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1. INTRODUÇÃO

O presente relatório técnico é trabalho final de avaliação da disciplina Análise
Socioeconômica do Contexto Fronteiriço do Rio Grande do Sul (RS), ministrada pelo
professor  Muriel  Pinto.  Tem  como  objetivo  a  compilação  de  informações  do
município de Itaqui, relativas às dinâmicas histórica, econômica e social. Para tanto,
foram  coletados  dados  da  caracterização  do  município,  história,  organização
político-administrativa, orçamentários e socioeconômicos.

Em determinadas  situações,  os  gestores  públicos  não  dispõem de  dados
fidedignos com celeridade necessária à tomada de decisões. Sendo assim, pode
levar a decisões rápidas, sem fundamentação em critérios técnicos. Nestes casos,
nem sempre resultam as melhores escolhas para a gestão dos recursos públicos, na
busca do bem comum.

O trabalho tem por finalidade apresentar aos gestores municipais informações
e  dados,  organizados  de  forma  sucinta,  os  quais  são  importantes  para  o
embasamento à tomada de decisões para a manutenção, reformulação ou criação
de novas políticas públicas, sejam de ordem social, política, cultural ou econômica.
Portanto,  este  relatório  pode  ser  utilizado  como  uma  ferramenta  de  auxílio  aos
gestores públicos municipais de Itaqui.

2. DINÂMICA ESPACIAL

A dinâmica  espacial  apresentada  neste  trabalho  compreende  informações
territoriais,  demográficas,  históricas,  base  da  economia,  cultura  e  turismo,  e
caracterização  como  cidade  gêmea  em  zona  de  fronteira  internacional.  São
adicionadas figuras para localização e demonstração.

2.1 DADOS GERAIS

Lei de criação: Lei Provincial n. 419 de 06/12/1958

Área: 3.406 km²

População: 38.159 (IBGE, 2010)

População estimada: 37.757 (IBGE 2018)

Fundação: 6 de dezembro de 1858 

Gentílico: itaquiense

Acesso rodoviário: BR 472 e RS 529

Distância: 680 km da capital do estado

Região: Campanha Ocidental

Microrregião de planejamento COREDE: Fronteira Oeste
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Figura 1 - Mapa localização do município de Itaqui.

Fonte: BARIANI E BARIANI, 2013.

2.2 HISTÓRIA DE ITAQUI

O  Município  de  Itaqui  faz  parte  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  fica
localizado às  margens do Rio Uruguai,  na fronteira  com a Argentina.  O primeiro
indício de vida civilizada foi no ano de 1657, quando os Padres Jesuítas da cidade
argentina de La Cruz transpuseram o rio Uruguai e fundaram uma estância. No início
do século XIX foi incorporado às terras portuguesas e em 1802 foram concedidas as
primeiras sesmarias. Esse povoamento foi se desenvolvendo ao mesmo tempo em
que a atividade pecuária se expandia, sendo até os dias atuais, uma das marcas
econômicas da região (ACII, online).

De  acordo  com  a  Lei  n.  419,  de  6  de  dezembro  de  1858,  Itaqui  foi
desmembrada do município de São Borja. Nessa época, a população da então Vila,
era  de aproximadamente quatro  mil  habitantes.  Em maio de 1879 foi  elevada  à
categoria de cidade. Inicialmente, o nome foi São Patrício de Itaqui, em homenagem
ao padroeiro local, depois foi simplificado para Itaqui (ACII, online).

2.3 BASE DA ECONOMIA DE ITAQUI

A produção de arroz no município é a principal responsável pela geração de
empregos, de renda e de arrecadação de impostos. São gerados empregos diretos e
indiretos, nos meios rural  e urbano, distribuídos entre setor primário (agricultura),
secundário (indústria) e terciário (comércio e serviços).

Segundo Trindade, 2011, a partir  de dados do Instituto Rio Grandense do
Arroz (IRGA), a área plantada na safra 2009/2010 foi de 66.400 hectares, neste ano,
a  área  plantada  de  Itaqui  foi  a  segunda  maior  do  Estado.  O  autor  ainda  traz
levantamento do Setor Fiscal da Prefeitura, do ano de 2011, em que informa, 50%
da  receita  do  município  provém  do  Imposto  Sobre  Circulação  de  Mercadorias
(ICMS), sendo 85% do retorno de ICMS proveniente da circulação da produção do
arroz.

Além da orizicultura, no município se exploram as atividades de agropecuária;
agricultura  familiar;  indústria  de alimentos,  de bebidas e  de reaproveitamento da
casca do arroz; comércio e serviços.
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2.4 TURISMO E CULTURA

O  município  de  Itaqui  possui  turismo  histórico,  natural,  cultural  e
gastronômico. Neste contexto, destacam-se o Teatro Prezewodowski, que é um dos
mais antigos da América do Sul, construído no ano de 1883; Castelo Villa Alba;
Casilha do Porto; Mercado Público Municipal; Rio Uruguai; Praça Marechal Deodoro
da  Fonseca;  Porto  de  Itaqui;  Igrejas  e  prédios  históricos;  Balneário  Passo  do
Silvestre; Flotilha do Rio Uruguai; Estação Férrea.

