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TABELA 01

No município de União do Sul-MT,

INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL

Valor dos indicadores do Índice de desenvolvimento humano municipal de União do Sul-MT,
em 2010 e seus indicadores era de 0,665.Em 2010, o IDHM do município - União do Sul -ocupava a 2776ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros e a 99ª posição entre osmunicípios de seu estado(UF).(Fonte,http://www.atlasbrasil.org.br/perfil/municipio/510830).

1. IDENTIFICAÇÃO

Objeto: Plano Municipal de Assistência Social - PMAS

Período de abrangência: 2022-2025

Município: União do Sul – Mato Grosso
Gestor Executivo Municipal: Prefeitura Municipal de União do Sul
CNPJ nº 01.614.538/0001-59
Prefeito: Claudiomiro Jacinto de Queiroz

RG nº 57533250 SESP PR
CPF nº 784.082.539-72
Avenida Curitiba, 94 Centro
CEP: 78543-000
Telefone: (66) 3540 1283
Endereço Eletrônico: www.uniaodosul.mt.gov.br

PERCENTUAL DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS NA ESCOLANo município de União do Sul-MT, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola era de100,00%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos, frequentando osanos finais do ensino fundamental, era de 82,61%. A proporção de jovens de 15 a 17 anos comensino fundamental completo era de 45,12%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos comensino médio completo era de 41,75%. (Fonte,http://www.atlasbrasil.org.br/perfil/ município/510830.
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Antônio Sérgio Fiorílio Suplente
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Representantes dos
prestadores de serviço

Franciele Rando
Nascimento

Titular/Presidente

Representantes dos
prestadores de serviço

Patrícia Rando Nascimento Suplente

Representantes Classe
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Juliana Ferreira Antoniollo Titular/ Secretária

Representantes Classe
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Adriana Neves Braun Suplente

Pastoral da Criança Elaine Serena Titular
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Usuários Bolsa Família Berenice Wentz Titular
Usuários Bolsa Família Denise Roberta Ferreira da

Silva
Suplente

2. INTRODUÇÃO

O presente Plano, se apresenta ao município de União do Sul, com compromisso

político-institucional da gestão em qualificar os serviços socioassistenciais, como os

esforços partilhados pelos atores envolvidos para concretização de novos resultados e

para o alcance de impactos sociais efetivos no que se refere ao bem estar social da

população em situação de vulnerabilidade e risco social.

A Constituição Federal de 1988 traz uma nova concepção para a Assistência

Social Brasileira, a qual estáincluída no âmbito da Seguridade Social e regulamentada

pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS em dezembro de 1993. Como política

social pública, a assistência social inicia seu trânsito para um novo campo, o campo dos

direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal.

A Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (1993) estabelece no artigo 30,

inciso III, como uma das condições para repasse de recursos financeiros a elaboração do

Plano de Assistência Social rompendo desta forma, ações fragmentadas, instituindo a

cultura do planejamento com base no conhecimento e estudo da realidade, permitindo o

monitoramento e a avaliação das ações para garantir a qualidade dos serviços.

A Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004) e Norma Operacional

Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS (2005) consolidam a



política de assistência social em um sistema único, na qual se destaca a garantia da

previsão e continuidade das ações. Assim, no âmbito do SUAS, o Plano de Assistência

Social constitui num instrumento fundamental para a construção de uma política

planejada e efetiva sobre as situações de vulnerabilidades e riscos sociais identificados

nos territórios. Permite organizar, regular e nortear a execução da política pública de

assistência social definindo suas prioridades de ações nos níveis de proteção social

básica e especial.

No município de União do Sul-MT, a Política de Assistência Social se dá através

da atuação do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS na Proteção Básica.

Segundo as orientações técnicas do CRAS, o mesmo é um órgão público estatal criados

no ano de 2004 tendo como desígnio a prevenção os riscos e vulnerabilidades sociais,

por meio do desenvolvimento de potencialidades, do fortalecimento dos vínculos

familiares e comunitários, e por meio da ampliação do acesso aos direitos de cidadania.

A Política de Assistência Social foi introduzida no município de União do Sul-MT, em

09 de Maio de 1997.

