rio Curisevo 39 

Ulupuene Waura  85 

Lamakuka   07 

CTL Batovi   23 

Salve Jorge   18 

TOTAL   2.316 
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Com relação ao Benefício do Programa Bolsa Família temos a seguinte situação: 

 

Famílias indígenas:                              Mês Referência 

Famílias indígenas cadastradas 388 06/2018 

Famílias indígenas beneficiárias do Programa Bolsa Família 291 06/2018 

 

 

 

IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social foi criada em Gaúcha do Norte através da 

Lei 002/1997 que Estabelece a Estrutura Administrativa da Prefeitura, vinculada ao Órgão de 

Administração Específica como Departamento Saúde/Saneamento e Ação Social.  

Em 27 de Janeiro de 1997 o Sr. Prefeito Antônio de Deus da Silva publicou e sancionou 

a Lei 004/97 que Cria o Conselho Municipal de Assistência Social alterada pela Lei 368/2009 como 

órgão responsável pela coordenação da Política de Assistência Social e a Lei 005/97 que cria o 

Fundo Municipal de Assistência Social, alterado pela Lei 467/2011  como instrumento de captação 

e aplicação de recursos para financiamento das ações na área social. 

Em 19 de Abril de 1999 a Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte implantou o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente através da Lei nº 060/1999. Ainda na 

mesma data publicou a Lei 061/1999 que trata da instalação e Funcionamento do Conselho Tutelar 

no município e a Lei 062/1999 cria o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Em 19 de março de 2010 foi criado o Conselho Municipal do Idoso através da Lei 

396/2010, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social que visa garantir a defesa e 

proteção dos direitos do idoso no município. 

Somente em 29 de novembro de 2010, através da Lei 435 que dispõe sobre a Reforma 

da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte/MT a Secretaria de 

Assistência Social passa a fazer parte do Órgão de Execução de Atividades Fim como Secretaria de 

Ação Social, alterado pela Lei 448/2011 como Secretaria de Assistência Social. 
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No ano de 2015 o Município de Gaúcha do Norte criou o Conselho Municipal de 

Políticas sobre Drogas – COMPOD através da Lei 694/2015, que tem como objetivo atuar na 

prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário e combate ao tráfico 

de drogas, dedicar-se-á ao pleno desenvolvimento das ações referentes à redução da demanda de 

drogas no município. Na mesma Lei institui o Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas – 

FUNPOD. 

 

 

4.1 Território 

 

A população mais vulnerável da área urbana está localizada em dois bairros sendo eles: 

Jardim Gramado com aproximadamente 54 famílias e Vila Nova com aproximadamente 271 

famílias. Já na área rural temos a comunidade de Estrela do Norte com aproximadamente 10 

famílias, Nova Aliança com aproximadamente 40 famílias e fazendas próximas são 34, Pontal do 

Piranha com aproximadamente 30 famílias e Assentamento Nova Aliança com aproximadamente 

30 famílias. Cabe ressaltar que das 80 terras que há no Assentamento Nova Aliança, cerca de 30 

famílias apenas residem no local.    

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. 

Além destes o município conta ainda com 27 (vinte e sete) aldeias, sendo algumas em 

situação de vulnerabilidade extrema e que precisam ser atendidas pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

 

 

4.2 Habitação 

 

A Lei nº. 339, de 17 de fevereiro de 2009 cria o Fundo Municipal de Habitação de 

Interesse Social – FMHIS e institui o Conselho do FMHIS. O Departamento de Habitação é 
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formado por um profissional de nível médio que exerce a função de Gerente de Habitação. 

 Atualmente o município possui o Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida – 

Sub-50 em fase final de execução o qual beneficiou um total de 38 famílias com construção de 

novas unidades de alvenaria, sendo destas 28 em forma de Conjunto Habitacional onde o município 

realizou a doação de uma quadra para que essas unidades pudessem ser construídas, favorecendo 

assim famílias em situação de vulnerabilidade que não possuíam lote e 10 unidades foram 

construídas de forma isolada para os beneficiários que possuíam o terreno.  

Continua ainda em fase de regularização as unidades Habitacionais do Conjunto 

Habitacional Beira Rio, construído através do Programa Estadual Meu Lar desde o ano de 2004. 

Cadastros de interessados em habitação são realizados diariamente no setor e novos 

programas estão sendo programados para ser implantados no município. 

 

 

4.3 Cadastro Único 

 

O Cadastro Único para Programas Sociais reúne informações socioeconômicas das 

famílias brasileiras de baixa renda – aquelas com renda mensal de até meio salário mínimo por 

pessoa. Essas informações permitem ao governo conhecer as reais condições de vida da população 

e, a partir dessas informações, selecionar as famílias para diversos programas sociais. 

No Município, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em junho de 2018 era 

de 1.022 dentre as quais: 

• 429 com renda per capita familiar de até R$ 85,00; 

• 84 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170,00; 

• 233 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo; 

• 276 com renda per capita acima de 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 junho de 2018, 402 famílias, sendo 24,73% da população, representando 

uma cobertura de 96,2 % da estimativa de famílias pobres no município. As famílias recebem 
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benefícios com valor médio de R$ 320,11 e o valor total transferido pelo governo federal em 

benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 128.683,00 no mês. 

Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, com base 

no bimestre de novembro de 2017, atingiu o percentual de 97,8%, para crianças e adolescentes entre 

6 e 15 anos, o que equivale a 761 alunos acompanhados em relação ao público no perfil equivalente 

a 778. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 81,8%, resultando em 121 

jovens acompanhados de um total de 148. 

Já o acompanhamento da saúde das famílias, na vigência de dezembro de 2017, 

atingiu 91,0 %, percentual equivale a 313 famílias de um total de 344 que compunham o público no 

perfil para acompanhamento da área de saúde do município. 

