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APRESENTAÇÃO 
 
 Atualmente, a Gestão Pública no Brasil tem diante de si situações desafiadoras. 

Se por um lado os (as) cidadãos (a), cada vez mais demandantes, exigem qualidade nos 

serviços prestados pelo poder público, por outro lado, as crises financeiras que atingem a 

economia, impõem contingenciamentos de despesas de todas as ordens para a consecução 

desses mesmos serviços. Garantir a eficiência destes recursos (humanos e financeiros) 

objetivando atender qualificadamente a população de todos os recantos do país é, sem 

sombra de dúvidas, o desafio que os gestores públicos devem superar.   

 Quando transpomos esses desafios para o âmbito do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) e sua gigantesca capilaridade no país, os desafios parecem ainda maiores. 

A Assistência Social se estrutura dentro de um sistema descentralizado e participativo, 

implantado desde 20051. A Gestão desses serviços caracteriza-se pelo compartilhamento 

e Cofinanciamento das ações entre os executivos municipais, estaduais e federais. Por 

estas características, as informações atualizadas sobre tais demandas é fundamental para 

estruturar uma boa estratégia de implantação dos programas e políticas de assistência 

social. 

 Caminhando na busca por subsídios e aprimoramento dos serviços prestados à 

população, a Prefeitura Municipal em conjunto com a Xaraés Consultoria e Projetos 

elaborou o Diagnóstico Socioterritorial do município. Esse estudo congrega diversos 

temas que abrangem a atuação das Equipes Gestoras dessas políticas em todo o território 

de Angélica. Dos indicadores sócio demográficos ao orçamento destinado para programas 

da Secretaria de Assistência Social, foi organizado um consistente conjunto de dados que 

ficarão à disposição dos Gestores Municipais para auxiliá-los no planejamento, 

aprimoramento e implantação destes serviços para a comunidade Angeliquense. 

 

 

 
APARECIDA GONÇALVES 

 Presidenta da Xaraés Consultoria. 
 

 

                                                
1 Fonte: Ministério da Cidadania – Secretaria Especial de Desenvolvimento Social (2019). 
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INTRODUÇÃO 

O Diagnóstico Socioterritorial aqui apresentado objetivou dentre outras coisas, 

fornecer dados da população com base em indicadores de contexto relacionados a 

diversas esferas de políticas públicas desenvolvidas no município de Angélica. Focou 

ainda em questões territoriais e econômicas mais abrangentes buscando subsidiar o 

planejamento da política de assistência social na cidade. 

Em um contexto de contingenciamento de recursos públicos como se observa na 

atualidade, o bom planejamento é fundamental para a consecução dos objetivos das 

políticas públicas. Estrategicamente o Diagnóstico servirá de apoio técnico para que o 

Órgão Gestor das Políticas de Assistência Social do município possa organizar suas 

atividades em prol do combate das desigualdades que impedem o desenvolvimento 

socioeconômico de diversas comunidades país afora. 

Ao optar por desenvolver esse tipo de material de apoio, a Prefeitura Municipal 

demonstra estar imbuída da responsabilidade de destinar seus recursos com base nas 

verdadeiras necessidades de seus(a) cidadãos(a). A Xaraés Consultoria e Projetos dedicou 

toda sua expertise no desenvolvimento desses tipos de estudos para produzir o material 

agora colocado à disposição dos(a) gestores(a) do Município. 

Sua equipe de pesquisadores e pesquisadoras visitou o município por diversas 

vezes, entrevistando gestores, servidores públicos, empresários, líderes políticos e o mais 

importante dos referenciais: a população Angeliquense. Nesta senda que durou mais de 

cinco meses de trabalho, o resultado será exposto ao longo das páginas que se seguem 

oferecendo um número variado de informações elaboradas em prol da boa gestão. 

As frentes trabalhadas no Diagnóstico organizaram a caracterização do município 

com foco em setores como a economia, saúde, segurança pública e escolaridade. Os dados 

se basearam em índices oficiais das diferentes escalas de governo (federais, estaduais e 

municipais). Mas o principal elemento trazido aqui, é o conjunto de informações 

resultantes das mais de 360 entrevistas aplicadas tanto na população (5%) quanto nos(a) 

servidores(a) da área da Assistência Social (a totalidade do quadro). 
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É daí que as oportunidades de elaboração das estratégias governamentais para o 

combate à desigualdade encontrarão sua base mais sólida. O resultado da pesquisa está 

aqui sintetizado em mais de 80 gráficos que reúnem informações valiosas para a gestão. 

Todos os dados são acompanhados de comentários dos pesquisadores sempre buscando 

as interfaces com outras informações obtidas nas fontes oficiais.    

Apenas para ilustrar isso, tomaremos como exemplo as informações obtidas sobre 

a principal preocupação dos (as) angeliquenses: o desemprego e o tráfico de drogas. 

Ambos figuram como uma questão delicada para a grande maioria dos (as) entrevistados 

(as) por ter relações com outros indicadores identificados na mesma pesquisa como renda 

e emprego. 

Já entre os (as) servidores (as), chama a atenção os excelentes níveis de boa 

avaliação que o quadro de funcionários da Assistência Social tem de si e da gestão das 

atividades por eles (as) desenvolvidas. Daí emerge um potencial que pode ser aproveitado 

pelo governo municipal para pensar as estratégias de aproveitar ao máximo as 

possibilidades asseguradas por uma equipe com amplo potencial de comprometimento. 

Mas apesar de muitos aspectos positivos aqui expostos, o Diagnóstico enfrentou 

uma série de dificuldades para obter informações que poderiam implementar o conteúdo 

da pesquisa. Alguns indicadores oficiais por estarem desatualizados a mais de dez anos 

não foram utilizados na pesquisa. Em algumas tratativas realizadas com a principal 

empresa empregadora o município, diversas informações não foram repassadas para 

nossa equipe até o encerramento do prazo para entrega do Diagnóstico. 

De modo geral, apesar das dificuldades que são inerentes ao processo de produção 

de dados ou comuns nas pesquisas de campo, o panorama aqui apresentado não perde sua 

importância. Ao utilizar dele a Prefeitura Municipal estará qualificando cada vez mais 

suas ações na Assistência Social. 
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METODOLOGIA 

1. Da pesquisa aplicada à população  

Como parte do Diagnóstico efetuado, foram aplicadas na segunda quinzena de junho 

de 2019 uma pesquisa destinada a levantar algumas informações acerca da população do 

município. Para tanto, foi elaborado um questionário que abordou essencialmente os 

seguintes fatores: 

a) Escolaridade; 

b) Moradia; 

c) Composição familiar; 

d) Renda; 

e) Uso dos Serviços de Assistência Social do Município 

f) Avaliação dos Serviços de Assistência Social do Município; 

g) Percepção sobre a experiência de vida no Município. 

Antes da aplicação das entrevistas as pesquisadoras contratadas estiveram em 

campo aplicando os questionários-piloto com o objetivo de avaliar os seguintes quesitos: 

a) Objetividade das perguntas; 

b) Clareza das questões; 

c) Dificuldades dos (as) entrevistados (as) na compreensão de alguns termos 

utilizados; 

d) Tempo médio de cada entrevista; 

Ao final do procedimento, foram realizadas as alterações oriundas das 

dificuldades observadas pela equipe com o objetivo de aprimorar os itens acima 

elencados, dando origem assim, à versão final do roteiro de perguntas aplicadas na 

população da amostra. 

O total de pessoas entrevistadas (tamanho da amostra) foi de 320. A margem de 

erro considerada para esta pesquisa foi 6% para mais ou para menos considerando o 

tamanho da população de Angélica/MS. As entrevistas foram realizadas nos seguintes 

locais: 

a) Dentro do perímetro urbano do município; 
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b) No Distrito de Ipezal; 

c) No Projeto de Assentamento Angélica; 

d) Em propriedades da Zona Rural do Município (chácaras, fazendas, sítios, etc.) 

Foram contratadas para aplicação das perguntas 04 (quatro) pesquisadoras com 

nível superior. Como forma de assegurar a credibilidade aos entrevistados (as) 

colaboradores (as) da pesquisa dispunham de crachá como o nome completo e o layout 

da Consultoria Xaraés. Durante o procedimento de abordagem era mostrado (a) ao 

público alvo do questionário a seguinte carta de apresentação: 

A Xaraés Consultoria e Projetos é especializada na 
elaboração de estudos técnicos em gênero, raça, etnia, 
políticas públicas específicas nas áreas de assistência social, 
saúde, segurança pública e enfrentamento à violência contra 
as mulheres, meio ambiente, comunicação, planejamento 
estratégico e gestão. 

Com a finalidade de elaborar o Diagnóstico Sócio - 
Assistencial, que em síntese é um importante instrumento 
para aprimorar as políticas públicas focadas no 
desenvolvimento de ações de Assistência Social do 
Município de Angélica, nossa empresa está realizando uma 
pesquisa com a população de toda a cidade para avaliar 
alguns aspectos do trabalho das equipes como o CRAS, 
CREAS, APAE, Centros de Convivência de Idosos - CCI 
entre outros serviços públicos. 

As respostas das perguntas que faremos para a (o) senhora 
(o) ficarão sob total sigilo. Os dados levantados não irão 
interferir no fornecimento de nenhum benefício da 
Assistência Social que a senhora ou sua família receberam, 
recebem ou receberão da Prefeitura, Estado ou Governo 
Federal. 

Esperamos com suas respostas colaborar com a Prefeitura 
Municipal para o desenvolvimento do Município de 
Angélica. 

Muito Obrigada.  

  

Após o procedimento de apresentação, as pesquisadoras anotavam o horário de 

início das entrevistas e passavam para a leitura das perguntas. Anotavam as respostas dos 

interlocutores (as) e, ao final do questionário, escreviam à hora do término. Dada a 

objetividade das questões, não foram descartados da amostra total nenhum questionário 

por motivos de dificuldades de compreensão das perguntas. 
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O questionário possuía 26 perguntas com mais de 250 possibilidades de respostas. 

O índice de pessoas que utilizaram a alternativa “Não respondeu” ou então “Não soube 

responder” foi insignificante ao considerar-se o tamanho da amostra e a quantidade de 

perguntas e possibilidades de resposta o que sugere que o instrumental cumpriu os 

objetivos quanto à clareza e objetividades das perguntas. 

Nenhuns dos questionários respondidos foram descartados da amostra por 

motivos derivados da desistência em meio à entrevista por algum (a) entrevistado (a) ou 

então pela não compreensão das perguntas. Também não foram reportados pelas 

pesquisadoras contratadas negativas contundentes por parte do público abordado para 

responder a pesquisa. Essa receptividade em responder o instrumental em grande parte se 

deve ao treinamento prévio realizado entre a equipe, tanto para a abordagem quanto para 

a aplicação. 
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A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REPÚBLICA 
FEDERAL DO BRASIL 

 

Para compreender o processo de construção e desenvolvimento da Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS na República Federativa do Brasil é necessário 

fazer uma breve contextualização da trajetória de implementação do sistema de proteção 

social brasileiro. Assim, conforme Sposati (2004) retrata informando que a Política de 

Assistência Social tem sua origem na prática da filantropia e na religião, realizadas por 

meio de ações paternalistas ou clientelistas do poder público, como forma de ajuda aos 

pobres e necessitados.  Nessa época não se compreendia pobreza enquanto expressão da 

questão social2, não era entendida como política pública e sim como um problema de 

ordem pública, de responsabilidade da polícia, então segurança pública.  

A primeira instituição de Assistência Social no Brasil foi a Legião Brasileira da 

Assistência (LBA), que de acordo com Sposati (2004), destaca que foi criada na década 

de 40, e teve sua origem marcada pela presença das mulheres e pelo patriotismo com o 

objetivo de prover as necessidades das famílias, cujos pais tivessem ido para a guerra. A 

responsabilidade por esta instituição era das primeiras-damas de Estado o que a ligava 

diretamente aos interesses do governo vigente.  

Na década de 70 é criado o Ministério da Previdência e Assistência Social e a 

assistência social passa a vincular-se ao sistema de proteção social sem definir a unidade 

da política de Assistência Social no Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social 

(SINPAS). Com a inexistência de uma proposta nacional, diversas experiências são 

realizadas nos níveis municipais, estaduais e federais, porém convergentes em suas 

intenções.  

A década de 80 é marcada por mudanças no campo dos direitos sociais, pois as 

transformações na economia daquele período, as ações de caridade já não eram 

                                                
2 Segundo Netto (2001) a expressão começou a ser utilizada na terceira década no séc. XIX, divulgada por 
críticos da sociedade e filantropos inseridos nos mais variados espaços. Surge para dar conta do fenômeno 
mais evidente da Europa ocidental – impactos da industrialização: pauperismo massivo da população 
trabalhadora – aspectos imediatos do capitalismo concorrencial. 
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suficientes. O modelo de desenvolvimento baseado em altos investimentos estatais e 

financiamento externos já não conseguia mais movimentar a economia, levando o país a 

uma profunda recessão.  

 Segundo Gilberto Marangoni3, 

Os anos 1980, na América Latina, ficaram conhecidos como “a década 

perdida”, no âmbito da economia. Das taxas de crescimento do PIB à 

aceleração da inflação, passando pela produção industrial, poder de 

compra dos salários, nível de emprego, balanço de pagamentos e 

inúmeros outros indicadores, o resultado do período é medíocre. No 

Brasil, a desaceleração representou uma queda vertiginosa nas médias 

históricas de crescimento dos cinquenta anos anteriores. 

