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Municipio: Pontal do AraguaiaÀ,ÍT

Prefeito: Adelcino Francisco Lopo

Secretária Municipal de Assistência Social: Michelle Silva Alves

Presidente do Comitê Gestor Municipal:

Coordenação local do Programa: Ana Paula Fernandes

Endereço do Comitê: Rua Padre Sebastião Teixeira, no 0l

Telefone: (66)340 I 4653 (66) 999654s45

E-mail: craspontal@outlook.com darcileneguerra@outlook.com

I. COMPOSIÇÃO NO COMITÊ GESTOR MI]IICIPAL SER FAMILIA

2. COMPOSTÇÃO »l EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA SER FAMILIA

3. DIAGNOSTICO SOCIOTERRITORIAL DO CRAS: DIAGNOSTICO DA
REALIDADE LOCAL

3.1 Histórico do município:

O Municipio de Pontal do Araguaia tem sua história calcada principalmente nas ações
garimpeiras desenvolvidas na região dos rios Garças e Araguaia, que banham seu território. Os
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Secretaria Municipal de Saúde Clênia Monteiro
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NOME DO PROF'ISSIONAL PERFIL
Darcilene Guerra Libório Assistente Social
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Alaine Alves Carvalho de S Mendes Agente Comunitário de Saúde

Alexandre Cesário Alves Agente Comunitário de Saúde

Atanael Ribeiro dos Santos Asente Comunitario de Saúde

Leidiana Duques da Silva Agente ComuniLírio de Saúde

Leidiane Dias Souza Teixeira Asente Comunitário de Saúde

Leila Aparecida de Oliveira Agente Comunitario de Saúde

Lucelia Jacinto de Lima Agente Comunitrírio de Saúde

Maria Cristina Ribeiro de Oliveira Agente Comunitiírio de Saúde

Orlandinete Nogueira da Silva Asente Comunitário de Saúde

Laura Neres Santos Orientadora Social
Laura Beatriz Borges da Silva Orientadora Social
Julieli Martins da Silva Orientadora Social
Wliana Ferreira Silva Orientadora Social
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pioneiros do lugar foram famílias vindas de Goiás, Minas Gerais e do Nordeste Brasileiro. Por um
bom tempo toda esta região sofreu influências políticas de Goiás, que anexou vasto espaço territorial
de Mato Grosso, ainda no início do seculo XX. Mais tarde, por decisão do Superior Tribunal Federal,
o Estado de Mato Grosso foi declarado detentor do território da margem esquerda do rio Araguaia,
onde está siruado o Município de Pontal do Araguaia.

A região também foi movimentada por ocasião da Chamada Primeira Borracha, no final do
seculo XIX e começo do )O( Os nordestinos, fugindo da seca, procuraram a região do Araguaia para

extração do látex e, eventualmente, garimpar. Na região proliferava a mangabeira do cerrado, matéria
prima da borracha. Atualmente, este vegetal encontra-se em fase de extinção. Pela região passou o
mineiro João Jose de Morais, o Cajango, que coúecia profundamente a itrea e incentivou
sobremaneira a cata diamantífera. Cajango era amigo dos índios bororos, que ainda habitavam a
região. Estes lhes indicavam os melhores "monchões" a serem trúalh

Nesse tempo de garimpo efervescente nasciam comrtelas garimpeiras em diversos cantos
do atual territorio do Município de Pontal do Araguaia. A vida nos garimpos era dificil e o próprio
Governo Estadual tinha receio de buscar uma interveniência policial para impor a paz e a ordem e

cuidava apenas de ter ao seu lado o chefe local dos garimpos, assegurando, desta forma, os votos para

o momento certo. Assim, a região garimpeira tornara-se terra sem lei, onde a violência e o temor
dominavam os ânimos.

A região ainda conheceu diversas fases desencadeadas pelo poder nos garimpos do leste
mato-grossense. Fez história a luta caudilhesca de Morbeck e Carvalhinho. A Igreja Catôlica foi a
primeira instituição a contribuir socialmente com o antigo distrito de Pontal do Araguaia. Percebe-se

que seus povoadores tinham a preocupação em preservar sua identidade cultural, resistindo a nova
leva de migrantes que chegava ao município notadamente de sulistas.