Para elaboração do Plano a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e

Cidadania – (SMAS) definiuuma comissão para estudo, análise e definição das ações

prioritárias e metas que constarãono Plano Municipal de Assistência Social 2022-2025.

Esta comissão foi composta por:Secretária, Coordenadora do CRAS, Gestora do

Cadastro Único e Bolsa Família, Assistente Social e Facilitadoras.

O Plano Municipal de Assistência Social – PMAS 2022 - 2025 é um instrumento

de planejamento e gestão que vem organizar e consolidar a execução da Política

Municipal de Assistência Social. No PMAS são estabelecidas as diretrizes, objetivos,

prioridades e metas da Política de Assistência Social para um período de quatro anos,

compreendidos entre o segundo ano do mandato atual e o primeiro ano do mandato

subsequente.

Sua construção teve por objetivo permitir a visualização das prioridades

estabelecidas, suas ações e metas, os recursos disponíveis, bem como, as estratégias

para a sua implementação num espaço de tempo determinado, visando à obtenção de

resultados. Deverão estar presentes nas ações cotidianas dos gestores, profissionais



executores da política, bem como de seus usuários e conselheiros, devendo ser

reavaliado periodicamente de forma a redirecionar suas ações sempre que necessário,

para a efetivação da política como direito do cidadão e dever do Estado, no

enfrentamento às situações de vulnerabilidade e de risco social.

Trata-se de um documento indispensável à execução da Política de
Assistência Social em todos os níveis de governo, sendo legalmente
amparado pela Constituição Federal – CF de 1988, Lei Orgânica da
Assistência Social – LOAS, Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Assistência Social – NOB/SUAS, além de outras legislações
e normatizações da área.

Mais que um plano, o PMAS é uma importante ferramenta de gestão que articula

e congrega aspectos políticos, estratégicos, táticos, técnicos e financeiros, cujos

elementos consoam com as Diretrizes Orçamentárias - LDO; Orçamento Anual - LOA e

Plano Diretor Municipal.

Pode-se afirmar, portanto, que além do planejamento para o próximo quadriênio

2022/20215 de União do Sul, o PMAS é um instrumento de materialização da Política

de Assistência Social a partir da definição de diretrizes, objetivos, ações e metas para o

período, dentro de uma ótica de planejamento a médio e longo  prazo, que traga

visibilidade e compreensão da realidade física, humana, técnica e financeira da

Assistência Social estimulando a conscientização dos diversos atores, o debate sobre a

importância e ações de implementação da Política Municipal de Assistência Social,

adequando-a as legislações, normatizações e orientações do MDS – Ministério do

Desenvolvimento Social e Combateà Fome e do CNAS – Conselho Nacional de

Assistência Social.

O PMAS, após ser submetido à aprovação do Conselho Municipal deAssistência

Socialtorna-se, portanto, a expressão da Política de Assistência Social do Município e

deveorientar a execução das ações dessa política pelo próximo período de quatro anos,

deforma dirigente, não sendo um fim em si mesmo e sim um instrumento de um

processogarantidor de direitos.



3. DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL

Em 1982, a Colonizadora Paralelo 16 lançou projeto de colonização na região

onde está assentado o município de União do Sul e trouxe colonos dos Estados do Sul

do Brasil.No dia 18 de julho de 1982, estabeleceram-se na localidade as famílias de

Jacondo Bedin, Jorge Zampieron, Ari Altennofen, Aquiles Bedin e Cristiano Zampieron

e lançaram as primeiras sementes no lugar. E em 1984, chegaram José Palhares e

Gabriel Simão à região. Tencionavam explorar a mata com o cultivo de seringais.

Formou-se, então, um núcleo convergente na região, aparecendo os primeiros

comerciantes e agricultores.

O primeiro nome dado ao lugar foi Vila União, povoada por famílias vindas dos

Estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Uma característica marcante do

lugar é a união que reina na comunidade. Esta aliança comunitária ficou patente quando

foram abertas as estradas da região, pelos moradores do lugar, assim como a primeira

escola e a primeira igreja, tudo construído em forma de mutirão, com a força da união

da população.

A denominação de União do Sul foi sugerida por Adelmo Ragnini, e ocorreu

numa tarde do ano de 1986. Na ocasião, um grupo de moradores postados à sombra de

uma árvore tomavam cerveja, comiam churrasco e discutiam a viabilidade da alteração

do nome da localidade.