 

Mês Referência 

Famílias cadastradas 

Total de famílias cadastradas     1.022 06/2018 

Famílias cadastradas com renda per capita mensal de R$ 0,00 até R$ 85,00  429 06/2018 

Famílias cadastradas com renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170,00  84 06/2018 

Famílias cadastradas com renda per capita mensal entre R$ 170,01 e ½ salário mínimo  233 06/2018 

Famílias cadastradas com renda per capita mensal acima de ½ salário mínimo  276 06/2018 

 

Pessoas cadastradas 

Total de pessoas cadastradas  3.735 06/2018 

Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal de R$ 0,00 até R$ 85,00  1.919 06/2018 

Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal entre R$ 85,01 e 170,00 392 06/2018 

Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal entre R$ 170,01 e ½ salário mínimo 817 06/2018 

Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal acima de ½ salário mínimo 607 06/2018 

 

Atualização cadastral 

Total de Famílias com cadastro atualizado 836 06/2018 

Famílias com cadastro atualizado e renda per capita até ½ salário mínimo 635 06/2018 

Taxa de atualização do total de famílias cadastradas 0,82 06/2018 

Taxa de atualização cadastral até ½ salário mínimo 0,85 06/2018 
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Quantidade de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família      402 06/2018 

Valor total de recursos financeiros pagos em benefícios às famílias (em Reais - R$)  128.683,00 06/2018 

Quantitativo por Tipo de Benefícios 

Benefício Básico  348 06/2018 

Benefícios Variáveis  878 06/2018 

Benefício Variável Jovem - BVJ  116 06/2018 

Benefício Variável Nutriz - BVN  15 06/2018 

Benefício Variável Gestante - BVG  14 06/2018 

Benefício de Superação da Extrema Pobreza - BSP  310 06/2018 

 

Grupos de Origem Étnica  

Famílias Quilombolas 

Famílias quilombolas cadastradas  0 06/2018 

Famílias quilombolas beneficiárias do Programa Bolsa Família     0 06/2018 

Famílias Indígenas 

Famílias indígenas cadastradas  388 06/2018 

Famílias indígenas beneficiárias do Programa Bolsa Família     291 06/2018 

Famílias Ciganas 

Total de famílias ciganas cadastradas  0 06/2018 

Famílias ciganas beneficiárias do Programa Bolsa Família 0 06/2018 

Famílias pertencentes a Comunidades de Terreiro 

Total de famílias pertencentes a comunidades de terreiro cadastradas  0 06/2018 

Famílias pertencentes a comunidades de terreiro beneficiárias do Programa Bolsa Família 0 06/2018 

Grupos relacionados ao meio ambiente  

Famílias Extrativistas 

Total de famílias extrativistas cadastradas  20 06/2018 

Famílias extrativistas beneficiárias do Programa Bolsa Família 1 06/2018 

Famílias de Pescadores Artesanais 

Total de famílias de pescadores artesanais cadastradas  2 06/2018 

Famílias de pescadores artesanais beneficiárias do Programa Bolsa Família 2 06/2018 

Famílias Ribeirinhas 
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Total de famílias ribeirinhas cadastradas  0 06/2018 

Famílias ribeirinhas beneficiárias do Programa Bolsa Família 0 06/2018 

Grupos relacionados ao meio Rural  

Famílias de Agricultores Familiares 

Total de famílias de agricultores familiares cadastradas  8 06/2018 

Famílias de agricultores familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família 0 06/2018 

Famílias Assentadas da Reforma Agrária 

Total de famílias assentadas da Reforma Agrária cadastradas  90 06/2018 

Famílias Assentadas da Reforma Agrária e beneficiárias do Programa Bolsa Família  10 06/2018 

Famílias beneficiárias do Programa Nacional de Crédito Fundiário 

Total de famílias beneficiárias do Programa Nacional de Crédito Fundiário cadastradas  0 06/2018 

Famílias beneficiárias do Programa Nacional de Crédito Fundiário beneficiárias do Programa 
Bolsa Família 

0 06/2018 

Famílias Acampadas 

Total de famílias acampadas cadastradas  2 06/2018 

Famílias acampadas beneficiárias do Programa Bolsa Família 2 06/2018 

Grupos em situações conjunturais  

Famílias atingidas por empreendimentos de infraestrutura 

Total de famílias atingidas por empreendimento de infraestrutura cadastradas  0 06/2018 

Famílias atingidas por empreendimento de infraestrutura beneficiárias do Programa Bolsa 
Família 

0 06/2018 

Famílias com pessoa presa no sistema carcerário 

Total de famílias de preso do sistema carcerário cadastradas  0 06/2018 

Famílias de preso do sistema carcerário beneficiárias do Programa Bolsa Família 0 06/2018 

Famílias em situação de rua 

Total de famílias em situação de rua cadastradas  0 06/2018 

Famílias em situação de rua beneficiárias do Programa Bolsa Família 0 06/2018 

Famílias de Catadores de Material Reciclável 

Total de famílias de catadores de material reciclável cadastradas  2 06/2018 

Famílias de catadores de material reciclável beneficiárias do Programa Bolsa Família 2 06/2018 

 

Público acompanhamento 

Total de beneficiários com perfil educação (6 a 15 anos)  778 11/2017 
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Total de beneficiários com perfil educação (16 e 17 anos)  148 11/2017 

Total de famílias com perfil saúde ( com crianças até 7 anos e mulheres de 14 a 44 anos) 344 12/2017 

Resultados do Acompanhamento 

Total de beneficiários acompanhados pela educação (6 a 15 anos)     761 11/2017 

Total de beneficiários acompanhados pela educação (16 a 17 anos)  121 11/2017 

Total de beneficiários acompanhados com frequência acima da exigida ( 6 a 15 anos - 85%) 749 11/2017 

Total de beneficiários acompanhados com frequência abaixo da exigida ( 6 a 15 anos- 85%) 12 11/2017 