Tal situação, acarretou um forte aumento da população pauperizada e o 

aprofundamento das desigualdades sociais. Diante disso, ocorreu neste período pressão 

da sociedade civil, no que concerne à discussão das políticas sociais, por meio dos 

movimentos sociais de caráter reivindicatório, principalmente no campo da Assistência 

Social para que a mesma fosse assegurada pelo Estado a todos os cidadãos, prevendo e 

reconhecendo que ela é para quem dela necessitar, conforme estabeleceu a Constituição 

Federal em 1988. 

Ainda nesse aspecto, cientista política Maria I. Mallmann, no livro “Os ganhos da 

década perdida” (Edipuc - RS, 2008), busca elucidar as contradições daqueles tempos: 

“Pode-se dizer que a democracia foi um dos ganhos políticos da 

década econômicamente perdida. (...) Outro ganho foi o surgimento e 

consolidação de um espaço regional de coordenação de políticas, cujos 

desdobramentos positivos ainda fazem-se presentes. Apesar das 

dificuldades, a década de 1980 foi marcada por acontecimentos 

relevantes no que diz respeito à aproximação dos governos 

latinoamericanos”. 

Nesta década houve importantes transformações no papel desempenhado pelo 

Estado referente às alterações no campo de direitos sociais diante dos movimentos 

                                                
3 In Revista DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO, 2012 . Ano 9 . Edição 72 - 15/06/2012. 
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reivindicatórios de diversos grupos da sociedade civil. Assim, o Estado, na tentativa de 

amenizar as expressões de desigualdade, passa a intervir instituindo leis na tentativa criar 

e consolidar políticas públicas enquanto garantias fundamentais dos(a) cidadãos(a). 

Neste período, ocorre um avanço na área da Assistência Social com a Constituição 

Federal de 1988 (CRFB/88), pois esta passa a ser entendida como política social pública, 

independente de contribuição e sim sob o princípio da universalidade do acesso. Passa a 

ser um direito do cidadão e dever do Estado e integra o conjunto da Seguridade Social ao 

lado da saúde e da previdência social.  

No ano de 1989, há a criação do Ministério do Bem-Estar Social (MBES) como 

órgão coordenador da política nacional da seguridade social, fortalecendo o modelo da 

LBA enquanto presença da gestão patrimonial e baixa valorização dos programas já 

vivenciados de proteção básica e inclusão produtiva. 

No ano de 1990 é vetada a primeira redação da Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS), momento em que os municípios se articulavam na tentativa de um novo 

protagonismo de assistência social.  

Importante ressaltar que foi com a aprovação da LOAS (Lei 8.742/1993) que a 

Política de Assistência Social é regulamentada, estabelecendo os objetivos, princípios e 

diretrizes das ações. Diante disso, inicia-se um processo de construção da gestão pública 

e participativa da assistência social, por meio de conselhos deliberativos e paritários nos 

âmbitos nacional, estadual, Distrito Federal e municipal, assim como da realização das 

conferências.  

A assistência social passa a ser entendida como instrumento de reivindicação 

social pública com o objetivo de combate à pobreza absoluta, à desigualdade e à exclusão 

social. A LOAS em seu artigo 1º diz que: 

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política 

de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, 

realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 

pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 

básicas. (BRASIL, 1993) 
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Assim, tanto na Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB/88 e na 

LOAS estão definidos os objetivos da assistência social que se efetivam por meio de 

benefícios e serviços assistenciais, na formulação de políticas e no controle das ações a 

ser implementados, em todos os níveis, por programas e projetos, conforme as diretrizes 

dos planos assistenciais. 

A Assistência Social articula seus serviços e benefícios aos direitos assegurados 

pelas demais políticas sociais, estabelecendo desta forma um amplo sistema de proteção 

social no âmbito da Seguridade Social e não apenas uma política exclusiva de proteção 

social. Com isso a lei sistematiza e institucionaliza os serviços assistenciais às famílias 

em situação de vulnerabilidade e de risco social.  

No ano de 1997 foi aprovada a Norma Operacional Básica (NOB) onde a 

assistência é entendida como um sistema descentralizado e participativo que amplia o 

âmbito da competência do governo federal, estadual e municipal. Além disso, regulariza 

aos municípios a implantação dos conselhos, dos planos de assistência social e dos 

fundos, com o objetivo de receberem recursos federais. Propõe assim, a criação de uma 

Comissão Tripartite, com caráter consultivo, composto por representantes dos três níveis 

de governo objetivando a discussão e pactuação dos aspectos relativos à gestão da 

política.  

Uma nova edição da NOB é aprovada em 1998, diferenciando os serviços, 

programas e projetos, ampliando as atribuições dos conselhos e instituindo espaços de 

negociação e pactuação entre os gestores sociais.  

A Lei n. 10.683 de 28 de Maio de 2003 separa a previdência da assistência social 

e cria o Ministério da Assistência Social (MAS) que é extinto no ano de 2004 pela Lei n. 

10.869. Com sua extinção é criado o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS), incluindo a assistência social e, portanto, o Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS), gerindo o Plano Nacional e o Fundo Nacional de Assistência 

Social – FNAS.  

O MDS, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e do 

CNAS, elabora, aprova e torna público a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) 

demonstrando a intenção de construção coletiva desta política na perspectiva de 
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implantação de um Sistema Único de Assistência Social, o que hoje conhecemos como 

“SUAS”.  

Assim, de acordo com esta Política, à assistência social compete ações de 

prevenção, proteção, promoção e inserção, assim como o provimento de garantias e/ou 

segurança sociais que cubram, reduzam ou previnam a situação de vulnerabilidade, de 

risco social, atendendo às necessidades emergentes ou permanentes, acarretados por 

problemas pessoais ou sociais de seus usuários e beneficiários. 

A Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004 define e organiza os 

elementos essenciais para a execução da Política de Assistência Social o que resulta na 

normatização dos padrões nos serviços, qualidade no atendimento, indicadores de 

avaliação e resultado, nomenclatura dos serviços e da rede socioassistencial e os seguintes 

eixos:  

I. Matricialidade Sociofamiliar. 

II. Descentralização político-administrativa e 

Territorialização. 

III. Novas bases para a relação entre Estado e Sociedade 

Civil. 

IV. Financiamento. 

V. Controle Social. 

VI. O desafio da participação popular/cidadão usuário. 

VII. A Política de Recursos Humanos. 

VIII. A Informação, o Monitoramento e a Avaliação. 

(PNAS/2004, p. 39). 

 

Em dezembro de 2003 é realizada a IV Conferência Nacional de Assistência 

Social, que apontou como principal deliberação a construção e implementação do Sistema 

Único da Assistência Social (SUAS), requisito essencial da LOAS para dar efetividade à 

assistência social como política pública. 

O SUAS é entendido como um modelo de gestão pública, descentralizado e 

participativo e não contributivo tendo como base o território e a família que organiza e 
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regula as responsabilidades de cada esfera do governo e da sociedade civil. As ações estão 

voltadas para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios assumem 

responsabilidades na gestão do sistema, na garantia de sua organização, qualidade e 

resultados na prestação dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 

que serão ofertados pela rede socioassistencial, materializando o sistema descentralizado 

e participativo, com primazia da responsabilidade do Estado, conforme determina a 

LOAS. 

O SUAS organiza-se por meio dos princípios da universalidade, da gratuidade, da 

intersetorialidade, da equidade e da integralidade da proteção social, que deve ser 

garantida por meio da oferta de provisões em sua completude, por meio do conjunto 

articulado de serviços, programas, projetos e benefícios assistenciais. 

Assim, o SUAS é o principal instrumento de ordenamento da Política de 

Assistência Social e estrutura a Política de atendimento em níveis de proteção social: 

básica e especial (subdividida em média e alta complexidade) e estabeleceu os 

equipamentos sociais: o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). 

O SUAS propõe ainda, a oferta simultânea de serviços socioassistencias às 

famílias que recebem programas de transferência de renda e benefícios de Assistência 

Social, entendendo que estes constituem respostas importantes para a garantia da 

segurança de sobrevivência das famílias. Entretanto, os riscos e vulnerabilidades sociais 

que atingem as famílias e indivíduos colocam desafios e necessidades que em muito 

extrapolam a dimensão da renda. 

Nesse sentido, os Benefícios Assistenciais são prestados a públicos específicos de 

forma integrada aos serviços, contribuindo para a superação de situações de 

vulnerabilidade. Esses benefícios são divididos em duas modalidades: o Benefício de 

Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) que garante a transferência mensal de 

01 (um) salário mínimo à pessoa idosa com 65 anos ou mais e à pessoa com deficiência 

de qualquer idade. E os Benefícios Eventuais, que são caracterizados por serem 
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suplementares e temporários prestados aos cidadãos e às famílias em casos de nascimento, 

morte, situações de vulnerabilidade provisória e de calamidade pública. 

Seguindo os avanços normativos da Política de Assistência Social, destaca-se a 

Lei 12.435, de 06 de julho de 2011 (Lei do SUAS), que alterou a LOAS que assegurou 

definitivamente, no país, a institucionalidade do SUAS. Nessa direção também a 

instituição da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB-

SUAS/2012) que apresenta instrumentos de aprimoramento de gestão do SUAS e de 

qualificação da oferta de serviços, sob a ótica do planejamento e monitoramento, 

avançando na função de vigilância socioassistencial, no aperfeiçoamento da definição das 

responsabilidades dos entes federados e no controle e participação social. 

A Gestão do SUAS no viés da Vigilância Socioassistencial deve manter estreita 

relação com as áreas de Proteção Social Básica e Especial, sendo que essas são provedoras 

de dados; e utilizam as informações produzidas e processadas pela Vigilância 

Socioassistencial sempre que estas são registradas e armazenadas de forma adequada 

(NOB/SUAS 2012). A Vigilância Socioassistencial precisa que as unidades 

socioassistenciais registrem informações sistematicamente, para que essas ao serem 

processadas expressem a realidade dos territórios e das famílias e/ou indivíduos 

atendidos. Existem muitas fontes (aplicativos nacionais, informações gerencias, 

informações sobre a vivência dos profissionais no Território, informações de outras 

secretarias) que precisam ser sistematizadas, sendo necessário zelar pela produção e 

armazenamento das informações, evitando duplicidades, fomentando a cultura da 

informação e buscando consensos de conceitos.  
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A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL 

  

 A Política Estadual de Assistência Social do Mato Grosso do Sul respalda-se 

atualmente no Plano de Assistência Social do Mato Grosso do Sul – PEAS/MS, nele o 

antigo órgão denominado de Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social – 

SETAS é reformulado para uma nova configuração atualmente revigorada ao 

entendimento de Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e 

Trabalho – SEDHAST.  

 A Política Estadual de Assistência Social de Mato Grosso do Sul nos últimos anos 

vem sendo construído por meio do Plano Estadual de Assistência Social 2016/2019 que 

pressupõe um processo coletivo e comprometido com o aprimoramento do Sistema Único 

de Assistência Social. Assim, as perspectivas que o Plano detém se permeou por meio de 

um planejamento formatado, com o intuito de fortalecer a Política de Assistência Social 

no Estado. 

 Segundo a PEAS/MS (2016-2019), o território do Estado possui uma diversidade 

territorial diversificada em suas regiões administrativas, bem como, detentora de uma 

fronteira extensiva nacional e internacional, em seu contexto o Estado de “Mato Grosso 

do Sul integra a região Centro-Oeste, limitando-se com os Estados de Mato Grosso, 

Goiás, Minas Gerais e Paraná, além de possuir fronteiras internacionais com a Bolívia e 

o Paraguai” (PEAS/MS 2016-2019, p.8). 

 A fronteira do Mato Grosso do Sul abrange 44 municípios dos seus 79 municípios, 

mais da metade dos municípios do estado (55,7%), incluindo três de seus municípios mais 

populosos a que citamos os Municípios de “Corumbá, Ponta Porã e Dourados, em seu 

conjunto, as fronteiras internacionais que aportam o Estado perfazem uma extensão de 

aproximadamente 1.520,5 km do seu território, dos quais 724,2 km são de fronteira seca”. 

MATO GROSSO DO SUL (2015a). 

 Compõe a fronteira Internacional com o Mato Grosso do Sul os municípios de 

Corumbá, Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, 

Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo. 
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Fonte: SEPROTUR 2015. 