O progresso estabeleceu-se com a criação da fronteira agrícola mato-grossense. As terras de

Pontal do Araguaia, férteis, são um convite aos que lidam com agropecuária. Novas levas migratórias
permitiram o crescimento ordenado e sustentado por uma política social, cultural e econômica de
suporte, a lhe granjear o direito a emancipação político-administrativa através da Lei N" 5.097, de 20
de dezembro de 1991, de autoria do Deputado Evaristo Roberto Cruz. Assim, foi criado o Municipio
de Pontal do Araguaia, desmembrando-se dos territórios de Torixoréu e Guiratinga. Inicial o
povoamento ocorreu num processo normal de compra e venda de lotes residenciais, expandindo ainda
mais, em 1988, com a construção do Campus da Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de

Ciências e letras do Médio Araguaia, que atende alunos dos municípios circunviziúos, tanto de Mato
Grosso, como de Goiás.

O Município foi instalado mm as eleições de 1992, quando os pontalenses-do-araguaia

elegeram seus primeiros representantes. As urnas compÍreceram mais de90Yo, dos 1.628 eleitores,
para exercerem seus direitos de cidadania. Dados Gerais do Município Segundo FERREIRA
(2001:563), O Municipio de Pontal do Araguaia possui a seguinte dependência genealógica: Cuiabá
deu origem ao municipio de Araguaia (extinto), que deu origem ao Registro do Araguaia (extinto),
que deu origem ao município de Santa Rita do Araguaia (extinto), do qual originou-se Lajeado
(extinto), que deu origem ao municipio de Guiratinga" do qual originou-se Torixoréu, que deu origem
ao Município de Pontal do Araguaia.

Na época de sua emancipação político-administrativq Pontal do Araguaia contava com uma
população de 2.652 habitantes, de acordo com o Censo Demográfico de 1991 e 1.628 eleitores.
Atualmente, possui 3.736 habitantes (IBGE/2000) e 3.495 eleitores (TRE/2000). Como se vê, na

última decada, a população cresceu 40,9yo e o número de eleitores dobrou. Isto se deve, talvez, pelo
fato dos filhos da terra apesar de migrarerq para centros maiores em busca de maiores oportunidades,
não se desligam de suas raízes, permanecendo eleitores do Município podendo participar do seu
destino. Segundo dados do IBGE, dos 3.736 habitantes de Pontal do Araguai4 5O,8%o (l 898) são

homens, 49,2yo (1.838) são mulheres, 82,7yo (3.093) residem na zorl,a urbana 17,3% (646) na zona
rural,89,9Yo (2.689) da população com l0 anos ou mais são alfabetizados.

A extensão territorial do município permanece a mesma do distrito, 2.729,89 km2,
localizado na Microrregião Leste mato-grossense, Microrregião de Tesouro. Limita-se ao Norte com
Barra do Garças e General Carneiro, ao Sul com Torixoréu, ao Oeste com Guiratinga e Tesouro, ao
Leste com o Estado de Goiás. Seus limites, de acordo com a lei de criação, são os seguintes: "Inicia na
confluência do rio Araguaia com o rio das Garças, deste ponto segue pelo rio Araguaia acima até a foz
com o rio Diamantino, daí segue pelo rio Diamantino acima até a barra do córrego Limão, segue por
este corrego acima até a barra do córrego Laranjeiras, segue por este córrego acima até a sua
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3.3 Dados sobre a População de Pontal de Araguaia (fonte IBGE):

Índice de Desenvolvimento Humano

Á,rea da unidade territorial

Estabelecimentos de Saúde SUS

Matrícula Escola Infantil

Matricula - Ensino fundamental - 2021

Matrícula - Ensino medio - 2021

PIB per capita

População residente

População residente - Homens

População residente - Mulheres

cabeceira, deste ponto segue por uma linha reta até a cabeceira do ribeirão São Jose, segue por este

ribeirão abaixo até a sua barra no rio das Garças, segue por este rio abaixo, até a foz com o rio
fuaguaiq ponto de partida" (sic). O Município possui as seguintes coordenadas: 15' 54' 03" latitude
sul, 52o 15' 23" longitude oeste Gr. O Municipio pertence à Comarca de Barra do Garças e sua sede
fica a 518 km2 de distância da Capital de Mato Grosso.