Muitos nomes foram lembrados, inclusive o de Nova Concórdia, numa

referência à cidade catarinense de Concórdia, da qual muitos pioneiros se originavam.

No entanto, dentre todas as sugestões a escolhida foi União do Sul. Trata-se de

referência ao primeiro nome do lugar, Vila União, em homenagem ao espírito agregador

da comunidade, e em referência à região de onde veio a maioria dos migrantes.

O município de União do Sul, é elevado, simultaneamente, a distrito e

município, com a denominação atual, pela Lei Estadual 6.701, de 21/12/1995,

desmembrado dos municípios de Cláudia, Marcelândia e Santa Carmem.Sede no atual

distrito de União do Sul (ex-localidade),constituído do distrito sede. Instalado em01-01-



1997.Em divisão territorial datada de 2001, assim permanecendo em divisão territorial

datada de 2009.

E estende por 4 581,9 km² e contava com 3 525 habitantes no último censo. A

densidade demográfica é de 0,8 habitantes por km² no território do município.

Situado a 323 metros de altitude, de União do Sul tem as seguintes coordenadas

geográficas: Latitude: 11° 31' 42'' Sul, Longitude: 54° 21' 36'' Oeste.

O prefeito de União do Sul se chama Claudiomiro Jacinto de Queiroz.

A Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (1993) estabelece no artigo 30, inciso

III,como uma das condições para repasse de recursos financeiros a elaboração do Plano

deAssistência Social rompendo desta forma, ações fragmentadas, instituindo a cultura

doplanejamento com base no conhecimento e estudo da realidade, permitindo

omonitoramento e a avaliação das ações para garantir a qualidade dos serviços.

A Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004) e Norma Operacional

Básicado Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS (2005) consolidam a

política deassistência social em um sistema único, na qual se destaca a garantia da

previsão econtinuidade das ações.Assim, no âmbito do SUAS, o Plano de Assistência

Social constitui num instrumentofundamental para a construção de uma política

planejadaeefetiva sobre as situações devulnerabilidade e riscos sociais identificadas nos

territórios. Permite organizar, regular enortear a execução da política pública de

assistência social definindo suas prioridades deações nos níveis de proteção social

básica e especial.

A Constituição Federal (1988) e a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS

(1993)trouxeram a assistência social para o âmbito da Política Pública, pautada no

direito decidadania e deveres do Estado, cabendo a este a universalização da cobertura e

acesso dosserviços, programas e projetos, por meio da organização da rede

socioassistencial,rompendo com as ações fragmentadas e centralizadas. Para tanto, a

organização daPolítica Pública Assistência Social, deve fundamentar-se prioritariamente

nas diretrizesestabelecidas pela Constituição Federal (1988), LOAS, reiteradas pela

PNAS, sendo,



“I – Descentralização político-administrativa,cabendo a coordenação
eas normas gerais àesfera federal e a coordenação e execução
dosrespectivos programas às esferas estadual emunicipal, bem como a
entidades beneficentese de assistência social, garantindo o
comandoúnico das ações em cada esfera de governo,respeitando-se as
diferenças e ascaracterísticas socioterritoriaislocais;II – Participação
da população, por meio deorganizações representativas, na
formulaçãodas políticas e no controle das ações em todosos níveis;III
– Primazia da responsabilidade do Estadona condução da Política de
Assistência Socialem cada esfera de governo;IV – Centralidade na
família para concepção eimplementação dos benefícios,
serviços,programas e projetos”.

A descentralização político administrativa possibilita aos municípios, na sua

competência, realizar o planejamento de suas ações baseadas no diagnóstico de

suarealidade e demandas identificadas e com vistas no aprimoramento da gestão do

SUAS,o que compreende:

 Gestão territorial por área de abrangência das unidades de CRAS, identificando

as situações de vulnerabilidade e risco social, bem como as potencialidades de

cada área, levantando as demandas para o planejamento, intervenção e a

otimização dos recursos.