 

  

 As dinâmicas das fronteiras Sul-matogrossenses com a Bolívia e o Paraguai possui 

alto impacto na realidade do Estado, configurando-se, portanto, numa importante 

peculiaridade deste território com reflexos significativos sobre sua população, território 

e economia. 
Em relação à dinâmica fronteiriça, no território de Mato Grosso do Sul, existe 
alto grau de relação e permeabilidade com as fronteiras internacionais – 
paraguaia e boliviana – por meio de seus atores, que nem sempre têm interesses 
comuns, e por vezes, até mesmo divergentes e competitivos, resultando assim, 
em diversos e graves problemas sociais, econômicos, sanitários e de 
degradação ambiental. No entanto, as peculiaridades desse espaço, permitem 
um relacionamento de complementaridade e de integração estratégica para 
benefícios de ambos os lados, se adequadamente coordenados e articulados, 
buscando inclusive alcançar os mercados globais (Mato Grosso do Sul, 2012, 
p.6 Apud. PEAS 2016-2019, p. 10) 

 Nesses aspectos, o Plano Estadual de Assistência Social – PEAS compreende que 

é de fundamental importância que na implementação da Política Estadual de Assistência 

Figura 1 - Municípios Fronteiriços - Fronteira Internacional 
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Social seja pelo Estado, pelos municípios ou pelo Governo Federal, a dinâmica fronteiriça 

seja considerada, conforme descreveu-se anteriormente devido suas múltiplas 

diversidades territoriais. Considera-se como grandes avanços da Política de Estado de 

Assistência Social e do Sistema Único de Assistência Social a compreensão de que as 

realidades intrarregionais, das mais diversas naturezas, devem ser cada vez mais 

privilegiadas, a fim de que suas particularidades possam ser compreendidas e as 

intervenções direcionadas. É dessa forma que a Política de Assistência Social de Mato 

Grosso do Sul busca orientar suas estratégias de intervenção. 
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A ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ANGÉLICA – MS  

 

No Município de Angélica - MS as ações de Assistência Social foram inseridas na 

Administração por meio da Lei Complementar Nº 02 de 02 de Maio de 2013, que cria a 

Secretaria Municipal de Assistência Social de Angélica – Mato Grosso do Sul, entretanto, 

o órgão veio a ser criado e reformulado em um tempo tardio comparado com a criação da 

Instância de Controle Social, denominado, Conselho Municipal de Assistência Social – 

CMAS, criado pela Lei Nº 844 de 25 de Novembro de 2010. Não obstante, ambas as 

criações mencionadas ocorreram tardiamente, comparadas à criação do Fundo Municipal 

de Assistência Social, disposto pela Lei Municipal Nº. 393 de 05 de outubro de 1995. 

Conforme a trajetória da Assistência Social do Município, na construção de sua 

afirmação no Plano de Ação de 2018 a 2021, se redemocratizou o objetivo de aprofundar 

o processo de afirmação da Assistência Social enquanto Política Pública, sendo possível 

avançar no esforço de consolidação do Sistema Democrático e Participativo preconizado 

pelo Sistema Único de Assistência Social – SUAS, trazendo em evidência a realidade no 

Município de Angélica - MS, buscando ainda deter como pilares o aprimoramento da 

gestão (gestão do trabalho, dos serviços, programas, projetos e benefícios), a vigilância 

socioassistencial, a regionalização, o financiamento e o controle social. 

No município, a Política de Assistência Social foi estruturada em Gestão, Proteção 

Social Básica e Especial, com observância em Vigilância Socioassistencial. 

 

A Gestão do SUAS no Município de Angélica – MS  

 

A Gestão do SUAS do Município de Angélica – MS tem sua competência de 

Vigilância Socioassistencial que, em seu bojo, é uma área vinculada à gestão do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) com o objetivo à produção e a sistematização de 

informações territorializadas sobre as situações de vulnerabilidades e risco que incidem 

sobre famílias e indivíduos. A Gestão do SUAS enquanto Vigilância considera ainda as 

diferentes etapas da vida do cidadão, desde a infância, passando pela adolescência, idade 

adulta e terceira idade. Entre suas tarefas, esta o acompanhamento dos padrões de oferta 

dos serviços nas unidades da assistência social, produzindo e sistematizando informações 
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que demonstrem a qualidade dos serviços ofertados. É uma área de gestão da informação 

dedicada a apoiar as atividades de planejamento, supervisão e execução dos serviços 

socioassistenciais. Trabalha através do fornecimento de dados, indicadores e análises que 

contribuam para efetivação do caráter preventivo e proativo da política de assistência 

social, assim como para a redução dos danos. 

Por mais que não esteja estrutura dentro da Secretaria, o Plano Municipal de 

Assistência Social de 2018 a 2021 reforça a importância desta amplitude de compreensão 

para atender aos objetivos do SUAS Municipal, reconsiderando que a Vigilância 

Socioassistencial nestes aspectos foram compreendidas na realidade local que deve ser 

estruturada a partir de dois eixos: a Vigilância de Riscos e Vulnerabilidades e a Vigilância 

de Padrões e Serviços. A partir desses dois eixos, são articuladas, de um lado, às 

informações relativas às incidências de violações e necessidades de proteção da 

população e, de outro lado, as características e distribuição da rede de proteção social 

instalada para a oferta de serviços. 

Abaixo, apresentaremos como se organiza a rede de proteção social do município. 

 

As Proteções Sociais no Município 

 
Tabela 1 - Quadro Síntese de Proteções 

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 

 
Proteção Social 

Especial 

 
 

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);  
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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; 9. Serviço de proteção em situações 
de calamidades públicas e de emergências. 

 

 

Proteção Social Básica 

 

Em Angélica – MS a Proteção Social Básica – PSB segue os princípios da Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS e normativas correlatas, considerando que a PSB 

configura-se em um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência 

social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, por meio de 

aquisições e do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários; 

Em sua constituição é respaldado pelo Centro de Referência de Assistência Social 

– CRAS, no território do Município de Angélica – MS, o CRAS ESPERANÇA, que foi 

implantado em 01 de Agosto de 2007 na Rua Antonio Basílio de Lima, 410, Bairro 

Imperial; com capacidade de referencialmente de até 2.500 (Duas Mil e Quinhentas) 

famílias. 
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Fonte: Censo SUAS 2018, MDS. Município de Angélica – MS. 

 

Apresenta-se ainda o Centro de Convivência do Idoso – CCI implantado 01 

(um) ano após o CRAS, em 30 de Maio de 2008 na Rua Antonio Alves de Souza, 1375, 

Centro. O CCI do Município de Angélica – MS, oferece em especial ao público/usuários 

idosos (as) o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo – SCFV que dentro de 

sua metodologia considera em sua relevância um Serviço realizado em grupos, 

organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus 

usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com 

famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Forma de intervenção social 

planejada que cria situações Serviço realizado em grupos, organizado a partir de 

percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com 

o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a 

ocorrência de situações de risco social. Forma de intervenção social planejada que cria 

situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de 

suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território. 
 

Tabela 2 - Proteção Social Básica 

Unidade Serviço Executado Público 

CRAS 
ESPERANÇA 

Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família - PAIF. 

 
Famílias em situação de 
vulnerabilidade social 

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

Atendimentos na Proteção Social Básica -
PSB 

Centro de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos -
Centro de Atendimento a
Criança e ao AdolescenteCentro de Convivência do
Idoso - CCI

Centro de Referência de
Assistência Social - CRAS
ESPERANÇA
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decorrente da pobreza, do 
precário ou nulo acesso 
aos serviços públicos, da 
fragilização de vínculos 
de pertencimento e 
sociabilidade e/ou 
qualquer outra situação 
de vulnerabilidade e risco 
social residentes nos 
territórios de abrangência 
dos CRAS 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – SCFV  

07 a 14 anos 

 
Crianças encaminhadas 
pelos serviços da 
proteção social especial: 
Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil 
(PETI); Serviço de 
Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias 
e Indivíduos; 
reconduzidas ao convívio 
familiar após medida 
protetiva de acolhimento; 
e outros; 
 
Crianças e adolescentes 
com deficiência, com 
prioridade para as 
beneficiárias do BPC;  
 
Crianças e adolescentes 
cujas famílias são 
beneficiárias de 
programas de 
transferência de renda; 
 
Crianças e adolescentes 
de famílias com precário 
acesso a renda e a 
serviços públicos e com 
dificuldades para manter. 
 

 
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos – SCFV  
60 anos 

 
Idosos beneficiários do 
Benefício de Prestação 
Continuada;  
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Idosos de famílias 
beneficiárias de 
programas de 
transferência de renda;  
 
Idosos com vivências de 
isolamento social por 
ausência de acesso a 
serviços e oportunidades 
de convívio familiar e 
comunitário e cujas 
necessidades, interesses e 
disponibilidade indiquem 
a inclusão no serviço. 

 

Unidade Serviço Executado Público 

Centro de 

Convivência e 

Fortalecimento 

de Vínculos 

 

 

Centro de 

Atendimento a 

Criança e ao 

Adolescente 

 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – SCFV  

07 a 14 anos 

 
Crianças encaminhadas 
pelos serviços da 
proteção social especial: 
Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil 
(PETI); Serviço de 
Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias 
e Indivíduos; 
reconduzidas ao convívio 
familiar após medida 
protetiva de acolhimento; 
e outros; 
 
Crianças e adolescentes 
com deficiência, com 
prioridade para as 
beneficiárias do BPC;  
 
Crianças e adolescentes 
cujas famílias são 
beneficiárias de 
programas de 
transferência de renda; 
 
Crianças e adolescentes 
de famílias com precário 
acesso a renda e a 
serviços públicos e com 
dificuldades para manter. 
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Unidade Serviço Executado Público 

Centro de 

Convivência do 

Idoso – CCI  

 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – SCFV  

60 anos 

 
Idosos beneficiários do 
Benefício de Prestação 
Continuada;  
 
Idosos de famílias 
beneficiárias de 
programas de 
transferência de renda;  
 
Idosos com vivências de 
isolamento social por 
ausência de acesso a 
serviços e oportunidades 
de convívio familiar e 
comunitário e cujas 
necessidades, interesses e 
disponibilidade indiquem 
a inclusão no serviço. 

 

Proteção Social Especial 

 

Considerando as informações obtidas pelo portal do MDS (2019), a Proteção 

Social Especial organiza, no âmbito do SUAS, e em especial no Município de Angélica 

– MS a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado, destinado a 

famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos. Tem 

o objetivo de contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o 

fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para 

o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por violação de direitos. 

Considerando os níveis de agravamento, a natureza e a especificidade do 

atendimento ofertado, a atenção na Proteção Social Especial organiza-se sob dois níveis 

de complexidade: Proteção Social Especial de Média Complexidade e Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade. 
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Fonte: Censo SUAS 2018, MDS. Município de Angélica – MS. 

 

Média Complexidade 

 

A Proteção Social Especial de Média Complexidade organiza a oferta de serviços, 

programas e projetos de caráter especializado que requerem maior estruturação técnica e 

operativa, com competências e atribuições definidas, destinados ao atendimento a 

famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos. 

  

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 

constituem unidades públicas para a oferta de serviços especializados da Proteção 

Social Especial de Média Complexidade: 

 

I. Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS;  

II. Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 

(Centro Pop);  

III. Centro-Dia. 

 

Os serviços ofertados no nível de Média Complexidade: 

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

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

Atendimentos na Proteção Social Especial -
PSE 

Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de
Angélica - APAE

Unidade de Acolhimento
Casa de Assistência a Pessoa
Idosa Antônio Quinália -
ILPI
Centro de Referência
Especializado de Assistência
Social - CREAS
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 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade;  

 Serviço Especializado em Abordagem Social;  

 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas 

Famílias; 

 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

 

 
Tabela 3 Proteção Social Especial - Média Complexidade 

Unidade Serviço Executado Público 

CREAS 

Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias 

e Indivíduos (PAEFI) 

 

 
Famílias e indivíduos que 
vivenciam violações de 
direitos por ocorrência de:  
 
Violência física, 
psicológica e negligência;  
 
Violência sexual: abuso 
e/ou exploração sexual;  
 
Afastamento do convívio 
familiar devido à aplicação 
de medida socioeducativa 
ou medida de proteção;  
 
Tráfico de pessoas;  
 
Situação de rua e 
mendicância;  
 
Abandono;  
 
Vivência de trabalho 
infantil;  
 
Discriminação em 
decorrência da orientação 
sexual e/ou raça/etnia;  
 
Outras formas de violação 
de direitos decorrentes de 
discriminações/submissões 
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a situações que provocam 
danos e agravos a sua 
condição de vida e os 
impedem de usufruir 
autonomia e bem estar;  
 
Descumprimento de 
condicionalidades do PBF e 
do PETI em decorrência de 
violação de direitos. 

 
Serviço Especializado em  

Abordagem Social 

 
Crianças, adolescentes, 
jovens, adultos, idosos e 
famílias que utilizam 
espaços públicos como 
forma de moradia e/ou 
sobrevivência. 

 
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é uma unidade pública da política 
de Assistência Social onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram 
seus direitos violados. (MDS, 2019) 
 

Unidade Serviço Executado Público 

Centro-Dia e 
Similares 

 
Associação de 
Pais e Amigos 

dos 
Excepcionais de 
Angélica APAE 

 

Serviço para Pessoas com Deficiência, 
Idosas e suas famílias. 

 

 
Criança/Adolescentes com 
deficiência e com algum 
grau de dependência e suas 
famílias 
 
Adultos com deficiência e 
com algum grau de 
dependência e suas famílias 
 

 
 

Alta Complexidade 
 

A Proteção Social Especial de Alta Complexidade, por sua vez, tem como o 

objetivo ofertar serviços especializados, em diferentes modalidades e equipamentos, com 

vistas a afiançar segurança de acolhida a indivíduos e/ou famílias afastados 

temporariamente do núcleo familiar e/ou comunitários de origem. Para a sua oferta, deve-

se assegurar proteção integral aos sujeitos atendidos, garantindo atendimento 

personalizado e em pequenos grupos, com respeito às diversidades (ciclos de vida, 

arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual). Tais serviços devem 

primar pela preservação, fortalecimento ou resgate da convivência familiar e comunitária 
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- ou construção de novas referências, quando for o caso - adotando, para tanto, 

metodologias de atendimento e acompanhamento condizente com esta finalidade.  