Total de beneficiários com frequência acima da exigida (16 a 17 anos - 75%) 115 11/2017 

Total de Beneficiários com frequência abaixo da exigida (16 a 17 anos - 75%) 6 11/2017 

Total de beneficiários sem informação de frequência escolar (6 a 15 anos) 17 11/2017 

Total de beneficiários sem informação de frequência escolar (16 a 17 anos) 27 11/2017 

Total de famílias acompanhadas pela saúde 313 12/2017 

Total de gestantes acompanhadas 9 12/2017 

Total de gestantes com pré natal em dia 9 12/2017 

Total de crianças acompanhadas 337 12/2017 

Total de crianças com vacinação em dia 337 12/2017 

Total de crianças com dados nutricionais 337 12/2017 

Total de famílias não acompanhadas pela saúde 22 12/2017 

Efeitos por descumprimento de condicionalidades 

Total de Efeitos por descumprimento das condicionalidades (PBF saúde e educação) 

(sem BVJ)  
6 11/2017 

Total de advertências 5 11/2017 

Total de bloqueios 1 11/2017 

Total de suspensões - - 

Total de cancelamentos 0 11/2017 

Total de Efeitos por descumprimento de condicionalidades (BVJ)(16 e 17 anos) 5 11/2017 

Total de advertências 5 11/2017 

Total de bloqueios 0 11/2017 

Total de suspensões 0 11/2017 

Total de cancelamentos 0 11/2017 

Recursos OnLine registrados no Sistema de Condicionalidades (SICON) 

Total de recursos cadastrados e avaliados 0 11/2017 

Total de famílias com recursos avaliados e deferidos 0 11/2017 

Total de famílias com recursos avaliados e indeferidos 0 11/2017 
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Total de famílias com recursos não avaliados 1 11/2017 

Acompanhamento Familiar 

Total de famílias em fase de suspensão 2 09/2017 

Total de famílias com registro de acompanhamento familiar no Sistema de Condicionalidades 
(SICON) 

0 09/2017 

Total de municípios que utilizam o acompanhamento familiar do Sistema de Condicionalidades 
(SICON) 

- - 

 

 

4.4 Benefício de Prestação Continuada - BPC 

 

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. 

Durante o ano de 2017 foram realizados 03 inclusões de novos beneficiários ao BPC 

através do CRAS. 

 

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS PELA FONTE PAGADORA - JUNHO/2018 

58 

 

Beneficiários 

Repassado em 

Junho/2018 

Repassado em 

2018 

Repassado em 

2017 

PCD 27 R$ 25.758,00 R$ 154.548,00 R$ 293.280,07 

Idosos 31 R$ 29.565,00 R$ 177.390,00 R$ 331.582,64 
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Beneficiários 

Repassado em 

Junho/2018 

Repassado em 

2018 

Repassado em 

2017 

Total 58 R$ 55.323,00 R$ 331.938,00 R$ 624.862,71 

 

 

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS PELA RESIDÊNCIA DO BENEF - MAI/18 

63 

  PCD Idosos Total 

BPC 29 34 63 

RMV 0 0 0 

Fonte: DATAPREV/Síntese 

 

 

4.5 Proteção Social Básica 

 

A proteção básica tem a finalidade de prevenir situações de risco por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, bem como visa o fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários. 

A proteção básica destina-se à população que está em situação de vulnerabilidade social 

decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, 

dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social, 

discriminações de gênero, étnicas, por idade, por deficiências. 

Os benefícios, programas e serviços que abrangem a Proteção Social Básica são:  
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A Proteção Social Básica tem como porta de entrada do Sistema Único da Assistência 

Social os Centros de Referência de Assistência Social - CRAS. 

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

municipal, integrante do SUAS, localizado em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco 

social, destinado à prestação de serviços socioassistenciais de proteção social básica às famílias e 

indivíduos, e à articulação destes serviços no seu território de abrangência, e uma atuação 

intersetorial na perspectiva de potencializar a proteção social. 

O município de Gaúcha do Norte é considerado de Pequeno Porte I e por isso possui 

apenas 01 (um) CRAS – Centro de Referência de Assistência Social cofinanciado, o qual é formado 

por uma equipe de referência, conforme quadro abaixo: 

 

 

http://www.assistenciasocial.al.gov.br/programas-projetos/protecao-social-basica-1/cras-paif
http://www.assistenciasocial.al.gov.br/programas-projetos/protecao-social-basica-1/bpc
http://www.assistenciasocial.al.gov.br/programas-projetos/protecao-social-basica-1/bolsa-familia
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A equipe de referência do CRAS é constituída por profissionais responsáveis pela 

gestão territorial da proteção básica, organização dos serviços ofertados no CRAS e pela oferta do 

PAIF. Sua composição é regulamentada pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do 

SUAS - NOB-RH/SUAS e depende do número de famílias referenciadas ao CRAS.  

A coordenação do Programa Bolsa Família, seus atendimentos e encaminhamentos 

também se encontram no espaço do CRAS, facilitando o acesso das famílias a todos os serviços 

básicos da Assistência Social.  

No território realizamos a alteração da localização do espaço físico do CRAS, visando a 

mudança para prédio próprio e a economia de recurso em aluguel passando esse valor a ser 

investido em ações que proporcionem a melhoria da qualidade de vida das famílias. Por Gaúcha do 

Norte ainda ser um município pequeno a localização do CRAS não interfere no acesso das famílias 

aos serviços. 

 

Proteção Social Básica:  

1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); 

2. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

3. Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas. 
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4.5.1 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) 

 

O PAIF foi concebido a partir do reconhecimento que as vulnerabilidades e riscos 

sociais, que atingem as famílias, extrapolam a dimensão econômica, exigindo intervenções que 

trabalhem aspectos objetivos e subjetivos relacionados á função protetiva da família e ao direito à 

convivência familiar.  