 Aprimoramento da gestão do SUAS com a organização, padronização e oferta

deserviços da rede socioassistencial dentro das normativas vigentes, visando a

qualidade e a articulação dos serviços, programas, projetos e benefícios oferecidosaos

usuários da assistência social enquanto direito de cidadania.

 Intersetorialidade por meio de ações integradas das diferentes políticas públicas

einstâncias de controle social, para a deliberação, desenvolvimento e

acompanhamento das atividades, visando romper com ações fragmentadas e

focalizadas, possibilitando atender as demandas existentes em sua totalidade de

forma articulada.

 Constituição da gestão do trabalho, possibilitando a qualificação dos recursos

humanos, por meio de capacitação continuada aos trabalhadores, gestores e

conselheiros, evitando a precarização das ações, com adequação das equipes detrabalho



conforme normativas vigentes e especificidades dos serviços, programase projetos,

acompanhando as mudanças e avanços ocorridos na política de assistência social.

 Publicização dos direitos sociais, órgãos de defesa e participação social,

possibilitando o conhecimento dos direitos pelos usuários, estabelecendo e

fortalecendo mecanismos de participação e controle na dinâmica do cotidiano

dosatendimentos, atividades e eventos realizados pela política de assistência social.

O Centro de Referência de Assistência Social - CRAS atua através de Programas

como o Programa de Atenção Integral à Família – PAIF, o qual trabalha com as famílias

com objetivo de incluir as famílias junto a sociedade de forma preventiva, considerando

que anteriormente, A experiência de trabalho com famílias iniciou-se em 2001, com um

projeto piloto, o Programa Núcleo de Apoio à Família - NAF. Como forma de expandir

e qualificar essa experiência, em 2003, foi lançado o Plano Nacional de Atendimento

Integral à Família – PAIF. Em 2004, o Plano foi aprimorado e adequado às diretrizes da

Política Nacional de Assistência Social - PNAS, instituindo-se o “Programa de Atenção

Integral à Família” (Portaria nº 78 de 08/04/2004), que se tornou a principal referência

para o usuário do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Por meio do Decreto nº

5.085, de 19/05/2004, o PAIF tornou- se “ação continuada da assistência social”, sendo

sua oferta obrigatória e exclusiva nos Centros de Referência de Assistência Social -

CRAS. (BRASILIA,2012, p.05).

O PAIF foi organizado com objetivo garantir o fortalecimento da convivência

familiar e comunitária, na proteção básica do SUAS, abordando a família considerando

suas necessidades, costumes, religião, raça, etnia, gênero, direcionando a oferta dos

serviços socioassistenciais próximos as moradias dos usuários, prevendo a busca ativa

pelos profissionais que vivenciam situações de maior vulnerabilidade social. E dentro

do PAIF existe o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV ofertado

de forma complementar ao trabalho social com famílias.

O SCFV possui um caráter preventivo e proativo na defesa e afirmação de

direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com

vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das

vulnerabilidades sociais. Deve ser ofertado de modo a garantir as seguranças de



acolhida e de convívio familiar e comunitário, além de estimular o desenvolvimento da

autonomia dos usuários. Os usuários do SCFV são divididos em grupos a partir de

faixas etárias, considerando as especificidades dos ciclos de vida. O trabalho nos grupos

é planejado de forma coletiva, contando com a participação ativa do técnico de

referência, dos orientadores sociais e dos usuários. O trabalho realizado com os grupos é

organizado em percursos (para mais informações sobre a organização dos grupos do

SCFV em percursos, conferir a pergunta nº 38), de forma a estimular as trocas culturais

e o compartilhamento de vivências; desenvolver junto aos usuários o sentimento de

pertença e de identidade; e fortalecer os vínculos familiares, sempre sob a perspectiva

de incentivar a socialização e a convivência familiar e comunitária. (BRASILIA,2017,

p.06).

Como também Programa Bolsa Família-PBF Criado em 2003, segundo o

Ministério do Desenvolvimento Social-MDS, aproximadamente 14 milhões de famílias

em todos os municípios brasileiros são beneficiadas. O Programa é de responsabilidade

do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o qual vem

contribuindo para a redução da desigualdade no país. Considerando que, Todos os

beneficiários do programa Bolsa Família estão inscritos no Cadastro Único para

Programas Sociais do governo federal. O Cadastro Único reúne informações sobre as

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

pessoa —, sobre cada um de seus integrantes e sobre as condições dos domicílios onde

moram. (BRASILIA,2003, p.04).