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais a PSE de 

Alta Complexidade inclui os seguintes serviços nominados abaixo:  

Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades:  

– Abrigo institucional;  

– Casa-Lar;  

– Casa de Passagem;  

– Residência Inclusiva.  

Serviço de Acolhimento em República;  

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;  

Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências.  

Assim como os serviços de PSE de Média Complexidade, a oferta dos serviços de 

acolhimento deve seguir os padrões técnicos estabelecidos em normativas do SUAS e 

observar dispositivos das legislações relacionas. 

Unidade Serviço Executado Público 

Unidade de 
Acolhimento 

 

 

 

 

Casa de 
Assistência a 
Pessoa Idosa 

Antônio 
Quinália 

 

Casa Lar 

 
Abrigo Institucional (Instituição de 

Longa Permanência para Idosos - ILPI) 

 
Acolhimento para idosos 
com 60 anos ou mais, de 
ambos os sexos, 
independentes e/ou com 
diversos graus de 
dependência.  
 
A natureza do 
acolhimento deverá ser 
provisória e, 
excepcionalmente, de 
longa permanência 
quando esgotadas todas as 
possibilidades de 
autossustento e convívio 
com os familiares.  
 
É previsto para idosos que 
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não dispõem de condições 
para permanecer com a 
família, 46 com vivência 
de situações de violência e 
negligência, em situação 
de rua e de abandono, com 
vínculos familiares 
fragilizados ou rompidos. 
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INDICADORES DE CONTEXTO: 

 

Caracterização Geral do Município: aspectos físicos, demográficos e econômicos 

O município de Angélica – MS foi criado em 13 de maio de 1976, pela Lei 

Estadual nº 3691, a partir do desmembramento do território de Dourados4. Localizado a 

210 km da capital do Estado, Campo Grande – MS, está situado na região leste de Mato 

Grosso do Sul, fazendo divisas com os municípios de Ivinhema ao sul, Nova Andradina 

a leste, Deodápolis a oeste, Rio Brilhante ao norte e Nova Andradina a leste. Possui uma 

extensão territorial de 1.273,199Km², representando 0,36% do Estado. A área urbana 

estimada é de 0,368km².5  

Figura 2 Mapa territorial do Município de Angélica - MS 

 

Fonte: Município de Angélica – MS, Google Maps. 2019. 

 

Demografia 

                                                
4 Consultado em (www.angelica.ms.gov.br). Prefeitura Municipal de Angélica/MS agosto 2019. 
5 Projeção feita pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA. (Urbanização das cidades 
brasileiras) monitoramento por satélite. 

http://www.angelica.ms.gov.br).
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Segundo o IBGE possui uma população estimada de 10.620 habitantes, o 

município obteve uma taxa de crescimento de 2,2% ao ano saindo de 7.377 em 2010 para 

a população atual está situada em 55º lugar no Estado, no País em 3.147 no ranking de 

5.570 municípios e Distrito Federal em número de habitantes (IBGE Cidades-2018).  A 

densidade populacional era de 7,21 pessoas por km² (IBGE.2010) distribuída 1490 

totalizando 16% na área rural e 7680 totalizando   84% na área urbana. (IBGE,2010).  

A população do município ampliou de habitantes, em 2010 eram 9.185 habitantes 

segundo o IBGE, em 2018 com estimativa de 10.620 habitantes, um crescimento de 

14.4% ao ano. A estrutura etária da população está na média de 24% jovens de 0 a 14 

anos, 65% adultos de 15 a 60 anos e 11% de idosos acima de 60 anos, sendo a sua maioria 

em idade “produtiva e reprodutiva” sendo composta por 51% de homens e 49% de 

mulheres. (IBGE-cidades 2010).                   

Figura 3 Pirâmide Etária - 2010 

 
Fonte: IBGE, Cidades. 2010.  

 

Aspectos Econômicos 

No aspecto econômico, Angélica tem como o grande gerador de renda as 

atividades relacionadas ao agronegócio. O município possui 486 estabelecimentos 

agropecuários sendo 144 condomínios e 338 proprietários individuais. Sua produção está 
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centrada na cultura temporária, onde a cana de açúcar concentra 86% das áreas cultivadas, 

sendo um importante polo de produção deste cultivar no estado. 

A conversão da matriz produtiva do município começou a ocorrer a partir dos anos 

2000. Incialmente, mais de 70% da área do município era composta por pastagens 

destinadas a criação de gado de corte. Segundo informações do SEBRAE, no território de 

Angélica, 12% da área era dedicada, em 2006, à agricultura concentrada em culturas 

temporárias e 80% da área era de pastagens, que abrigaram 73.665 cabeças de bovinos 

em 2013.6 

As demais propriedades estão em 23 dos estabelecimentos onde se produz: grãos, 

milho, urucum, mandioca, melancia, etc. Na pecuária estão bovinos, asininos, bubalinos, 

caprinos, codornas, equinos e galináceos (frangos, galinhas, galos e pintos), suínos, 

ovinos etc. são envolvidos nas atividades agropecuárias cerca de 6.457 pessoas, sendo 

com laço parentesco 889 e sem laço parentesco, portanto vínculo empregatício. (IBGE-

Censo Agropecuário 2017) 

Cerca de 60.2% da população estão ocupadas sendo que 60,2% tem média de 4.8% 

de salário mínimo (2017) e 33.2% da população com rendimento-mensal abaixo de ½ 

salário mínimo. “O setor que mais gera valor no município é o de Comércio e Serviços, 

que vem mantendo a sua participação principalmente nos últimos anos. (“PROPEQ-

Desenvolvimento Econômico e Territorial –Angélica). “Para o Índice FIRJAN de 

Desenvolvimento Municipal, que acompanha anualmente o município de Angélica, 

apresentou nos últimos anos, evolução mais lenta que outros municípios”. Segundo a 

IFDM, “a frota de veículos cresceu, no município, mais rapidamente que a população, 

entre os anos de 2002 e 2014, a população aumentou em 42% enquanto a frota total de 

veículos cresceu 335% em especial de automóveis”. (SENAC – PROPEQ – 

Desenvolvimento Econômico e territorial de Angélica/MS).  

O município contribui para as “exportações do Estado com a venda de açúcar de 

cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura no estado sólido para Angola 

(39,59%), China (17.23%) e Tanzânia (13.44%)”.    Segundo o IBGE-2017 existem 240 

empresas locais e 231 atuantes. E segundo o SEBRAE 99% das empresas existentes em 

                                                
6 Mapa de oportunidades do Município de Angélica (2015)   
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Angélica são Micro ou Pequena empresa-MPE’s e 12.2% de pessoas empregadas do 

município trabalham em empresas comerciais e de serviços de até 49 funcionários e 

empresas agropecuárias, indústria e de construção civil de até 99 funcionários. (RAIS 

2013) (SEBRAE- Desenvolvimento Econômico e Territorial de Angélica – MS). 

O IDH do município segundo o IBGE 2000 é de 0.552 para 0.697 um crescimento 

considerando o período de 2010 uma taxa de crescimento de 26.27%, está situado na faixa 

de desenvolvimento humano médio, ocupa no ranking nacional o 1994 posição no País, 

sendo que 64.17% estão em situação igual ou pior. Em Mato Grosso do Sul ocupa a 30ª 

posição sendo que 62,82% municípios estão em situação igual ou pior que Angélica. 

De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Econômico do Governo de Mato Grosso do Sul-SEMADE, coloca o municipio de 

Angélica no ano de 2012 ocupa 39ª ranking no Estado com arrecadação de R$ 284.930.01 

(duzentos oitenta e quatro milhões novecentos e trinta mil reais e um centavo). É 

importante verificar que a implantação da Usina Adecoagro no município no ano de 2006 

é um elemento fundamental para o aumento da arrecadação da renda per capita, assim 

como aumento de investimentos no município.  

 

O Programa Bolsa Família e o Impacto de Transformação Social e Econômico  

 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de nível federal instituído no 

governo de 2003 intencionado a transferência direta de renda à famílias em situação de 

pobreza ou de extrema, com a finalidade de promover seu acesso aos direitos sociais 

básicos e romper com o ciclo intergeracional da pobreza. O Programa é realizado por 

meio de auxílio financeiro vinculado ao cumprimento de compromissos 

(condicionalidades) na Saúde, Educação e Assistência Social. 

O objetivo das condicionalidades do Programa é garantir a oferta das ações 

básicas, e potencializar a melhoria da qualidade de vida das famílias e contribuir para a 

sua inclusão social. 

No Município de Angélica – MS, observa-se em 2019 que foram inseridas no 

Cadastro Único – CADÚnico 2.001 (Duas Mil e Uma) famílias, e destas em referência a 

Agosto do mesmo ano, detiveram beneficiadas aproximadamente 826 (Oitocentos e Vinte 
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e Seis) famílias. Num cenário ampliado se comparado ao número populacional destacado 

no Censo Demográfico do IBGE em 2010 que é de 9.185 (Nove Mil Cento e Oitenta e 

Cinco) habitantes, deste percentual 23,26% desta população é beneficiada pelo benefício 

de transferência de renda, o que impacta na transformação e empoderamento de melhores 

condições econômicas e sociais destas famílias em situações vulneráveis ao contexto 

inserido, gerando uma economia ao município de aproximadamente R$ 138.957,00 

(Cento e Trinta e Oito Mil, Novecentos e Cinquenta e Sete Reais) Mês a cidade. 
 

Fonte: MC, SENARC. Folha de Pagamento do Programa Bolsa Família (Ref. 08/2019) 
 

Segundo dados do Ministério da Cidadania - Secretaria Nacional de Renda e 

Cidadania (2019), no Município de Angélica – MS o Acompanhamento pela Assistência 

Social das famílias que descumprem as condicionalidades (podem sofrer efeitos 

gradativos, que variam desde uma advertência, passando pelo bloqueio e suspensão do 

benefício podendo chegar ao cancelamento em casos específicos. Esses efeitos são 

considerados sinalizadores de possíveis vulnerabilidades que as famílias estejam 

vivenciando, pois demonstram que elas não estão acessando seus direitos sociais básicos 

à saúde e à educação. 

No município apresenta-se 16 famílias em fase de suspensão no período 

acompanhado (maio de 2019), conforme apresentado pelo MC/SENARC em 2019. 

Onde dessa (s), nenhuma família (s) apresenta(m) registro de 

Atendimento/Acompanhamento pela assistência social no Sistema de Condicionalidades 

do PBF (SICON). O registro no referido sistema informatizado do governo federal não 

substitui os registros que devem ser realizados no prontuário da família e no plano de 

acompanhamento traçado pela equipe técnica nos CRAS e CREAS. Todavia, ele 

possibilita a utilização da Interrupção Temporária dos Efeitos do Descumprimento, 

ferramenta que permite que a família continue recebendo o benefício do PBF enquanto 

Figura 4 Panorama Geral do PBF no Município de Angélica - MS 
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está sendo atendida/acompanhada pela assistência social, evitando que sua situação de 

vulnerabilidade seja agravada.  

No contexto do PBF a Gestão das condicionalidades e o acesso aos serviços de 

educação, saúde e assistência social, estabelece quanto sua organização e 

compromissos, que quando 01 (uma) família entra no programa, essa e o poder público 

(Municipal, Estadual e Federal) assumem compromissos para garantir o acesso de suas 

crianças e adolescentes à saúde, à educação e à assistência social. Assim se comprometem 

ao cumprimento destes compromissos que são conhecidos como condicionalidades: 

sendo reconhecido que: 

 
a) Crianças menores de 7 anos devem ser vacinadas e ter acompanhamento 

de peso e altura; 
b) gestantes precisam fazer o pré-natal; 
crianças e adolescentes de 6 a 15 anos devem ter frequência escolar mínima de 
85% a cada mês; e 
c) adolescentes que recebem o BVJ devem ter frequência escolar mínima de 

75% das aulas a cada mês. 
 
Fonte: SENARC, Ministério da Cidadania. (BRASIL, 2019) 
 

No bojo do que trata a Educação vinculada ao programa, a SENARC menciona 

que aproximadamente 809 (Oitocentos e Nove) crianças e adolescentes com perfil para 

acompanhamento das condicionalidades de educação precisavam ter a frequência escolar 

acompanhada no último bimestre, onde dessas, foram acompanhadas a margem 

aproximada de 732 (Setecentos e Trinta e Duas) crianças/adolescentes, detendo de uma 

cobertura de acompanhamento de quase 90,48%, ultrapassando a média nacional que 

é de 90,30% de acompanhamento na educação. 

Figura 5  
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Fonte: SENARC, Ministério da Cidadania. 

 

Fonte: SENARC, Ministério da Cidadania. 

 

Angélica – MS possui nesses aspectos, um acompanhamento da frequência 

escolar razoável.  

No campo da área da Saúde, o Município possui aproximadamente 1.572 (Hum 

Mil Quinhentos e Setenta e Dois) beneficiários(as) que foram acompanhados(as) no 

último semestre. Compondo neste o público para acompanhamento das condicionalidades 

de saúde as crianças menores de 7 anos e/ou mulheres gestantes. O Município de Angélica 

- MS conseguiu acompanhar neste período 1.252 (Hum Mil Duzentos e Cinquenta e 

Dois) beneficiários(as), o que corresponde a uma cobertura de acompanhamento 

de 79,64%, ultrapassando novamente a média nacional de acompanhamento na saúde 

que corresponde 75,55%. 