Em 2009, com a aprovação da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, o 

Programa de Atenção Integral à Família passou a ser denominado Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família, mas preservou a sigla PAIF. Esta mudança de nomenclatura 

enfatiza o conceito de ação continuada, estabelecida em 2004, bem como corresponde ao previsto 

no Art. 23 da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS. 

O PAIF é um serviço continuado e cofinanciado pelo MDS por meio do Bloco de 

Serviços da Proteção Social Básica com transferência do Fundo Nacional de Assistência Social para 

o Fundo Municipal de Assistência Social, conforme determina a portaria nº 113, de 10 de dezembro 

de 2015. 

Portanto, o PAIF consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a 

finalidade de fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover 

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

desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. O serviço 

PAIF integra o nível de proteção social básica do SUAS. (Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais). 

No anexo I segue o RMA (Registro Mensal de Atendimentos) compilado referente aos 

quatro anos (2014 a 2017) constam alguns dos serviços realizados durante este período. 

Durante o ano de 2017 foram concedidos 109 Benefícios Eventuais, entre eles Cesta de 

Alimentos, 09 Passagem e Auxílio Funeral. 

Atualmente estão em andamento dois Projetos no âmbito do CRAS, desenvolvidos 

através do PAIF que são: 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

39 

 

Projeto Cegonha que visa atender as mulheres gestantes em situação de vulnerabilidade, 

principalmente beneficiárias dos Programas de Transferência de Renda (Bolsa Família e Pró 

Família) e o Projeto Mulheres Valentes que visa atender mulheres chefe de família ou outras em 

situação de vulnerabilidade com prioridades as que são beneficiárias também dos Programas de 

Transferência de Renda como o Bolsa Família e o Pró Família. 

  

 

4.5.2. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV 

 

O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma 

complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às 

Famílias e Indivíduos (PAEFI). 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realiza atendimentos 

em grupo. São atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a 

idade dos usuários. 

É uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e 

orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas 

e familiares. 

Podem participar crianças, jovens e adultos; pessoas com deficiência; pessoas que 

sofreram violência, vítimas de trabalho infantil, jovens e crianças fora da escola, jovens que 

cumprem medidas socioeducativas, idosos sem amparo da família e da comunidade ou sem acesso a 

serviços sociais, além de outras pessoas inseridas no Cadastro Único. 

O serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de 

promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida 

coletiva. O SCFV possui um caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no 

desenvolvimento de capacidades dos usuários. 

Os usuários do SCFV são organizados em grupos, a partir de faixas etárias ou 

intergeracionais: 

▪ Crianças até 6 anos 
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▪ Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos 

▪ Adolescentes de 15 a 17 anos 

▪ Jovens de 18 a 29 anos 

▪ Adultos de 30 a 59 anos 

▪ Pessoas Idosas 

 

Nesse intuito é executado o Programa POPSEC (Programa de Oficinas Pedagógicas, 

Sócioeducativas e Culturais). Esse programa é desenvolvido pelo município onde atende cerca de 

110 crianças/adolescentes através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos onde 

são desenvolvidas atividades na área da cultura (dança, música, artesanato) em contra turno escolar. 

Além disso, são desenvolvidas atividades com as pessoas idosas através da 

Hidroginástica e almoços mensais para todos os idosos do município onde são atendidos cerca de 

120 idosos por mês. 

 

4.5.3. Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. 

 

O serviço tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o 

rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários. Visa a garantia de direitos, o 

desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a equiparação de oportunidades e a 

participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e pessoas idosas, a 

partir de suas necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a 

exclusão e o isolamento. 

O serviço deve contribuir com a promoção do acesso de pessoas com deficiência e 

pessoas idosas aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e a toda a rede 

socioassistencial, aos serviços de outras políticas públicas, entre elas educação, trabalho, saúde, 

transporte especial e programas de desenvolvimento de acessibilidade, serviços setoriais e de defesa 

de direitos e programas especializados de habilitação e reabilitação. Desenvolve ações extensivas 

aos familiares, de apoio, informação, orientação e encaminhamento, com foco na qualidade de vida, 

exercício da cidadania e inclusão na vida social, sempre ressaltando o caráter preventivo do serviço. 

O planejamento das ações deverá ser realizado pelos municípios e pelo Distrito Federal, 
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de acordo com a territorialização e a identificação da demanda pelo serviço. Onde houver CRAS, o 

serviço será a ele referenciado. Naqueles locais onde não houver CRAS, o serviço será referenciado 

à equipe técnica da Proteção Social Básica, coordenada pelo órgão gestor. 

O trabalho realizado será sistematizado e planejado por meio da elaboração de um Plano 

de Desenvolvimento do Usuário - PDU: instrumento de observação, planejamento e 

acompanhamento das ações realizadas. No PDU serão identificados os objetivos a serem 

alcançados, as vulnerabilidades e as potencialidades do usuário. 

Esse serviço não é executado pela equipe no município. 

 

 

4.6 Proteção Social Especial 

 

 A Proteção Social Especial do Sistema Único de Assistência Social é destinada a 

famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de 

abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 

cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras 

situações de violação dos direitos. Na proteção social especial, há dois níveis de complexidade: 

média e alta. 

 

Média Complexidade 

1. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI); 

2. Serviço Especializado em Abordagem Social; 

3. Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de 

Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); 

4. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; 

5. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

 

Alta Complexidade 

6. Serviço de Acolhimento Institucional; 

7. Serviço de Acolhimento em República; 

8. Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 
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9. Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências. 

 

 

A Proteção Social Especial tem como porta de entrada o Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS) que é uma unidade pública municipal, integrante do 

SUAS, de atendimento para a população acessar os serviços da Proteção Social Especial. 

Em Gaúcha do Norte não temos CREAS e também não há nenhuma equipe mínima na 

Gestão que realize o atendimento a essa demanda, ficando a equipe do PAIF através do CRAS 

submetida a oferecer o atendimento necessário aos usuários dessa proteção. Atualmente constam 05 

casos sendo acompanhados pela equipe. 