Outro Programa bastante relevante na Política de assistência Social de Proteção

Básica são os Benefícios eventuais, uns avanços normativos instituído por intermédio

da Constituição Federal de 1988 e o disposto na Lei Orgânica de Assistência Social –

LOAS (lei 8.742/93), considerando que os Benefícios Eventuais vêm se consolidando

de acordo com a política de assistência social se torna como direito do cidadão e dever

do Estado. O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), por meio da Resolução

nº 212, de 19 de outubro de 2006, e a União, por intermédio do Decreto nº 6.307, de 14

de dezembro de 2007, estabeleceram critérios orientadores para a regulamentação e a



provisão de Benefícios Eventuais, no âmbito da Política Pública de Assistência Social

pelos Municípios, pelos Estados e pelo Distrito Federal. (BRASILIA,2018, p.07).

O benefício eventual é um direito assegurado a todas as famílias e indivíduos

que, no momento de contingência social, necessitem da proteção social imediata do

Estado. Deste modo, pode-se afirmar que tal oferta pública contribui para a igualdade de

acesso a direitos fundamentais, especialmente para assegurar a dignidade humana como

um valor e um direito que é referência para os demais direitos.

Considerando, que no município de União do Sul a Política de Assistência

Social se dá por meio da Proteção Básica, porém são atendidas demandas advindas do

Poder judiciário, bem como casos de violência contra mulher, exploração sexual contra

criança e adolescentes, acompanhamento psicossocial pessoas que provocaram ato

infracional para prestação de serviço comunitário, dentre outros.

4. OBJETIVOS

4.1. Geral

Organizar, regular e nortear a execução da Política Municipal de Assistência Social,no

quadriênio de 2022 a 2025, na perspectiva do SUAS, em consonância com as diretrizes

legais da Política Nacional de Assistência Social.

4.2. Específicos

 Prover serviços de proteção social básica e especial, bem como programas,projetos e
benefícios para famílias, indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco;

 Garantir a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando oacesso
aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreasurbanae rural;

 Organizar e fortalecer a rede socioassistencial para atendimento à família em
situação de vulnerabilidade social e risco social e pessoal;

 Implementar e implantar ações de qualificação profissional;

 Garantir aos seus usuários, o acesso ao conhecimento dos direitos sociais e órgãos de
defesa;



 Sistematizar informações, visando a construção de indicadores e índices
territorializados das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social, que
incidem sobre famílias/pessoas, nos diferentes ciclos de vida (crianças,adolescentes,
jovens, adultos e idosos);

 Identificar, definir e executar medidas de prevenção quanto à presença ou ao
agravamento e superação de vitimizações, riscos e vulnerabilidades sociais.

5. DIRETRIZES E PRIORIDADES DELIBERADAS

A Gestão proposta pelo SUAS pauta-se no Pacto Federativo no qual são

atribuídas e detalhadas as competências e responsabilidades dos três níveis de governo

na provisão das ações 20 socioassistenciais. Assim, ações de aprimoramento da gestão,

desenvolvidas pelos entes federados de forma articulada, são condições prioritárias para

a consecução da Política de Assistência Social e de fundamental importância para a

consolidação do Sistema na execução dos atendimentos prestados à população. Em

União do Sul-MT serão desenvolvidas ações no período de execução do PMAS.

Segue o quadro:

Criar projetos e capacitações para o público adolescente

Melhorias no prédio do CRAS;

Aquisição de material permanente;

Aquisição de material de expediente;

Aquisição de carro para facilidades no atendimento as famílias que residem na zona

rural;

Necessidade de uma equipe volante para o atendimento as famílias da zona rural;

Cursos profissionalizantes para população usuária;

Capacitação profissional da equipe técnica e facilitadoras de oficina

Considerando a Visão de proteção social baseada na premissa que a população

tem necessidades sociais e potencialidades;  Protagonismo e o lugar político do usuário

no SUAS é uma construção inadiável; Compromisso com o decálogo dos direitos

socioassistenciais;  Consolidação das metas estratégicas do Plano Decenal;  Integração



dos benefícios e serviços; Implementação das funções Proteção Social, Vigilância

Social e Defesa Social e Institucional; Fortalecimento do Controle Social, buscando

novas estratégias de atuação;Centralidade na família e territorialização na organização

dos serviços socioassistenciais.