Figura 6 Quantidade de Beneficiários de 06 a 15 anos com perfil e acompanhados pela educação 
Figura 7  



 
 

45 
 

Fonte: SENARC, Ministério da Cidadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SENARC, Ministério da Cidadania.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Quantidade de famílias com perfil saúde e acompanhadas pela saúde 

Figura 9 Quantidade de crianças de 0 a 6 anos acompanhadas pela saúde 
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DADOS DO DIAGNÓSTICO SÓCIOASSISTENCIAL DO 
MUNICÍPIO DE ANGÉLICA/MS 

 
Estatísticas de Gênero  

A composição da amostra da pesquisa apresenta um total de mulheres acima dos 

65%. Os homens que responderam o questionário totalizaram 33%. Essa diferença 

significativa entre os gêneros pode não representar adequadamente a composição de 

homens e mulheres na demografia do município. A justificativa para tal afirmação se 

ancora no fato de que durante os horários de aplicação da pesquisa eram as mulheres que 

estavam nos domicílios que constituem a amostra. 

 

Estado Civil dos(a) Entrevistados(a) 

 Mais de 60% da amostra correspondem a cidadãos casados ou com união estável. 

Solteiros, separados/divorciados e viúvos(a) compõem os outros 39%.   

Total Feminino; 
67%

Total Masculino; 
33%

Gráfico 01
Sexo das(o) Entrevistadas(o)

Total Feminino Total Masculino
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Gráfico 01: Estado Civil. Fonte: 

Escolaridade dos (a) Entrevistados (a) 

 Os dados referentes a escolaridade apresentam uma taxa significativa de 

analfabetismo sobre a amostra. Mais de 10% dos entrevistados declararam-se analfabetos. 

A proporção dos (a) interlocutores (a) de 15 anos e mais de idade com escolaridade 

inferior a quatro anos de estudo7 é de 59% dos (a) entrevistados (a). 

 O grau de escolaridade é elemento essencial a ser considerado na abordagem da 

População quanto às práticas de promoção das políticas de Assistência Social de um 

determinado lugar. O resultado obtido na amostra aponta para a necessidade de se ampliar 

os programas de educação para jovens e adultos com vistas não apenas a combater o 

analfabetismo funcional (embora tal conceito seja mais amplo), mas para garantir ainda 

as oportunidades de acesso a postos de emprego que cada vez mais exigem qualificação 

dos(a) candidatos(a) a vagas. 

                                                
7 (Indicador utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

 

Solteiro 
19%

Casado
33%

Separado
7%

Divorciado
4%

Viúvo(a)
9%

União Estável
28%

GR ÁFICO 02
ESTADO CIVIL 
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 Como será visto adiante, alguns índices obtidos pela pesquisa, apontam uma 

significativa preocupação dos(a) Angeliquense com o desemprego e os problemas e ele 

vinculados. O desemprego é, disparado, a maior preocupação dos entrevistados 

atualmente. 

 Apesar disso outros dados sobre a educação obtidos na pesquisa demonstram 

uma quantidade significativa de crianças e adolescentes em idade escolar devidamente 

matriculados em escolas. No total foram reportados às pesquisadoras pelos entrevistados 

(a) 284 filhos que frequentam regularmente os estabelecimentos de ensino. Essa 

informação é corroborada pelos dados do IBGE que determinam uma taxa de 

escolarização de 6 a 14 anos de idade de 98,2%.  

 

 

 

Moradia 

 Perguntados (a) sobre a propriedade da habitação, 66% dos (a) entrevistados (a) 

afirmaram morar em casa própria ao passo que 34% não possuem. Não foram analisadas 

situações de coabitação8. Contudo, no mesmo questionário, observou-se um número 

                                                
8  Famílias conviventes com intenção de se mudar ou residentes em cômodos. 

Não Alfabetizado
10%

Alfabetizado
13%

Fund. Completo
2%

Fund. Incompleto
36%

Médio Completo
19%

Médio Incompleto
14%

Superior Completo
3%

Superior 
Incompleto

3%

Outros
0%

GR Á F I CO  03  - ES CO LA R I D AD E



 
 

49 
 

significativo de interlocutores (a) que dividem suas casas com pais, netos, filhos, dentre 

outros (além do cônjuge) o que indica a prevalência deste tipo de déficit habitacional.9  

 

 

 

Média de Filhos  

 

 Ao serem questionados (a) sobre a quantidade de filhos 16% dos entrevistados 

(a) responderam que não possuem filhos. O restante, 84%, responderam afirmativamente.  

                                                
9 Além do déficit total, têm-se ainda as estimativas para seus quatro componentes: (a) domicílios 

precários quais sejam rústicos ou improvisados; (b) situação de coabitação, compreendendo famílias 
conviventes com intenção de se mudar ou residentes em cômodos; (c) domicílios cujo valor do aluguel é 
superior a 30% 

da renda domiciliar total e (d) domicílios em situação de aluguel com mais de três habitantes 
usando o mesmo cômodo de dormitório, o que caracteriza adensamento excessivo. 

Esposo(a) Côjuge
42%

Filhos
35%

Pais
4%

Tios/ Tias
1%

Outros
18%

G RÁFICO 04 - ATUALM ENTE ,  QUEM  
M OR A JUNTO COM VOCÊ?

Total Sim
66%

Total Não
34%

GR ÁFICO 05 -M OR A EM  CASA 
PRÓPR IA?
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A responderem se o(a)s filho(a)s moram na mesma casa os resultados indicam 

que em termos globais da amostra, 70% das famílias dividem a casa com os filhos. 

 

 

 A média de filhos entre os (a) interlocutores (a) que afirmam possuí-los e de 3,4 

filhos. Responderam ainda que em suas respectivas unidades familiares dividem o espaço 

com TODOS os filhos 41%. Entre as respostas “alguns residem”, 29%. Os entrevistados 

(a) que afirmaram não possuírem filhos residindo com os mesmos foram de 30%. 

Total Sim
84%

Total Não
16%

GR ÁFICO 06 - POSSUI  F IL HO(A)

Total Sim
41%

Total Não
30%

Total Alguns
29%

Gráfico 07 
Entrevistados(a) que dividem a casa com filhos
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 Ao realizar do cruzamento de tais informações, em especial o número de filhos 

por entrevistados, temos uma média superior à taxa de fecundidade identificadas no país 

que em estimativa realizada pelo IBGE  entre 2000 e 2015, projetou a média de 1,74 

filhos por mulher10. O próprio Instituto observa uma taxa decrescente desta média na 

população brasileira: 

 

  

Quantidade de Filhos Matriculados em Escola 

                                                
10 Fonte: IBGE, Projeção da População do Brasil - 2013. 
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921

ENTREV. 1 ENTREV. 02 ENTRTEV. 03 ENTREV. 04 MÉDIA TOTAL

Gráfico 08 -Média de Filhos
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GRÁFICO 09 - MÉDIA DE FILHOS/CASAL
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 Este indicador obtido a partir da pesquisa do Diagnóstico confirma os dados do 

IBGE com relação a taxa de escolarização entre crianças de 6 a 14 anos. Também reforça 

o posicionamento (ainda de acordo com o Instituto) do Município no ranking do IDEB 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) que posiciona Angélica entre os 20 

primeiros municípios com o índice de 5,7. Para se ter uma ideia, o município está à frente 

de outras cidades com maior renda per capita. 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB. Ministério da Educação (MEC), 
2019. 

 

 A compreensão da taxa de alunos matriculados com idade de 6 a 14 anos deve 

ser contextualizada no âmbito do Política de Assistência Social e sua abrangência na 

população. Programas de transferência de renda, por exemplo, beneficiam um 

contingente considerável de filhos das pessoas pesquisadas. Dentre os participantes da 

pesquisa, mais de 45 entrevistados(as) responderam afirmativamente que a renda familiar 

é composta conjunta ou exclusivamente por estes benefícios.  As condições para a 

concessão dos benefícios perpassam dentre outros condicionantes, a matrícula e a 

frequência escolar regular. 

2007 2009 2011 2013 2015 2017

Gráfico 10 - IDEB - Angélica-MS

Meta Municipal Índice Observado
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Renda 

 A análise da origem e composição da renda familiar do(a)s entrevistado(a)s 

utilizou basicamente as informações obtidas nas entrevistas sem deixar, contudo, de 

observar outros indicadores macroeconômicos, em especial os estudos sobre emprego e 

renda do IBGE. Para tanto, foi perguntado quem são o(a)s mantenedores(a) das famílias 

e origem dos rendimentos dos domicílios.  

 Mantenedor(a) da família  

 As respostas obtidas sobre quem é o(a) principal mantenedor(a) da casa, revelam 

alguns resultados interessantes. Apesar de apenas 33% dos entrevistados serem do sexo 

masculino, 46% do total responderam que o principal mantenedor da casa é o marido. 

Isso obriga considerar que existe no universo da amostra 68 mulheres (27%) que figuram 

como a principal mantenedora da casa (isso inclui as respostas como “avó”, “mãe” 

“esposa” e a “própria entrevistada”). 
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Gráfico 11 - Quantidade de Filhos que frequentam 
escola

(por entrevistadora)
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Para a análise da composição da renda mensal do(a)s entrevistado(a)s é necessário 

considerar que atualmente existem vários indicadores como renda per capita, renda 

domiciliar, salário médio mensal, por exemplo. Tais indicadores são compostos a partir 

do cruzamento de informações como: a) o Produto Interno Bruto (PIB) do período; b) o 

salário médio de trabalhadoras e trabalhadores do período; c) o desemprego, dentre 

diversos outros. 

 O presente estudo focou na origem da renda do(a)s entrevistado(a)s. O resultado 

dos dados abaixo representa a resposta sobre a seguinte questão: Qual é a origem dos 

rendimentos da família? 24% dos entrevistados disseram que a renda familiar é composta 

(Não exclusivamente) por trabalho assalariado com carteira assinada. Há diversas 

famílias dentre a amostra que possuem rendimentos compostos por mais de uma fonte. 

Os programas sociais como o BPC e o Bolsa Família são citados como componentes de 

renda de 13% das famílias.  

42%

46%

2%
3%

3% 4%0%

Gráfico 12 - Responsável pela Fonte de Renda
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 O que chama a atenção nos dados obtidos é o expressivo grupo de 

entrevistado(a)s que responderam afirmativamente que a composição da renda familiar é 

integrada por recursos de origem do trabalho sem carteira assinada, bicos/ autônomos. 

Nesse grupo estão os 21% de entrevistado(a)s que afirmam ter a renda composta tem 

origem no trabalho informal. 

 Dados do IBGE para o município corroboram as informações obtidas nas 

entrevistas. Segundo o instituto, mais de 39% da população economicamente ativa 

encontra-se desocupada. Ou seja, dos 9.125 habitantes do município, 6.291 pessoas 

encontram-se ocupadas (o que não representa evidentemente ocupações relacionadas ao 

mercado formal de trabalho com carteira assinada). 

Utilização dos Serviços da Assistência Social pelos(a) entrevistados(a) 

 A segunda parte da entrevista aplicada à população, buscou levantar dados 

referentes à avaliação que os(a) cidadãos(a) de Angélica fazem da assistência social. A 

primeira pergunta buscou verificar se, em algum momento, os(a) entrevistados(a) 

utilizaram algum serviço de assistência social. Quase ¾ dos(a) respondentes afirmaram 

ter utilizado. 

2%

27%

3%

21%
1%5%

13%

24%

4%

Gráfico 13 - Origem da Renda
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 Em seguida, aqueles(a) que responderam afirmativamente à pergunta, foram 

questionados(a) sobre quais serviços da Assistência Social do município se utilizou. O 

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS foi o local mais mencionado pela 

população entrevistada. Por ser a porta de entrada da assistência social, é lá que inicia-se 

o acolhimento e encaminhamento para a rede de média e alta complexidade existente no 

município.  

 
 Quanto aos serviços prestados pelo CREAS 11  mais de 22% da amostra afirma ter 

                                                
11 (O Centro de Referência Especializado de Assistência Social é uma unidade pública da política 

de Assistência Social onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram 
seus direitos violados. (MDS, 2019). 

74%

26%

Gráfico 14 - Já utilizou Algum Serviço da 
Assistência Social?
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utilizado em algum momento seus serviços. CRAS e CREAS, por questões estruturais da 

Política de Assistência Social, congregam o maior número de atendimentos do município. 

Os demais serviços 12 somados representam 18% da demanda mencionada pelos(a) 

respondentes.  

 

 
 De modo geral, é possível fazer algumas inferências importantes nos dados 

obtidos:  

A) Dentre os(a) entrevistados(a) é expressiva a quantidade de pessoas que em algum 

momento utilizaram (ou utilizam) os serviços da Assistência Social oferecidos pela 

Prefeitura Municipal através da Secretaria de Assistência Social; 

B) O serviço mais utilizado segundo os(a) respondentes foram os vinculados à atenção 

básica (CRAS); 

C) Os demais serviços, ainda que destinados a um público mais restrito (média e alta 

complexidade) representam um percentual de quase 40% das demandas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 APAE, Serviço de Convivência para Crianças e Adolescentes e Centro de Convivência do Idoso. 