Segundo dados oficializados pela Delegacia de Polícia Civil do município, durante o 

ano de 2017 foram registrados 09 casos de estupro de vulnerável e 03 casos registrados até julho de 

2018. As vítimas são de ambos os sexos com faixa etária de 05 (cinco) até 13 (treze) anos e os 

agressores são pessoas do mesmo convívio da vítima. 

Além disso há casos de Maria da Penha no município, porém as vítimas retiram a 

denúncia antes mesmo de serem representadas e alto índice de usuários de drogas. 

O município possui convênio com a Casa Transitória de Paranatinga para abrigo de 

crianças e adolescentes e com a Associação Beneditina da Providência para pessoas idosas 

abandonadas pela família onde atualmente conta com 01 (um) idoso residente. 

 

 

V - COBERTURA DA REDE PRESTADORA DE SERVIÇOS 

 

5.1. Rede Socioassistencial 

 

Por atendermos demandas de CRAS e CREAS nossa rede é formada pelos seguintes 

segmentos: 

 

 

Equipamento – Proteção Social Básica 

CRAS – Casa das Famílias 
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Centro de Convivência para Idosos 

POPSEC 

 

5.2. Outras Redes 

 

 

Nome da Entidade Nível de Proteção Descrição das 

Principais Ações 

APAE de Gaúcha do 

Norte 

(   ) Básica 

(X) Média Complexidade 

(   ) Alta Complexidade 

Serviço de 

Proteção Social 

Especial para 

Pessoas com 

Deficiência e suas 

Famílias. 

 

Conselho Tutelar – Sistema de Garantia de Direitos 

 

 

No caso da APAE, a mesma possui esse nome fantasia, sendo regulamentada como 

“Escola de Educação Especial Sonho Meu”. Por estar reconhecida como Escola, a mesma não está 

inscrita como entidade de Assistência Social, embora desenvolva ações com Pessoas com 

Deficiência. 

 

5.3 Convênio/ Prestadora de Serviço – Proteção Social Especial/PSE 

 

 

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. 

Casa Transitória  (X) 

Entidade 

(X) Serviço 

(   ) Programa  

(   ) Projeto 

(   ) Benefício 

(   ) Básica 

(   ) Média Complexidade 

(X ) Alta Complexidade 

Serviço de 

Acolhimento 

Institucional para 

Crianças e 
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Adolescentes. 

 

Diante do exposto, percebe-se que nossa rede de atendimento é muito simples, uma vez 

que 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 são realizados 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.  

 

Articulação em Rede: 

1. Serviços Socioassistenciais da Proteção Social Básica e Especial; 

2. Serviços de Políticas Públicas Setoriais; 

3. Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 

4. Conselhos de Políticas Públicas e de defesa de direitos de segmentos específicos; 

5. Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias.  

 

 

VI - OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

6.1 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. 

 

6.2 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. 

o) Aperfeiçoar a relação do SUAS com o Sistema de Justiça e com o Sistema de Garantia de 

Direitos; 

p) Favorecer a iniciativa social e a coletivização de demandas, como por exemplo, fomentar e 

dar apoio à organização, por iniciativa dos usuários, de cooperativas de trabalho e ampliar e 
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consolidar a atuação da assistência social enquanto promotora da integração ao mundo do 

Trabalho; 

q) Integrar ações de assistência social e segurança alimentar a fim de garantir o acesso ao 

direito humano a alimentação adequada. 

 

 

6.3 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 

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; 
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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; 

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. 

 

 

VII - AÇÕES E ESTRATÉGIAS CORRESPONDENTES PARA A SUA 

IMPLEMENTAÇÃO: 
 

 

 

7.1 Gestão: 

 

Objetivos Ações  
Prazo para Execução 

2018 2019 2020 2021 

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 
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Fortalecer a instância de 

controle social da 

PNAS. 

- Garantir secretaria exclusiva com um 

profissional efetivo de nível superior para 

assessorar 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 

prioridades e metas de desenvolvimento do 

SUAS em seu âmbito de competência; 

  X X 

Implantar a Gestão do 

Trabalho no SUAS 

- Atualizar organograma da assistência 

social em legislação; 

 

  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 

Adequar a legislação 

Municipal a legislação 

do SUAS (Leis que 

regulam o sistema no 

município (Pacto de 

aprimoramento) * 

- Organizar grupos de estudo para 

elaboração e sistematização dos serviços, 

programas e projetos; 

X X X X 

 

 

 

 

    

7.2 Proteção Social Básica: 
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Objetivos Ações  
Prazo de execução 

2018 2019 2020 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar as ações 

do PAIF 

Acompanhar pelo PAIF 100% das 

famílias registradas no Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo 

Federal. 

 

 X X X 

Realizar a busca ativa e acompanhamento 

de famílias cadastradas no Cadastro 

Único pelo PAIF; 
60 80 90 100 

     

Realizar a busca ativa e acompanhamento 

de beneficiários de 100% dos 

Beneficiários do BPC pelo PAIF. 

                     

X X X X 

Atingir percentual de inclusão de 50% 

(cinquenta por cento) do público 

prioritário no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos; 

15% 15% 15% 10% 

 

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 60%; 

10% 10% 20% 20% 

 

Acompanhar pelo PAIF as famílias 

beneficiárias do PBF em fase de 

suspensão por descumprimento de 

condicionalidades, com registro no 

respectivo sistema de informação com a 

meta de atingir a taxa de 

acompanhamento do PAIF de 100%; 

 

100% 100% 100% 100% 

Realizar a busca ativa para 

encaminhamento dos beneficiários de 

BPC ao Cadastro Único. 
X X X X 
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Acompanhar pelo PAIF as famílias com 

até ½ salário registrado no Cadastro 

Único. 