Enfatizando que no município de União do Sul-MT, segundo as informações do

Cadastro Único até outubro de 2021, no município havia 363 famílias beneficiarias do

Programa “Bolsa Família”, sendo 1202 pessoas diretamente beneficiadas pelo

Programa., sendo que 90,9% dos responsáveis familiares são mulheres. E 34% da

população total do município sem o programa estariam em condição de extrema

pobreza, considerando que o município já atingiu a meta do atendimento do programa.

6. AÇÕES ESTRATÉGICAS

Em primeira instancia a inclusão dos usuários no Cadastro Único,

acompanhamento das famílias do Paif, do SCFV de crianças, adolescentes e idosos, por

meio dos programas e projetos. Considerando que através da inclusão do Cadastro

Único, traz a possibilidade de realizar o monitoramento e acompanhamento das famílias

cadastradas através dos Programas e projetos ofertados pelo CRAS.

7. METAS

O atendimento e acompanhamento das famílias o número máximo possível e a melhoria

na qualidade destes.

8. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

Melhorias no atendimento aos usuários da Política de assistência social do

município de União do Sul-MT, através de cursos de capacitação profissional,melhorias

na estrutura do prédio, bem como rampas de acessibilidade, banheiros adaptados para

PCDs, capacitação técnica da Equipe, veiculo com capacidade para atendimento nas

áreas rurais e equipe volante.



9. RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS

Materiais Materiais de expediente e permanentes,
móveis, materiais de informática, ar
condicionado,
Produtos para preparação dos alimentos
para atendimento do SCVFV.

Humanos 01-Assistente social
01-Psicólogo
01-Gestor do cadastro Único
01-Zeladora
01-Cozinheira
01-motorista
02- Facilitadoras de Oficina

10. MECANISMOS E FONTES DE FINANCIAMENTO















12. INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

No município de União do Sul de acordo com os dados do Cadastro Único, no

mês de outubro de 2021, existiam 1.202 pessoas diretamente beneficiadas pelo extinto

Programa Bolsa Família, sendo 90,9% dos responsáveis eram do sexo feminino, ou seja

34% da população do município.

No que se discerne a Educação, 359 crianças e adolescentes em União do Sul,

em 2021 foram acompanhadas 314, com uma cobertura de acompanhamento de

87,47%, sendo que o resultado nacional é de 93,07% de acompanhamento na Educação.

De acordo com os indicadores, os serviços, projetos e programas ofertados pelo
CRAS no município de União do Sul, considerando os dados do RMA (Registro Mensal
de atendimentos).

Atendimento coletivos realizados no CRAS em 2021 Total Média

Famílias participando regularmente de grupos no âmbito do Paif 927 77,25
Crianças de 0 a 6 anos inclusas no Serviço de Convivência e
fortalecimentos de vínculos.

44 3,67

Crianças e adolescentes 7 a14 anos inclusas no Serviço de
Convivência e fortalecimentos de vínculos.

555 46,25

Adolescentes de 15 a17 anos inclusos no Serviço de Convivência e
fortalecimentos de vínculos.

00,00 00,00

Adultos entre 18 a 59 anos inclusos serviços de Convivência e
fortalecimentos de vínculos.

463 38,58

Idosos inclusos nos serviços de Convivência e fortalecimentos de
vínculos.

328 27,33

Usuários que participam de palestras, oficinas e outras atividades
coletivas de caráter não continuado.

16 1,33

Pessoas com deficiência, inclusas nos serviços de Convivência e
fortalecimentos de vínculos.

12 1,00

Fonte: RMA,2021.

De acordo com os dados no município de União do Sul-MT, ainda há um

público alvo que ainda não foram alcançados, ou seja, atendimentos em relação aos

adolescentes.Considerando a necessidade de desenvolver programas e projetos

direcionados a esse público.



13. ESPAÇO TEMPORAL DE EXECUÇÃO

A longo pequeno, médio e longo prazo.
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