Atendimento CRAS
64%

Atendimento CREAS
18%

Atendimento 
Demais Serviços

18%

Gráfico 16 - Distribuição dos Atendimentos por Serviços 
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Os Serviços da Assistência Social: a opinião dos(a) usuários(a) 

 

 A pesquisa apontou algumas informações importantes acerca da opinião do(a) 

usuário(a) quanto à qualidade dos serviços. Foram elaboradas perguntas diretas e as 

pesquisadoras foram instruídas a aplicar as perguntas mesmo entre aqueles(a) que 

afirmaram nunca terem utilizado os serviços disponíveis. 

 Isso se justifica, pois a população costuma avaliar a qualidade os serviços públicos 

mesmo quando não os utiliza. Foi nesse intuito que as questões foram levadas a quem não 

afirmou utilizar a rede de proteção social de Angélica. Daí também deriva o fato da 

ocorrência significativa de respostas “não sabe responder”. Assim apresentaremos os 

dados gerais e os dados com o recorte daqueles que avaliaram de algum modo os serviços, 

pois as respostas não foram estimuladas. 
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Avaliação do CRAS 

 

 Começaremos a exposição dos dados pelo que é a porta de entrada das demandas 

da Assistência Social de Angélica. Por ser também o serviço mais utilizado, foi um dos 

que obteve o menor índice de pessoas que não souberam avaliá-lo.  

 
  

 Ao considerarmos aqueles(a) que avaliaram os serviços ofertado pelo CRAS, os 

resultados foram bastante positivos: nenhum(a) entrevistado avalia os serviços como 

“péssimo”. “Regular” e “ruim” soma 6%. “Ótimo” ou “bom” representa a hegemonia 

(96% dos(a) respondentes) das opiniões dos entrevistados sobre os serviços do CRAS.  

 

 Abaixo estão expostos dentro da mesma abordagem a avalição dos demais 

serviços oferecidos pela Rede de Assistência Social do Município. 
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GRÁFICO 17 - AVALIAÇÃO DO CRAS
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Avaliação do Centro de Convivência do Idoso 
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GRÁFICO 19 - DADOS GERAIS DA AVALIAÇÃO
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Avaliação do Serviço de Convivência da Criança e do Adolescente 
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GRÁFICO 21 - DADOS GERAIS DA AVALIAÇÃO
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Gráfico 22 - PERCEPÇÃO DAQUELES QUE AVALIARAM
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Avaliação da APAE 
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GRÁFICO 23 - DADOS GERAIS DA AVALIAÇÃO
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Avaliação do CREAS 
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GRÁFICO 25 - AVALIAÇÃO DO CREAS
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Gráfico 26 - Percepção daqueles que avaliaram
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 Outros Indicadores Avaliados 

Ainda sobre os temas investigados na pesquisa de campo com a população, 

verificou-se que mais de 50% dos (a) entrevistados(a) (181 pessoas), recebem algum 

benefício oriundo da Assistência Social. Daí, talvez, o significativo número de 

respondentes que espontaneamente avaliaram o CRAS uma vez que é lá onde se inicia o 

processo eletivo das famílias que receberão tanto o do BPC, quanto do Programa Bolsa 

Família. 

 

 Dos benefícios recebidos, 84% são recursos do Bolsa Família, 12% do Benefício 

de Prestação Continuada e outros 4% referem-se a auxílios não vinculados a programas 

de renda. O recebimento de cestas básicas também foi reportado nas respostas dos(a) 

entrevistados(a). 37% deles(a) afirmam terem recebido em algum momento, cestas 

básicas de diferentes origens: da Prefeitura Municipal até entidades filantrópicas como às 

vinculadas à pastorais. 
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46%

Gráfico 27 - Recebe algum Benefício Sócio-
Assistencial
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Para além dos benefícios acima, a pesquisa obteve também resultados sobre as 

visitas domiciliares que fazem parte dos serviços da Assistência Social de Angélica. Foi 

perguntado aos entrevistados (a) se já receberam visitas domiciliares de alguma equipe 

vinculada à assistência social do município. Quase metade dos respondentes afirmaram 

já terem sido visitados em algum momento pelas equipes. 

 

75%

20%

5%

Gráfico 30 - Responsável pela Doação

Prefeitura Igrejas Particulares
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Dos que afirmaram receber as visitas, 66% responderam que foi mais de uma vez. 

14% disseram receber sempre. Dentre os(a) demais, 2% não souberam responder e 18% 

afirmaram que pelo menos uma vez receberam em suas casas as visitas domiciliares das 

equipes. 

 

 

 

44%

56%

Gráfico 31 - Recebeu Visitas Domiciliares da Ass. 
Social?
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Percepção dos(a) Entrevistados(a) Sobre os desafios do Município 

Ao final da pesquisa, foram questionados sobre suas preocupações sobre os 

problemas do município. Abaixo, enumeramos no gráfico (das mais mencionadas para as 

menos mencionadas) a frequência das respostas (era permitido mencionar mais de um 

problema): 

Gráfico 33 

 

O desemprego é o grande foco de preocupações que afligem os moradores e 

moradoras entrevistados (a). Há muitos elementos que contribuem para essa questão:  
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A) O grande número de pessoas desocupadas. Tanto os dados obtidos na pesquisa do 

diagnóstico quanto os dados oficiais apontam para uma alta taxa de desemprego no 

município; 

B) A dependência da população empregada com relação à usina de cana instalada no 

município: todos os municípios cujos recursos advém diretamente de grandes empresas 

empregadoras como é o caso da indústria lá instalada, o temor tanto dos habitantes quanto 

do Governo Municipal orbita em torno da solidez destes empregadores. 

C) O crescimento modesto da economia brasileira: o bom desempenho da economia tem 

uma relação direta com a percepção de otimismo da população  relacionada ao futuro. 

Diversos centros de pesquisa (IBOPE, DataFolha entre outros) observam que a relação 

entre otimismo da população com o futuro está sempre atrelada ao desempenho da 

economia. 

Curiosamente, o tráfico de drogas é percebido pelos (a) entrevistados(a) como o 

segundo maior problema no município de Angélica. Os dados obtidos pelo diagnóstico 

com relação à segurança pública não foram precisos e conclusivos o bastante para 

aprofundar os motivos do elevado número de respostas positivas com relação a esse 

quesito. Os indicadores de homicídios, furtos, roubos e violência colocam Angélica fora 

do mapa de criminalidade do estado. Entretanto, como se pôde observar, mesmo as 

cidades pacatas e com baixos índices de violência possuem grande preocupação com 

temas ligados a segurança pública.  

A existência do tráfico de drogas em si, sugere o aumento de criminalidade. 

Talvez por isso o baixo número de respostas aponta a criminalidade como uma 

preocupação eminente. Entretanto, os(a) moradores(a) de Angélica parecem observar que 

se as drogas chegarem de algum modo ao município (tráfico e consumo), a segurança da 

comunidade esta é sob risco. 

Uso e/ou Relação vinculado ao uso de Drogas – Cenários  

Segundo Relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes 

(UNODC) calcula que cera de 5% da população adulta, ou 250 milhões de pessoas entre 

15 a 64 anis, usou pelo menos algum tipo de droga no mundo em 2014.O relatório também 

sugere que os “transtornos relacionados ao consumo de drogas aumentou 

desproporcionalmente existem hoje mais de 29 milhões de pessoas dentro dessa 
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categoria”. No Brasil a preocupação com uso de drogas tem sido constantes e se havia 

uma tradição em grandes centros urbanos hoje já aparece nos municípios de pequeno e 

médio porte. Os dados abaixo do observatório Nacional do crack mostram como o 

problema afeta diretamente os municípios principalmente a área de saúde e assistencia 

social. Essa preocupação aparece com grande e força  perante a pesquisa com a 

população. 

Fonte: Observatório Nacional do Crack. 

 

 

Fonte: Observatório Nacional do Crack. 

Há ainda outros pontos relevantes mencionados pelos (a) respondentes.: a saúde é 

a terceira preocupação mais citada. Por ser um município pequeno, as redes de 

atendimento de média e alta complexidade se situam fora da cidade. Para atendimentos 

de referência, tratamentos mais complexos, cirurgias e outras demandas a população tem 

que recorrer a rede de outras cidades. Isso talvez coloque a saúde entre os problemas e 

serem enfrentados pelo município. 

As opções de lazer e esportes existentes na cidade foram bastante mencionadas 

pelos(a) entrevistados(a). Isso demonstra que a estrutura disponível atualmente para a 

população pode ser melhorada. O lazer e as práticas desportivas são avaliados pelos 
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respondentes como um ponto fundamental para afastar os jovens da criminalidade. Ou 

seja, reforça a ideia de que o poder público tem nessas atividades um importante ponto 

de apoio para as políticas de proteção social.  
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LEVANTAMENTO DO PERFIL DOS (AS) SERVIDORES (AS) 

LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

Os resultados da pesquisa o perfil geral equipe responsável pela política de 

Assistência Social no município de Angélica-MS indicam uma composição de servidores 

majoritariamente feminina. Mais de 90% do quadro é composto por mulheres. Para além 

dessa composição, foram investigadas também algumas informações sobre escolaridade, 

renda, visão geral do(a) servidor(a) sobre a atuação da Assistência Social no município.  

Dados como tempo de serviço, estado civil e função exercida também figuraram 

na pesquisa. Outro ponto importante também investigado foi a avaliação que os(a) 

servidores(a) possuem sobre o clima organizacional dentro de seu órgão e como eles(a) 

observam a atuação das outras entidades que integram a Assistência Social no município, 

incluindo o órgão gestor. 

Por fim, procurou-se investigar a satisfação dos(a) colaboradores(a) da rede de 

assistência social no que concerne à satisfação pessoal de cada um(a). De modo geral, 

tanto a auto avaliação como a avaliação que esses (a) servidores(a) fazem sobre a estrutura 

e funcionamento dos serviços é bem avaliada. Adiante serão expostos os principais 

resultados obtidos.  

Eles servirão para que os(a) gestores(a) do município ampliem sua compreensão 

acerca dos desafios que se erguem diante das tarefas de gestão de pessoas na equipe que 

presta a Assistência Social no município. Revela ainda os potencias que, quando bem 

administrados, podem ser colocados à disposição dos moradores e moradoras de 

Angélica. 
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PERFIL GERAL DOS (AS) TRABALHADORES (AS) DA REDE DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGÉLICA (IDADE, 

SEXO, COMPOSIÇÃO FAMILIAR E RENDA) 

 

Idade 

 Neste quesito foi perguntada a idade dos(a) entrevistados. A leitura dos 

dados abaixo, contabiliza a média simples para cada Unidade da Assistência Social do 

Município. A Casa Lar foi o local que apresentou a maior média de idade dentre os 

servidores, ao passo que o CREAS possui a menor média de idade. 

 É importante salientar a necessidade de reestruturação do quadro de pessoal da 

Casa Lar uma vez que muitos(a) colaboradores(a) já possuem idade e tempo de serviço o 

suficiente para requisitar a aposentação. Tal medida pode a curto prazo estabelecer uma 

redução significativa do quadro funcional disponibilizado para a consecução das ações da 

instituição. 

 

29,4 28,5

44,4 43

35,7
33,2

35,22

CRAS CREAS CASA LAR C. C. IDOSO CENTRO DE 
FORT.

GESTÃO MÉDIA TOTAL

Gráfico 34 - Idade Média das(o) 
Servidoras(o)
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 Outro item auferido foi o tempo médio de trabalho na carreira pública 

vinculada aos serviços de assistência social. A média geral observada foi de 9,04 anos. È 

na gestão que agrega a maior média de tempo no serviço público: 10,8 anos. A menor, foi 

observada no CRAS (6,3 anos a média). 

 

 

Sexo 

Neste quesito foi perguntado o sexo dos(a) entrevistados(a). Efetivamente, mais 

de 90% dos(a) servidores(a) são mulheres. Essa composição observada na pesquisa segue 

uma tendência nacional. Diversas pesquisas apontam que historicamente (no caso 

específico das Assistentes Sociais) a profissão sempre foi exercida pelas mulheres. Dados 

recentes apontam os homens compões apenas 3% do efetivo total do país.  

6,3

6,625

9,3

9,3

8,5

10,8

9,04
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CRAS
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CASA LAR

C. C. Idoso

Centro de Fort.

Gestão

Média Geral

GRÁFICO 35 - TEMPO MÉDIO DE SERVIÇO 
PÚBLICO (EM ANOS) 
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 Algumas análises de especialista (Montano,2007), atribuem esse aspecto 

do Serviço Social a uma reminiscência do patriarcado. O autor afirma que: 

O Serviço Social não é visto, portanto, como uma profissão 

que toma decisões, que participa “produtivamente” na divisão do 

trabalho, que participa na definição dos objetivos gerais das 

políticas sociais ou no seu desenho com autonomia para definir 

os recursos a empregar, os benefícios da sua ação, que possui um 

conhecimento teórico-universal sobre o social (apesar de que 

diversos Assistentes Sociais sim atuem nestes níveis). Pelo 

contrário, o Serviço Social é em geral identificado, em 

concordância com o papel que as sociedades “patriarcais” 

atribuem às mulheres, como uma profissão que executa as 

decisões dos outros (os “políticos”) que conhece a realidade 

social por meio dos olhares dos outros (os “cientistas sociais”) e 

que assiste às populações carentes, mas como auxiliar de outros 

9%

91%

Gráfico 36 - Sexo das(o) Entrevistadas(o)

Total Masculino Total Feminino
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profissionais (médicos, advogados etc) (MONTAÑO, 2007, 

p.101).13  

Estado Civil 

 O Diagnóstico levantou que a maioria dos(a) pesquisados(a) vivem são 

casados(a) (46%) ou união estável (7%). Divorciados(a), separados(a)  e solteiros(a) 

somam 25% do quadro.  