 

20% 20% 30% 30% 

Adquirir equipamentos e mobiliários para 

execução dos Serviços. X X X X 

Atingir o percentual de 

50% de inclusão do 

público prioritário no 

Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de 

Vínculos. 

- Busca Ativa; 

 
10% 10% 15% 15% 

Diálogo constante com a rede para 

encaminhamentos da rede 

socioassistencial referenciada. X X X X 

 

 

Aprimorar a gestão do 

Programa Bolsa Família 

e do Cadastro Único. 

Disponibilizar 01(um) cadastrador na área 

indígena; 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar encontros sistemáticos entre 

Gestor do PBF com Secretaria de Saúde e 

Educação; 
 

03 

 

03 

 

03 

 

Aumentar o percentual do IGD-M. 
 0,90 0,90 0,90 

Disponibilizar Técnico de Referência 

(Assistente Social) para realizar as visitas 

técnicas.   

 01   

Realizar encontros 

intersetoriais com a rede 

Socioassistencial e e 

demais políticas públicas 

dos territórios de CRAS 

 

Articular com a liderança da comunidade, 

agendar reuniões e manter periodicidade 

dos encontros. 

 02 02 02 

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, bazar, 

baile, almoço, entre outros. 

20 30 40 50 

Ampliação e efetivação 

do número de serviços 

na Política de 

Assistência Social. 

Garantir a contratação/efetivação de 

orientador social e facilitadores no 

Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculo. 

 

 X X  

Disponibilizar Técnico de Referência  01   
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(Assistente Social ou Psicólogo) para 

realizar as visitas técnicas do SCFV.   

Fortalecimento da 

Proteção Social Básica. 

-Contratação de equipe técnica volante 

para melhorar e ampliar o atendimento a 

área rural e indígena. 

- Buscar Co-financiamento federal para 

equipe volante para aquisição de veículo e 

lancha. 

   X 

 

 

7.3 Proteção Social Especial: 

  

Objetivos Ações  
Prazo de execução 

2018 2019 2020 2021 

Garantir o atendimento 

ao deficiente, ao idoso, 

a criança/adolescente 

ou 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 

Implementar ações 

estratégicas 

- Desenvolver campanhas de prevenção 

aos referidos temas: 

 

* Abuso e Exploração Sexual de Crianças 

e Adolescentes; 

* Trabalho Infantil; 

* Agosto Lilás (Lei Maria da Penha); 

* Combate ao Uso de Drogas. 

 

X X X X 

Aprimorar e fortalecer a 

articulação intersetorial 

com as demais políticas 

públicas e o Sistema de 

Garantia de Direitos. 

Criar o Protocolo de Atendimento as 

vítimas de violência, usuário de drogas e 

outros; 
 X   

Executar o Plano Decenal de Atendimento 

Socioeducativo - SINASE 
 X X X 
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Implantar a modalidade 

do Serviço de 

Acolhimento em Família 

Acolhedora. 

 

Criar Lei Municipal com regulamentação 

da implantação de Família Acolhedora no 

município com dotação orçamentária 

específica. 

 

  X  

Implantar Casa de 

Passagem para 

acolhimento provisório 

de adultos, famílias, 

pessoas em situação de 

rua, desabrigo por 

abandono, migração e 

ausência de residência e 

sem condições de auto 

sustento. 

 

 

 

- Regulamentar e implantar Casa de 

Passagem no município; 
  X  

 

 

7.4 Acesso ao Mundo do Trabalho: 

 

Objetivos Ações  
Prazo de execução 

2018 2019 2020 2021 

 

 

Promover a inclusão de 

usuários ao Mundo do 

Trabalho. 

Promover a recolocação dos trabalhadores 

ao mercado de trabalho; 

 

10 10 10 10 

Ativação e iniciação de ações a partir do 

Conselho Municipal do Trabalho e 

Emprego 

 X   

 

 

 

7.5 Benefícios Eventuais 

 

O município conta com Lei Municipal que institui os benefícios eventuais conforme 

segue: 

 

Descrição: Lei nº 652/2014 

1. Auxílio Funeral                                               
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2. Auxílio Natalidade                                          

3. Calamidade Pública e Vulnerabilidade Temporária (Cesta de Alimentos e Passagem) 

  

 

VIII - METAS ESTABELECIDAS 

 

Abaixo segue informações das metas e atendimentos realizado no período de 2014 a 

2017, como base para elaboração das metas para o novo Plano 2018-2021. 

Pacto de Aprimoramento de Gestão 

 

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO E ALCANCE DAS PRIORIDADES E METAS DO 

PACTO DE APRIMORAMENTO DO SUAS - GESTÃO MUNICIPAL 

Município: GAÚCHA DO NORTE 

Porte SUAS: Pequeno I 

UF: MT 

Objetivo do RI: 
Orientar o planejamento para o alcance das prioridades e metas do Pacto de 

Aprimoramento da Gestão do SUAS. 

Descrição: 

O Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS, previsto na NOB/SUAS 2012, é o 

instrumento pelo qual se materializam as prioridades e as metas nacionais no âmbito do 

SUAS, e se constitui em mecanismo de indução do aprimoramento da gestão do SUAS e 

da qualidade dos serviços, programas, projetos, benefícios e transferência de renda no 

âmbito da Assistência Social. 

Avaliação do Pacto: 

O acompanhamento e a avaliação anual do Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS 

tem por objetivo observar o cumprimento de seu conteúdo e a efetivação dos 

compromissos assumidos entre os entes federados para a melhoria contínua da gestão, dos 

serviços, programas, projetos, benefícios e transferência de renda no âmbito da 

Assistência Social, visando à sua adequação gradativa aos padrões estabelecidos nas 

normativas do SUAS. 