O relevo, depressão Araguaia-Tocantins, representa a união das depressões abertas pelas
drenagens dos rios Araguaia e Tocantins e consistem em extensa superficie com altitude média entre
200 e 300 metros, cujos processos de erosão modelam e rebaixam indiscriminadamente rochas com
Formação Geológica de coberturas não dobradas de Fanerozóico, Bacia Quatermática do alto e medio
Araguaia e sub-bacia do Paraná. Coberturas dobradas do Proterozóico com granitóides associados,

Grupo Alto Paraguai e Grupo Cuiabá.
O solo Litólico distrófico A moderado apresenta textura media e o Latossolo vermelho

escuro distrófico A moderado apresenta textura muito argilosa. Quanto à hidrografia" o Município
pertence Bacia do Araguaia que, por sua vez, contribui sobremaneira com a Grande Bacia do
Tocantins.

O Araguaia e o rio mais importante do Município e o Diamantino seu principal afluente.
O transporte fluvial, eventualmente alternativo, é pouco explorado, pois o Araguaia não oferece boas
condições de navegabilidade no território do Município.

O clima tropical quente e sub-úmido, com quatro meses de seca, de maio a setembro, com
precipitação anual de 1.750 mm, temperatura média anual de 24" C, sendo maior máximo de 40o C e
menor mínimo de 0o C. As principais atividades econômicas desenvolvidas no Municipio são a
agricultura e a pecuária semi-intensiva de corte e de leite, que fortalecem a economia local.

3,2 Dados da população segundo o censo IBGE/2010:

- População estimada 2O21.6.972 pessoas.

- População no último censo 2010: 5.395 pessoas

- Densidade demogrrífica 2OlO. l,97hablkm2

0.734

2.738,777 kÍrf

03 estabelecimentos

170 matriculados

500 matrículas

240 matrículas

10.400,32 reais

5.395

2.776

2.619
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População residente que frequentava creche ou escola

t.714

3.4 Evolução do IDHM de Pontal do Araguaia:

Entre 2000 e 2010 O IDHM passou de 0,607 em 2000 para0,734 em 2010 - uma taxa de crescimento de

20,92o/o. O hiato de desenvolvimento humano, ou sejq a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do
índice, que e l, foi reduzido em32,32%o entre 2000 e 2010.

Entre l99l e 2000 O IDHM passou de 0,384 em 1991 para0,6O7 em 2000 - uma taxa de crescimento de
58,07yo. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do
índice, que é 1, foi reduzido em36,2ú/o entre l99l e 2000.

Entre l99l e 2010 Pontal do Araguaia teve um incremento no seu IDHM de9l,15%o nas últimas duas

décadas, acima da média de crescimento nacional (47,46%) e acima da media de crescimento estadual (61,47yo\. O
hiato de desenvolvimento humano, ou sej4 a distáncia entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que
é 1, foi reduzido em56,82Yo entre l99l e 2010.

3.5 Equipamentos comunitários e sewiços públicos:

Na área de Educação temos:
- Escola Municipal "São Jorge": atende 500 alunos distribuídos de l'. a #. Série e do 5o. Ao 9P. Ano.
-Escola Estadual "São Miguel" com o Ensino Fundamental e Ensino Medio.
-Escola Municipal de Educação Infantil "Isaias Pereira dos Santos", atende crianças de 02 a 05 anos de idade,

atualmente com 170 crianças matriculadas.

Na área da Saúde: existe no municipio 02 ESF e um Centro de Referência em Saúde, com equipe composta de - 07
medicos, 05 enfermeiros e 12 agentes de saúde, cobrindo l00o/o da área. Temos um Centro de Reabilitação equipado
com aparelhos novoq onde se dispõem da mão de obra de uma fisioterapeuta, uma psicologa, nutricionista e um
educador fisico.