 

 

Escolarização 

 Os dados obtidos pela pesquisa apresentam um ponto interessante 

verificado na equipe de servidores(a) que atuam na Assistência Social do Município de 

                                                
13 MONTAÑO, Carlos. A natureza do Serviço Social: Um Ensaio Sobre sua Gênese, a 

"especificidade" e sua reprodução. São Paulo, Cortez, 2007. 
 

27%

46%

7%

11%

2%
7% 0%0%

Gráfico 37 - Estado Civil 

Total Solteiro Total Casado Total Separado Total Divorciado

Total Viúvo(a) Total União Estável Total Outros Total Não Respondeu
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Angélica. Apesar da maioria dos cargos terem o perfil administrativo (vide gráfico 

“atividades desenvolvidas pelos(a) servidores(a) da Assistência Social), cuja exigência 

de escolaridade é o nível médio, mais de 40% do quadro possui algum tipo de graduação 

(nível Superior), enquanto 5% cursam algum tipo de faculdade.  

 As atividades desenvolvidas pelas Assistentes Sociais, Educadoras e 

Psicólogas – profissionais com nível superior completo – tem em sua composição 4 

Assistentes Sociais, 4 Educadores e 2 Psicólogas. Isso não corresponde a 10% do efetivo. 

Entretanto mais 20% dos colaboradores e colaboradores já concluíram a graduação. 

  

 

 

40%

9%

46%

5%

Gráfico 38 - Escolaridade da Equipe

Escolaridade da Equipe  Ens. Médio Completo

Escolaridade da Equipe  Ens. Médio Incompleto

Escolaridade da Equipe  Ens. Superior Completo

Escolaridade da Equipe  Ens. Superior Incompleto
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Renda 

 No quesito renda, a maioria dos (a) trabalhadores(a) da Secretaria 

Municipal de Assistência Social recebe entre 1 e 2 salários mínimos. Afirmaram receber 

acima de 3 salários mínimos 12 servidores (a). Comparativamente, dados do IBGE 

apontam que até 2017 o salário médio mensal era de 4,8 salários mínimos. 

 

33%

37%

9%

9%

4%

0% 6%

2%

Gráfico 39 - Atividades Desenvolvidas pelos servidores da 
Assistência Social 

Atividade ou apoio Administrativo Atendimento ao Público
Educadora(o) Assistente Social
Psicóloga Motorista
Chefia/ Coordenação da Unidade Não Sabe Responder



 
 

79 
 

 

 

Em síntese, o Diagnóstico indica algumas informações interessantes para a gestão: 

A) O quadro da Assistência Social do Município é majoritariamente composto 

por trabalhadoras. Historicamente as mulheres que ocupam em maior número 

os cargos da Assistência Social. Essa realidade está presente em Angélica.  

B) A média de idade dos (a) servidores (a) no geral é baixa (35,2 anos em média). 

Entretanto, em locais como a Casa Lar e o Centro de Convivência do Idoso 

essa média recebe um acréscimo de dez anos (44,5 e 43 anos, 

respectivamente). Tal composição aponta para a necessidade de a 

administração pensar na realocação de servidores para que aqueles (a) que 

estão nas vias da aposentação possam repassar suas experiências aos mais 

jovens. 
C) Os (a) servidores (a) possuem núcleos familiares diversificados. As famílias 

compostas tradicionalmente por esposa, esposo e filhos representa apenas 

46% dos pesquisados. 

D) A escolarização do quadro funcional da Ass. Social não possui nenhuma 

ocorrência de colaboradores não alfabetizados ou sem o ensino fundamental 

completo. Existe uma prevalência de servidores com graduação completa e 

essa qualificação potencial pode ser utilizada em favor do município através 

2
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Não sabe informar

Não quer responder

GRÁFICO 40 - RENDA MÉDIA DA(O) 
SERVIDORA(O)
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de planos de carreiras ou gratificações de desempenho que considerem a 

qualificação como um ponto elementar. 

 

Avaliação do (a) servidores (a) sobre as atividades da Política de Assistência 

Social em Angélica 

O primeiro questionamento direcionado para a equipe da Assistência Social foi o 

seguinte: “As atividades da Assistência Social atendem à demanda de Angélica? ” As 

respostas foram inconclusas por dois fatores: O primeiro deles se deve ao fato de um 

número significativo da amostra (28%) afirmar que não possuem informações suficientes 

para avaliar a questão.  

 

19% das respostas reconhecem que a demanda por estes serviços no município 

supera a capacidade de atendimento ao afirmarem que as atividades não suprem 

completamente os atendimentos, ao passo que os outros 31% afirmam que atende 

parcialmente. Essas respostas podem estar vinculadas às dificuldades experimentadas 

22%

31%19%

28%

Gráfico 41 - As atividades Da Assistência 
Social atendem a demanda do 

Município?

É o suficiente para as demandas do município

Atende parcialmente as demandas do município

É o insuficiente e impede a correta atenção as demandas existentes

Não soube responder
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pela equipe no cotidiano do trabalho como, por exemplo, excesso de pessoas aguardando 

atendimento de suas demandas, assim como a falta de recursos materiais, financeiros e 

humanos. 

Apenas 22% reconhecem que as atividades suprem essa demanda. Esse indicador 

deve ser analisado com bastante atenção. Adiante, será possível observar que, mesmo 

reconhecendo a insuficiência dos serviços em relação à demanda, os(a) colaboradores(a) 

têm uma boa avalição do desempenho do Órgão Gestor. 

 

A parcela de colaboradores(a) que possuem uma avaliação positiva nesse quesito 

ultrapassa 85% da amostra. Ou seja, a visão da equipe que integra a Assistência Social 

indica que a avaliação sobre a governança é bastante positiva. Esses números 

permanecem altos quando os servidores respondem sobre a o relacionamento do Órgão 

Gestor com as unidades de lotação de cada um dos entrevistados. Se de modo geral a 

avaliação é positiva, o índice sobe quando a avaliação órgão X unidade de lotação é 

auferida: 95% dos servidores (sempre importante frisar: na condição de anonimato) 

avaliam positivamente a interface com a Gestão.   

Total Ótimo
26%

Total Bom 
61%

Total Regular
5%

Total Não Respondeu
8%

Gráfico 42 - Avaliação dos(a) Servidores(a) sobre a 
atuação do Órgão Gestor

Total Ótimo Total Bom Total Regular Total Não Respondeu
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Clima Organizacional 

De modo amplo, existem incontáveis definições para o termo “clima 

organizacional”. Em síntese, utilizar-se-á para a análise a compreensão de clima 

organizacional enquanto a representação de um 

(...) conjunto de sentimentos predominantes numa determinada empresa e, 

envolve a satisfação dos profissionais tanto com os aspectos mais técnicos de suas 

carreiras e trabalho quanto aspectos afetivos/emocionais, refletindo em suas relações com 

os colegas de trabalho, com os superiores e com os clientes de modo geral. É a tendência 

de percepção que os membros de uma organização possuem a respeito de seu grau de 

satisfação em relação ao conjunto ou a determinada característica desta organização" 

(CHIAVENATO, 1997)  

Começamos apresentando a avaliação que os(a) servidores(a) fazem sobre o 

trabalho em equipe: Apenas 5% da amostra avalia as relações entre colegas como regular. 

Não foram obtidas respostas como ruim ou péssima. Prevalece o entendimento entre os(a) 

entrevistados(a) de que as atividades entre os colaboradores é boa (48%) ou ótima (47%). 

39%

56%

3%
2%

Gráf ico  43 - Av.  dos Servidores(a) sobre o
Relac ioname nto Órgão G estor  x  U nidades 

Ótimo Bom Regular Não Respondeu
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Outro ponto avaliado foi a satisfação dos(a) servidores(a) quanto ao próprio 

trabalho. 72% afirmam estarem plenamente satisfeitos com seu desempenho; não 

ocorreram respostas como insatisfeito ou pouco satisfeito: 

 

Quanto ao pertencimento e valorização de suas atividades na equipe, permanece 

a visão otimista: 78% dos(a) entrevistados(a) afirmam sentirem-se valorizados(a) na sua 

experiência nas atividades laborais. Entretanto as respostas apontam que o quadro pode 

47%

48%

5%

Gráfico 44 - Avaliação sobre o trabalho em 
equipe

Ótimo

Bom

Regular

0%
28%

72%

0%

Gráfico 45 - Satisfação da(o) servidora(o) 
quanto ao próprio rendimento no Trabalho

Pouco Satisfeita(o)

Satisfeita(o)

Muito Satisfeita(o)

Não respondeu
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evoluir: 22% não responderam e 5% afirmaram não se sentirem valorizados e integrados 

às suas respectivas equipes.  

 

O sentimento positivo quanto ao grau de pertencimento e valorização da equipe 

se reflete nas respostas quanto à satisfação dos mesmos sobre o próprio rendimento no 

trabalho: 72% afirmam estarem muito satisfeitos e 28% satisfeitos. 

 

Qualificação  

 Se o clima organizacional é bem avaliado entre os(a) servidores(a), os planos de 

capacitação voltados para o desenvolvimento das atividades não desfrutam do mesmo 

otimismo. Os resultados mostram que a demanda por capacitação entre os (a) 

colaboradores (a) é alta.  

 Ao responderem sobre a participação em capacitações promovidas com foco na 

área da assistência social, mais de 50% dos entrevistados (a) afirmam nunca terem 

5%

57%

21%

17%

Gráfico 46 - Pertencimento e Valorização Dentro da 
Equipe

Pouco Valorizada(o)

Valorizada(o)

Muito Valorizada(o)

Não respondeu
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participado. Outros 28% asseveram que participaram poucas vezes ao passo que apenas 

21% do quadro funcional asseguram já ter participado de cursos nesse segmento. 

 

Outro item avaliado foi a participação em cursos profissionais patrocinados ou 

apoiados pela Prefeitura Municipal. Quase 30% dos(a)  servidores(a) afirmam nunca 

terem participado de nenhuma capacitação oferecida pela Prefeitura: 

 

Os dados apontam que há um potencial interessante para ser explorado pela 

prefeitura: a capacitação dos (a) colaboradores (a) na busca do aprimoramento dos 

serviços prestados à comunidade. Esses cursos não dependem exclusivamente de 

investimentos vultuosos em capacitações onerosas fora do município. Elas podem ser 

promovidas inclusive por servidores mais experientes que integram os quadros do próprio 

51%

28%

21%

Gráfico 47 - Já participoucursos de capacitação 
voltados para a área de assistência social

Total Nunca

Total Poucas Vezes

Total Algumas Vezes

28%

67%

5%

Gráfico 48 - Já participou de capacitações com o apoio da 
Prefeitura

Total Nunca

Total Poucas Vezes

Total Algumas Vezes
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órgão gestor. Investir tempo na elaboração de um plano de capacitação irá repercutir 

positivamente no clima organizacional.  
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RECOMENDAÇÕES A PARTIR DO DIAGNÓSTICO 

 

Com base em todas as informações acima elencadas, foi possível estabelecer 

alguns elementos que podem auxiliar a estruturação e estabelecimento de diretrizes para 

a implantação e implementação da Política de Assistência Social do município, bem 

como, auxiliar o aprimoramento da Gestão Pública local. Os dados do Diagnóstico 

corroboram diversas teses que relacionam contextos econômicos, sociais e políticos de 

crise com a precarização dos serviços públicos e não participação cidadã, e desta forma 

passamos as recomendações por meio de blocos direcionais a cada aspecto detectado. 

 As observações realizadas se traduzem aos aspectos intersetoriais, vistas como 

primordiais a funcionalidade e operacionalidade da administração e do desenvolvimento 

efetivo das políticas públicas, assim a intersetorialidade pode ser resumidamente definida 

como: 

(...) a articulação de saberes e experiências para o planejamento, a 
realização de avaliação de políticas, programas e projetos, cujo fim é 
alcançar resultados cooperativos em situações complexas. Desta forma, 
uma perspectiva de trabalho intersetorial implica mais do que justapor 
ou compor projetos que continuem sendo formulados e realizados 
setorialmente; de fato, a intersetorialidade traz um conjunto de 
implicações para a ação do Estado, entre as quais se destacam dois 
aspectos: (i) os desafios relacionados às polícias focalizadas 
territorialmente, em segmentos da população; (ii) os desafios 
relacionados aos resultados e impactos da intervenção. (2001, p. 04) 

 

É fundamental pensar em mudanças na estrutura organizacional dos serviços 

públicos municipais para alinhar as diferentes instâncias de decisão objetivando atender 

as demandas do presente, e organizar as questões estratégicas para o futuro.  