Período: Quadriênio 2014/2017 

 

Quadro Síntese 2014: 
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Meta Prioridade Meta a ser atingida Resultados do município Situação* 

1 

Acompanhar pelo PAIF as 

famílias  com até 1/2 salário 

registradas no Cadastro Único 

119 famílias 30 famílias Meta ainda não alcançada 

2 
Acompanhar pelo PAIF as famílias 

com membros integrantes do BPC 
13 famílias 2 famílias Meta ainda não alcançada 

3 
Inserir no CadÚnico os 

beneficiários do BPC 
36 beneficiários 41 beneficiários Meta alcançada 

4 
Acompanhar pelo PAIF as famílias 

beneficiárias do PBF 
60 famílias 4 famílias Meta ainda não alcançada 

6 

Reordenar o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos 

90 usuários 5 usuários Meta ainda não alcançada 

7 

Ampliar a cobertura da Proteção 

Social Básica nos municípios de 
grande porte e metrópoles 

1 CRAS 1 CRAS Não se aplica 

8 
Aderir ao Programa BPC na 

Escola 

Aderir ao BPC na 
escola 

Aderiu Meta alcançada 

9 
Ampliar a cobertura do PAEFI nos 
municípios com mais de 20.000 

habitantes 

Não se aplica 0 CREAS Não se aplica 

10 

Identificar e cadastrar famílias no 

CadÚnico com a presença de 
crianças e adolescentes em 

situação de trabalho infantil 

Não se aplica 4 crianças e adolescentes Não se aplica 

11 
Cadastrar a população em situação 

de rua no Cadastro Único 
Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

12 
Cadastrar e atender a população 

em situação de rua 

Implantar  100%  dos  

serviços  para  

população  em  
situação  de  rua 

Não se aplica Não se aplica 

13 

Acompanhar  pelo  PAEFI  as  
famílias  com  crianças  e  

adolescentes  em  serviço  de 

acolhimento 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

15 
Acompanhar pelo PAEFI famílias 
com violação de direitos em 

decorrência do uso de substâncias 

0 CREAS ofertando o 

serviço 
Não se aplica Não se aplica 
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psicoativas 

16 

Implantar unidades de 

acolhimento, residência inclusiva, 
para pessoas com deficiência em 

situação de dependência com 

rompimento de vínculos familiares 

0 vagas Não se aplica Não se aplica 

17 
Desprecarizar os vínculos 

trabalhistas 

12 trabalhadores de 

nível médio e superior 
como empregados 

públicos estatutários ou 

celetistas 

17trabalhadores de nível médio ou 
superior são empregados públicos 

estatutários ou celetistas 

Meta alcançada 

18 
Estruturar as SMAS com 
formalização de áreas essenciais 

Garantir que o órgão 
gestor  tenha instituído 

na sua estrutura formal 

as seguintes áreas: 
Proteção Social Básica, 

Proteção Social 

Especial e área de 
Gestão do SUAS com 

competência de 

Vigilância 
Socioassistencial 

Não possui todas as áreas 
constituídas 

Meta ainda não alcançada 

19 
Adequar a legislação Municipal à 

Legislação do SUAS 

Possuir Lei, atualizada, 

que regulamente a 

Assistência Social e o 

SUAS 

Possui legislação Meta alcançada 

20 

Ampliar a participação dos 

usuários e trabalhadores nos 
Conselhos Municipais de 

Assistência Social 

Possuir na 
representação da 

sociedade civil do 

Conselho Municipal de 
Assistência Social 

representantes de 

usuários e trabalhadores 
do SUAS 

5representante(s) de usuários ou de 

organização de usuários 0 
representante(s) de organização de 

trabalhadores 

Meta ainda não alcançada 

21 

Regularizar o CMAS como 

instância de Controle Social do 

Programa Bolsa Família 

O Conselho Municipal 

de Assistência Social 

deve ser a instância de 
Controle Social do 

Programa Bolsa 

Família 

O próprio Conselho Municipal de 

Assistência Social ou comissão 

permanente do CMAS 

Meta alcançada 

*Prazo para alcance das metas: até 2017 

Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/relatorio.php# 

 

 

REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTOS DO CRAS (Agregado) 

Mês e Ano de Referência de : 01/2014 à 12/2017 Qtde de CRAS: 1 

Município: GAUCHA DO NORTE UF: MT 

 

Bloco I - Famílias em acompanhamentos pelo PAIF 

 

A. Volume de famílias em acompanhamento pelo PAIF Total Média 

   A.1. Total de famílias em acompanhamento pelo PAIF 3.909 81,44 

   A.2. Novas famílias inseridas no acompanhamento do PAIF durante o mês de referência 60 1,25 

 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/relatorio.php
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B. Perfil das novas famílias inseridas em acompanhamento no PAIF, no mês de 
referência 

Total Média 

   B.1. Famílias em situação de extrema pobreza 19 0,40 

   B.2. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 15 0,31 

   B.3. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família em descumprimento de 
condicionalidades 

4 0,08 

   B.4. Famílias com membros beneficiários do BPC 5 0,10 

   B.5. Famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil 0 0,00 

   B.6. Famílias com crianças ou adolescentes em Serviço de Acolhimento 1 0,02 

 

Bloco II - Atendimentos individualizados realizados no CRAS 

C. Volume de atendimentos particularizados realizados no CRAS no mês de 
referência 

Quantidade Mèdia 

   C.1. Total de atendimentos particularizados realizados no mês de referência 8.676 180,75 

   C.2. Famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único 303 6,31 

   C.3. Famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único 1.722 35,88 

   C.4. Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC 31 0,65 

   C.5. Famílias encaminhadas para o CREAS 1 0,02 

   C.6. Visitas domiciliares realizadas 2.415 50,31 

   C.7. Total de auxílios-natalidade concedidos/entregues durante o mês de referência 0 0,00 

   C.8. Total de auxílios-funeral concedidos/entregues durante o mês de referência 2 0,17 

   C.9. Outros benefícios eventuais concedidos/entregues durante o mês de referência 110 9,17 

 