Principais Instituições:
02Igrejas Católicas,
01 lgreja Assembleia de Deus,
0l Igreja Deus é Amor,
0l lgreja Assembleia de Deus Renovada,
01 lgreja Batista,
01 Pastoral da Crianç4
0l Cooperativa Mista dos Agricultores de Pontal do Araguaia - COOMAPA
03 Associações de Bairro,
0l Universidade Federal - UFMT,
0l Associação dos Servidores Públicos - ASSEMPÀ
01 Associação dos Pequenos Produtores de Pontal do Araguaia - APRIIPA

3.6 lVlapeamentodasUnidadesSocioassistenciaisPúblicas:

No nível de Proteção Social Básica a SMAS/PA oferece os seguintes Serviços, Beneficios,
Programas e Sistema de Informação:
-Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF;
-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV;
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-Beneficios Eventuais;
-Beneficio de Prestação Continuada - BPC e BPC na Escola;
-Programa Bolsa Família;
-Programa Criança Feliz;
-Programa Pró-Familia;
-Cadastro único para Programas Sociais - CADUNICO;
-Equipe Volante.

Tabela: descrição dos Programas, Serviços e Beneíícios da Proteção Social Básica, ofertados em
Pontal do

3.7 Mapeamento das Unidades Socioassistenciais Privadas e/ou Organizações Não
Governamentais - ong's:

3.E Órgãos de Defesa e Direitos:

. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
o Conselho Municipal de Assistência Social,
o Comitê Gestor Municipal do Programa Criança Feliz;
o Comitê Gestor do Programa Bolsa Família"
. Conselho Municipal de Habitação,
o Conselho Municipal de Turismo,

\
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Nome Descrição
PAIF Trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a frnalidade de fortalecer a função

protetiva da família" prevenir a rupfura de seus vínculos, promover o acesso e usufruto aos
direitos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida.

SCFV Realiza atendimento em grupo, atiúdades artísticas, culturais, de lazer e esportivas,
dente outras, de acordo com a idade dos usuários.

Benefícios
Evenfuais

Proüsões de caráter suplernentar e proüsório, prestados aos cidadãos e as famílias
em viÍtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade ternporiária e de
calamidade pública.

BPC Beneficio não contributivo de um (01) salario-mínimo mensal às pessoas idosas
com 65 anos ou mais e às pessoas com deficiência que compÍovem rer.da per
capita familiar inferior aYo do salârio mínimo e que comprovem não possuir meios
de prover a própria manutenção, nein de tê-la proüda por sua família. tnclú o BPC
na Escola.

PBF Programa de tansferência condicionada de rend4 que beneficia famílias pobres e

extremamente pobres inscritas no CADUNICO. Para receber o beneficio a família
deve cumprir as condicionalidades da frequência escolar dos Íilhos (crianças,
adolescentes ejovens de 16 a 17 anos), do acompanhaÍnento da saúde das crianças
de até 07 anos e de mulheres de 14 a 44 anos.

Programa
Criança Feliz

O Programa Criança Feliz surge como uma importante ferrarnenta paÍa que
famílias com crianças enüe zero e seis anos ofereçam a seus pequenos ferramentas
para pÍomover seu desenvolvimento integral. Por meio de üsitas domiciliares às

famflias participantes do Programa Bolsa Famíli4 as equipes do Criança Feliz farâo
o acompanhamento e darão orientações importantes para fortalecsr os vínculos
familiares e comunitiários e estimular o desenvolvimento infantil.

CADUNICO Cadasfro que reúne informações socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa
renda - aquelas com renda mensal de até meio salário per capta, proporcionando ao
governo o conhecimento das reais condições de úda da população e a seleção das
famflias paÍa a sua inserção em pÍogramas sociais. O serviço também inscreve
famílias que tem renda mensal total de até três (03) salários-mínimos, com o
objeüvo de atender a oufros programas sociais, como o "Minha Casa, Minha Vida".
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o Conselho Municipal da Cultura,
o Conselho Municipal de Saúde,
o Conselho Municipal de Educação,
o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa;
o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente.

Não temos no Conselho Municipal de Assistência Social de Pontal do Araguaia" registro de ONG's.