Assim, esse diagnóstico apresenta a necessidade de criação de espaços de 

intersetorialidade entre as políticas do municipio, visando:  

1- A otimização de recursos públicos por meio de ações integradas entre as 

diversas pastas; 
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2- A atender a população do municipio de uma forma integral, seja por que porta 

de entrada no serviço público ela entres: assistência social, saúde, educação, 

segurança pública, geração trabalho e renda;  

3- Garantir um espaço de articulação e resolução das políticas públicas de forma 

coletiva evitando uma avaliação negativa da administração local. 

4- A construções de ações intersetoriais no âmbito da administração pública e 

privada tem mostrado resultados efetivos e eficazes. 
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GESTÃO PÚBLICA 

1.1 Geração de Acesso ao Mundo do Trabalho e Renda 

Os indicadores obtidos através da pesquisa com a população de Angélica - MS 

constataram que o desemprego é um grande desafio para a municipalidade, sendo um dos 

maiores problemas para o alcance do desenvolvimento da cidade que assombra a 

população. Os índices oficiais reforçam essa percepção. 

 É nesse sentido que o Poder Público Municipal deve restabelecer estratégias e 

diretrizes para o Acesso ao Mundo do Trabalho e da qualificação profissional por meio 

de: 

1ª Instituir equipamentos públicos e/ou similares capazes de contribuir para a 

prevenção e superação desse problema. 

2ª Organizar as demandas como a do desemprego, a ausência de qualificação 

profissional e o acesso a equipamentos, materiais e serviços de avanço tecnológico num 

contexto do acesso as políticas públicas como as relacionadas à assistência social ao 

desenvolvimento econômico e as demais políticas intersetoriais. 

3ª Estabelecer parcerias públicos e privados para captação de recursos técnicos, 

humanos e financeiros seja em âmbito estadual, federal e internacional. 

 

1.2 Política de Assistência Social – Sistema Único de Assistência Social 

 

É notório com o presente diagnostico compreender que a política de Assistência 

Social em sentido ampliado a conjuntura do pleno desenvolvimento territorial, 

econômico, cultural e social é um excelente termômetro do que pode ser feito ou mudado 

para melhorar a vida da população. 

Desta maneira, compreende-se que os serviços desenvolvidos pela Secretaria de 

Assistência Social do município, da Proteção Social básica à Proteção Social Especial de 

alta complexidade são exemplos resultantes das principais demandas de dificuldades 

enfrentadas pela população, que recai sobre o SUAS em suas expectativas e anseios ao 
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desenvolvimento emanadas, pelas mais distintas problemáticas locais existentes. Pensar 

as demandas da assistência social aliada a outras frentes de trabalho como a geração de 

empregos, a garantia do acesso à educação e a permanência na mesma, e a garantia de 

acesso à saúde pública de qualidade, eficiente e eficaz ao atendimento da população, esses 

em si, passiveis de auxiliar a ampliação da efetividade dos serviços públicos ofertados.  

A Assistência Social no município conta com excelentes indicadores de aprovação 

por parte de seus usuários (as). É notável a partir dos dados das entrevistas que os centros 

de atendimento vinculados ao Órgão Gestor do município possuem uma imagem positiva 

perante a população. Cabe a Prefeitura não apenas manter esses índices, mas se apropriar 

deles para planejar políticas públicas com outras secretarias do município.  

Fazendo coro com a população, o quadro funcional dos (a) servidores (a) da 

Assistência Social do município, de modo bem amplo, também possui uma visão positiva 

sobre o trabalho desenvolvido por eles (a), seja setorialmente ou no conjunto das 

atividades desenvolvidas.  

O aprimoramento efetivo e constante dos (a) servidores (a) acarreta em impactos 

positivos a curto, médio e longo prazo. Nesse sentido o Município deve investir mais na 

qualificação de seus funcionários (a) afim de garantir que os níveis de satisfação da 

população permaneçam positivos. Recomenda-se que o Município construa um Plano de 

Qualificação e Educação Permanente para os Servidores e Técnicos de Nível Médio e 

Superior com equipes especializadas e de apoio.  

Outro ponto a ser considerado sobre o quadro funcional – é a média de idade dos 

servidores no geral é baixa (35,2 anos em média). Entretanto, em locais como a Casa Lar 

e o Centro de Convivência do Idoso essa média recebe um acréscimo de dez anos (44,5 e 

43 anos, respectivamente). Tal composição aponta para a necessidade da administração 

pensar na realocação de servidores para trocas de experiências geracionais aos demais 

funcionários, técnicos e/ou similares 

Observa-se que a médio e a longo prazo o município poderá ter um déficit de 

quadro funcional que potencialmente acarretará em prejuízo para as atividades fins da 

Política de Assistência Social. 
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 É estratégico que o município implante e/ou implemente mecanismos em Plano 

de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS específico do SUAS que englobe o planejamento, 

o monitoramento, a execução e a avaliação com profissionais de ensino fundamental, 

médio e de ensino superior, permitindo a manutenção a ampliação e a operacionalização 

de seus quadros e serviços para a consecução da política pública que busca reduzir as 

desigualdades, vulnerabilidades e riscos sociais.  

 

1.3 Política de Saúde 

A saúde é a terceira grande área de preocupação da população segundo o 

diagnóstico, considerando que as redes de média e alta complexidade se situam em outro 

municipio e os desafios da população o com transporte e locomoção dos usuários até esses 

locais para atendimento ou acompanhamento de pacientes, torna o sistema de saúde 

municipal em área de desconforto. 

A demanda local na saúde com falta de leitos hospitalares para atendimento, aqui, 

se trata tanto no público como privado foi uma constante dos usuários. No atendimento 

básico a demora nas marcações de consultas, em alguns momentos falta de medicamentos 

e poucos profissionais na área de saúde é o desafio do município. 

A intersetorialidade aqui é fundamental na busca de ações conjuntas que deem 

conta da diversidade do atendimento especifico da saúde, mas compreender que saúde 

integral são um conjunto de ações não apenas da pasta especifica mas de diversas outras: 

como saneamento básico, limpeza e higiene, educação, assistência social, etc.  

É importante salientar que em algumas ações a assistência social, saúde e 

educação são parceiras como o caso do Programa Bolsa Família, etc. portanto reforça-se 

o trabalho intersetorial. 

1.4 Política de Educação 

No cenário prático de realidade do Município de Angélica – MS, observou-se a 

necessidade de ampliação de Programas locais de educação principalmente ao público 

jovem e adultos, considerando que mais de 10% dos entrevistados assinalaram serem 

analfabetos; devendo ainda ser analisados nos aspectos de se considerar que conforme 
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disposto pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatísticas em base das entrevistas coletas 

mais de 59% dos envolvidos de 15 (quinze) anos e mais de idade  tiveram escolaridade 

inferior a quatro anos de estudos.  

 

1.5 Política de Habitação 

No campo da Habitação percebe-se que o Município apesar de deter mais de 50% 

dos entrevistados possuírem moradia própria, percebe-se que mais de 30% ainda vivem 

em coabitações e/ou convivência familiares e/ou de terceiros, este em si, pode ser um 

número expressivo ao se mencionar sobre o bojo do desenvolvimento do Plano Local de 

Habitação, que uma vez mencionado, serve como sinal de aspectos para a implementação 

de mecanismos estratégicos para mapeamento da territorialidade deste público para a 

aquisição de moradias de interesse social como os do governo federal subsidiados pelo 

Ministério das Cidades em interfaces da Caixa Econômica Federal; este em si pode, 

ressaltar o empoderamento de independência e autonomia dos envolvidos ao progresso 

pretendido pela administração. 

Ressaltamos que a condição de coabitalidade nos aspectos questionados preocupa-

se com a compreensão de indicadores de vulnerabilidade do território e dos cidadãos do 

município. Ao porte da cidade, pondera-se o alerta de atenção podendo em anos futuros 

haver ramificações descontroladas ao desenvolvimento e atendimento da população por 

meio dos serviços e das políticas públicas, passando a ser ineficiente as demandas 

adquiridas. 

2. Articulações Públicas e Privadas 

 

As articulações públicas e privadas são de extrema importância para o 

desenvolvimento sadio e harmonioso de Angélica – MS, no território do município possui 

empresas de pequeno, médio e grande porte que necessita de planejamento participativo 

para aproximar o Poder Público e empresas privadas, para que o desenvolvimento 

político, sociais, cultural e econômico do município. 
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Na municipalidade foi possível detectar uma empresa de grande porte, que reflete 

nos discursos e percepções da população e da Gestão sobre o avançar do desenvolvimento 

do município, mas que infelizmente não foi possível ter as devolutivas do questionário 

solicitado a mesma, que buscava conhecer o impacto social da empresa para a população, 

assim como a responsabilidade social perante o município e seus munícipes. A 

importância das respostas a luz dessas frases poderiam espelhar à Administração Pública 

local, bem como aos cidadãos expectativas direcionadas ao desenvolvimento 

colaborativo, face a objetivo da coletividade ao seu presente e futuro. 

Se faz necessário considerando a realidade atual um maior engajamento das 

empresas e setores nas questões sociais locais, a Lei de Responsabilidade Social, 

vinculada a diversos benefícios propiciados pela administração traz nesse momento a 

necessidade de ações conjuntas para superação de exclusão social, miséria, 

analfabetismo, fome e subnutrição, etc.  

 

Destarte, o presente documento reafirma após a análise aprofundada da realidade 

apresentar algumas alternativas para funcionalidade e operacionalização das políticas 

públicas pensadas a partir da intersetorialidade:  

A) Fomentar as políticas de emprego promovendo cursos de qualificação que 

considerem as vulnerabilidade e/ou risco sociais da população desempregada 

e as características demográficas, territoriais, culturais, sociais e as dinâmicas 

econômicas do município; 

B) Planejar a política pública de Assistência Social buscando a ampliação dos 

atendimentos voltados para a população vulnerável uma vez que a economia 

do país se encontra num ciclo de retração, principalmente na ampliação no 

número de profissionais no órgão Gestor e demais equipamentos estatais do 

SUAS; 

C) Fortalecimento dos programas de transferência de renda e benefícios de 

socioassistenciais, entendendo que estes constituem respostas importantes 

para a garantia da segurança de sobrevivência das famílias. A defesa da renda 

mínima deve ser uma constante, em especial no município de Angélica – MS 
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que conta com um contingente substancial de seus habitantes subempregados, 

na informalidade ou no desemprego total. 

Por fim, é recomendado que a Poder Executivo local consiga ampliar sua base de 

dados populacionais, sociais, culturais, habitacionais, sanitários, urbanísticos, 

administrativos, econômicos, demográficos, territoriais, educacionais, geracionais e de 

expansão, relacionados a outros indicadores que possam contribuir para o planejamento 

de todas as atividades da administração pública. 
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CAMINHOS A DIANTE! 

Os desafios da Administração Pública no cenário atual demonstram em sua 

completude um caminho árduo a ser percorrido pelos dirigentes municipais e seus 

munícipes. Angélica – MS, uma jovem cidade em seu comprometimento civil, político, 

social, econômico e territorial deixa seu papel de importância no seu presente, e uma 

esperança para o seu futuro. 

O Diagnóstico diz em sua essência o seu objetivo, o status de ontem, de hoje e a 

possibilidade do amanhã, o chamado futuro.  

Como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a buscar um novo 

começo a partir da análise territorial de Angélica - MS. Tal renovação é a promessa dos 

princípios do presente documento. Para cumprir as prerrogativas assumidas com a 

população a administração se comprometeu em realizar esta pesquisa e isso nos leva a 

compreender que temos que nos comprometer a adotar e promover os valores e objetivos 

da análise conjuntural do território. 

A vida muitas vezes envolve tensões entre valores importantes. Isto pode 

significar escolhas difíceis. Porém, necessitamos encontrar caminhos para harmonizar a 

diversidade com a unidade, o exercício da liberdade com o bem comum, objetivos de 

curto prazo com metas de longo prazo, e isso a análise trás para a Gestão e os Cidadãos 

as possibilidades dos próximos passos. Todo indivíduo, família, organização e 

comunidade têm um papel vital a desempenhar no desenvolvimento do Município de 

Angélica, no Estado de Mato Grosso do Sul. As Instituições Públicas, as artes, as ciências, 

as religiões, as instituições educativas, os meios de comunicação, as empresas, as 

organizações não-governamentais e as mais distintas políticas públicas são todos 

chamados a oferecer uma liderança criativa e promissora com o desenvolvimento social, 

territorial, econômico, educacional, cultural, habitacional, etc. A parceria entre o governo 

municipal, sociedade civil e empresas é essencial para uma governabilidade efetiva, 

“Angélica – MS um governo para todos”. Para construir uma Angélica – MS 

economicamente desenvolvida e comprometida com a causa social, todos são chamados 

para renovar seu compromisso social, cumprir com suas obrigações respeitando os 
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acordos previstos em lei em desenvolvimento existentes e apoiar a implementação de uma 

Política Pública legalmente unificador quanto ao ambiente e ao desenvolvimento. Que o 

nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à vida, pelo 

compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, a intensificação da luta pela justiça e 

pela paz, o desenvolvimento municipal, social, cultural, educacional, e territorial e a 

alegre celebração da vida. 

 Finaliza-se o presente documento com o entendimento que é possível deter de 

uma governabilidade capaz de superar os desafios e dificuldades nos cenários múltiplos 

ao desenvolvimento, assim como busca a presente administração. 
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