Bloco III - Atendimentos coletivos realizados no CRAS 

D. Volume de atendimentos coletivos realizados no CRAS durante o mês de referência Total Média 

   D.1. Famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF 1.722 35,88 

   D.2. Crianças de 0 a 6 anosem Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 67 1,40 

   D.3. Crianças/adolescentes de 7 a 14 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos 

1.004 20,92 

   D.4. Adolescentes de 15 a 17 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de 
Vínculos 

83 1,73 

   D.8. Adultos entre 18 e 59 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 0 0,00 

   D.5.Idosos em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para idosos 6.974 145,29 

   D.6. Pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades coletivas de 
caráter não continuado 

4.834 100,71 

   D.7. Pessoas com deficiência, participando dos Serviços de Convivência ou dos grupos do 
PAIF 

360 7,50 

Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/atendimento/adm/rel_preenchidos_cras_agregado_mun.php?&menu=cras&ibge=510385# 
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8.1 Proteção Social Básica: 

 

Serviços / Programas / Projetos 

Metas 

Quantificação, número de 

famílias/indivíduos em 

atendimento/acompanhamento 

considerando a necessidade de ampliação 

2018 2019 2020 2021 

Acompanhar pelo PAIF as famílias com até ½ salário 

mínimo registradas no Cadastro Único 

 

100 110 120 130 

Acompanhar pelo PAIF as famílias com membros 

integrantes do BPC 
15 15 15 15 

Acompanhar pelo PAIF as famílias beneficiárias do 

PBF 
100 110 120 130 

Identificar e cadastrar famílias no Cadastro Único 

com a presença de crianças e adolescentes em 

situação de trabalho infantil 

05 08 10 12 

Inserir e acompanhar o público prioritário no Serviço 

de Convivência em Fortalecimento de Vínculos 

 

30 30 30 30 

Pessoas acompanhadas no Serviço de Proteção Social 

Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e 

Idosas.  

 

10 10 15 15 

 

8.2 Proteção Social Especial – Média Complexidade: 

 

Serviços / Programas / Projetos 
Metas 

2018 2019 2020 2021 

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 

                 

 

8.3 Proteção Social Especial – Alta Complexidade: 
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Serviços / Programas / Projetos 
Metas 

2018 2019 2020 2021 

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 12 15 19 

 

 

8.4 Benefícios Eventuais: 

 

Descrição  

 

2018 2019 2020 2021 

1. Auxílios Funeral e Natalidade                                  

              

10 15 20 20 

2. Vulnerabilidade Temporária: Passagem 30 40 40 50 

 

3. Calamidade Pública 

 

10 10 10 10 

4. Vulnerabilidade Temporária: Cesta de 

Alimentos 

100 100 100 100 

 

 

 

 

IX – 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 
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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 e assim 

ampliando a cobertura de atendimentos nos territórios de vulnerabilidade e risco social melhorando 

o acesso dos usuários aos serviços, contemplando todo município. 

Enquanto mundo do trabalho esperamos promover a inserção dos usuários, 

prioritariamente em vulnerabilidade social, ao Mundo do Trabalho, visando a qualificação 

profissional e a geração de renda para o fortalecimento do protagonismo e da autonomia. 

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

Referência de Assistência Social), porém as demandas quando surgem, 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. 

 

 

 

X. MECANISMOS E FONTES DE FINANCIAMENTO 

 

10.1 Planejamento Orçamentário da Assistência Social (Com base no PPA 2018-2021) 

 

ANO Planejamento 

Orçamentário do 

Município (em reais) 

Orçamento da Assistência 

Social (em reais) 

Percentual da Assistência 

Social em Relação ao 

Orçamento do Município 

2018 38.100.600,00 1.836.900,00 4,82 

2019 40.592.458,50 1.955.860,00 4,82 

2020 42.246.598,00 2.083.583,00 4,93 

2021 45.077.103,00 2.218.640,00 4,92 
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10.2 Planejamento Orçamentário da Assistência Social 

 

Planejamento Orçamentário ( em reais) 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

Despesas Correntes 

 Fonte 

(Municipal, Estadual e 

Federal) 

2018 2019 2020 2021 

Total Geral 2.471.000,00 2.580.700,00 2.686.700,00 2.811.700,00 

 

Despesas de Capital 

Fonte 

(Municipal, Estadual e 

Federal) 

2018 2019  2020 2021 

Total Geral 209.000,00 69.300,00 78.300,00 88.300,00 

 

Total Geral 

Fonte 

(Municipal, Estadual e 

Federal) 

2018 2019 2020 2021 

Total Geral 2.680.000,00 2.650.000,00 2.765.000,00 2.900.000,00 

 

 

10.3 Orçamento do Governo Federal destinado ao Município. 

 

 

Incentivo Ação Orçamentária Mensal Teto Financeiro 

Anual 

IGD – Índice de Gestão 

Descentralizada do Bolsa 

Família 

Índice de Gestão 

Descentralizada do Programa 

Bolsa Família 

1.700,00 20.400,00 

IGD – Índice de Gestão 

Descentralizada do SUAS 

Índice de Gestão 

Descentralizada do SUAS 

2.200,00 26.400,00 
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Proteção Social Básica 

 Valor Mensal                         Valor Anual 

Bloco da Proteção Social Básica - PSB 9.000,00 PAIF 

5.000,00 SCFV                       168.000,00 

 

 

 

10.4 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 

31.082,00 

 

 

 

XI. 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 equipe que compõe 

a PSB quanto aos 

cumprimentos das ações e 

objetivos do plano com relação 

às metas de PSB; 

Semestralmente 

 

  

      



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

62 

 

 

 

XII - 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 05 de Setembro de 2018: 

 

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 2018 a 2021. 

Ata da Assembléia de deliberação: 091/2018 

Número da Resolução: 005/2018 

 

Nome do Presidente: Deise Cleciane Follmann 

 

 

Assinatura: 
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ANEXO 