4. OBJETTVODOPACTO

Atender Cem (100) famílias do município de Pontal do Araguaia, que se encontram em
situação de pobreza e./ou eúrema pobreza, para receber este auxílio Estadual SER Família, no intuito
de superar a condição de vulnerabilidade social que essas famílias se encontro no âmbito territorial e

melhorar consideravelmente sua qualidade de vida e de seus familiares.

s. PACTUAÇÃO COM A REDE
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RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
METAS AÇAO RESULTADOS

Sessenta (ó0) famílias
inseridas nos serviços da
Proteção Social Básica

Incluir as famílias nos serviços de
proteção social básica e quando
necessário conceder os Beneficios
eventuais capazes de sanar a
vulnerabilidade em que se

encontram.

Acesso ao direito socioassistencial e

melhoria na qualidade de vida de 60
fam í lia s beneficiiírias.

lncluir todas as familias do
Ser Famili4 com perfil, no
Programa Criança Feliz.

Realizar check list com o Programa
Criança Feliz e encamiúar as

famílias com perfil, para o referido
proltrama.

Oportunizar o desenvolvimento
infantil adequado com as diretrizes
do programa.

Incluir no Programa SER
Família" as famílias do PCF
com perfil compatível com
as exigidas deste programa
Estadual.

Realizar reunião com a equipe do
PCF, e solicitamos as famílias com
perfil baixa rend4 para inclusão no
SERFamília.

Melhorar a qualidade de vida dessas
famílias, principalmente das crianças
de0a3anosdeidade.

Inserir 80% das famílias em
oficinas de Geração de
Renda ofertada pelo
CRAS/PAIF e/ou parceiros.

Sensibilizar as familias quanto a

importância e necessidade de
rcalizar essas oficinas.

Proporcionar uma renda melhor para
a familia acompaúada.

Incluir todas as famílias do
SER Família com perfil, no
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.

Dialogar com o SCFV para receber
as familias com perfil para este
serviço, para as mesmas acessem
esses beneÍicios.

Proporcionar as crianças atendidas a
possibilidades de participar de várias
oficinas tais como: música, teatro,
dança e informática.

Incluir os Idosos do
Programa SER Família no
SCFV.

Repassar a lista com os nomes dos
idosos com perfil a esse serviço

Socialização, qualidade de üda e

maior participação na sociedade
local.

RESPONSÁVf,L: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Mf,TAS AÇÃO RESULTADOS

Vacinar todas as crianças, em
idade hábil, pertencentes ao

Encaminhar as famílias com crianças
beneficiarias para vacinação e acompanhar
as vacinas das crianças e adolescentes

100% das famílias
imunizadas.
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Programa Ser Família. beneficiiirias, verificando as cadernetas de
vacinas.

Manter o calendiírio de vacina
dos Idosos do programa SER
família, atualizado.

Encaminhar e acompanhar aos PSFs do
município, os idosos que estão com vacina
atrasada.

100% dos Idosos
imunizados

Atender 90% das famílias do
Programas SER família

Palestra que aborde os seguintes temas.
o A importância de uma alimentação

saudável com parêntese para
crianças e idosos;

o A Impoúância da imunização para
crianças e idosos,

Famílias com hábitos
saudáveis

ÂÊI'#

6. MONTTORAMENTO E AVALTAÇÃO

Faremos o acompanhamento/monitoramento das familias inseridas neste Programa
Estadual, por meio de visita domiciliar, reuniões e oficinas quando forem necessárias, buscando
sempre solução para as demandas levantadas. Esse acompaúamento visa manter as familias
informadas e assistidas quanto ao acesso as políticas públicas municipais.

Avaliação será semestral e por meio de questionrírio, instrumental específico, e de flícil
acesso e leitura para todos os beneficiários ou responsáveis, levando em consideração a
especifi cidade,/realidade de cada indivíduo.

Data:09/0212022

Membros do Comitê Gestor Municipal

Adelcino Francisco Lopo
Prcfeito
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Silra Hves
Assistência Social
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Silverina da Silva Sousa

Sec. Mun. Educação

Sec. Mun. Saúde ",","#s;,hír",oo"r"Assentamento Brilhante
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