No que tange os eventos culturais, destacam-se Festival Canção Farrapa da
Casilha; Semana Farroupilha; Festival Itaquiense de Teatro Amador; Cavalgada da
Mulher;  Carnaval;  Festival  de  Marchas  de  Carnaval;  Intercâmbio  Cultural
Internacional  de  Arte,  Cultura,  Educação,  Empresas,  Turismo,  Esporte  e
Gastronomia  do  Mercosul.  No  esporte,  Jogos  da  Primavera  e  Campeonato  de
Futebol  de  Salão.  Ainda,  há  o  turismo  gastronômico  que  oferece  comida  típica
gaúcha,  especialmente  nos  Centros  de  Tradição  Gaúcha  (CTG),  na  Semana
Farroupilha.

Figura 2 - Pontos turísticos de Itaqui.

Fonte: ACII, online.

2.5 CIDADES GÊMEAS

A Portaria  n.  125,  de  21  de  março  de  2014,  do  Ministério  da  Integração
Nacional (MI), estabelece como sendo cidades gêmeas os municípios cortados pela
faixa de fronteira que se confrontam, formando ou não conurbação urbana; e que
apresentem potencial  de  integração  econômica  e  cultural,  bem como problemas
característicos  de  fronteira  (BRASIL,  2014).  Nesta  Portaria,  Itaqui  consta  como
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cidade gêmea por estar localizada na fronteira com a Argentina, confrontando-se ao
município de Alvear, que pertence à Província de Corrientes.

Figura 3 - Mapa cidades gêmeas.

Fonte: MARTINS, Patrícia Cristina Statella. A formação do território turístico de Pedro Juan Caballero
(Paraguai). UFMS. Programa de Mestrado em Geografia, 2007.

A importância das zonas de fronteira, como região estratégica para o Brasil,
passou a ser reconhecida com a criação do Plano Nacional  de Desenvolvimento
Regional (PNDR), que possui um Programa de Promoção do Desenvolvimento da
Faixa de Fronteira (PDFF), que tem como objetivo o desenvolvimento regional e a
integração com os países da América do Sul (BRASIL, 2009).

São  realizadas  classificações,  para  fins  de  priorização  das  ações  para  o
desenvolvimento  regional.  No  ano de 2018,  foi  definida  uma nova tipologia  sub-
regional, construída a partir dos indicadores de renda per capita média e de taxa de
variação média do Produto Interno Bruto (PIB) per capita (SNDR, 2017). O município
de Itaqui, está classificado com Média Renda e Baixo Dinamismo. Nas regiões de
média renda e baixo dinamismo apresenta-se

[...] uma situação desfavorável de renda se soma a incapacidade de se
articular  a  um  processo  qualquer  que  lhe  traga  dinamismo  às
características  estruturais  do  sistema  produtivo  local  (MRGs  ou
municípios),  refletidas  diretamente  sobre  a  população  residente  e
associadas ao rendimento monetário domiciliar médio mensal per capita
(em sua relação com a média nacional) (SNDR, 2017, p. 12)

No art. 2º da Portaria 34/2018, fica resolvido que as ações e iniciativas “[...] da
Política  Regional  de  Desenvolvimento  serão  direcionadas,  prioritariamente,  às
microrregiões e aos Municípios classificados como de baixa renda e média renda,
ambos com baixo, médio e alto dinamismo” (BRASIL, 2018).

Reforçando o interesse em integração, foi promulgado o Decreto 8.636/2016,
acordo  bilateral  entre  Brasil  e  Argentina  para  facilitação  ao  exercício  de  alguns
direitos aos residentes em cidades gêmeas e para impulsionar a integração por meio
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de  tratamento  diferenciado  em  questões  econômicas,  de  trânsito,  de  regime
trabalhista e de acesso aos serviços públicos de saúde e educação (BRASIL, 2016).

3. DINÂMICAS ECONÔMICAS

O município  de Itaqui  possui  na  formação político-administrativa  do  Poder
Executivo 13 Secretarias, 6 Assessorias, Controle Interno e o Gabinete do Prefeito.
Na esfera funcional  conta  com 1.251 servidores,  sendo 1.159 concursados  e 92
cargos comissionados. Ainda, na formação político-administrativa, possui o Fundo
de  Aposentadorias  e  Pensões  dos  Servidores  Públicos  de  Itaqui  e  a  Fundação
Venâncio Ramos da Silva.

3.1 PREVISÃO DE RECEITAS E RECEITAS ARRECADAS EM 2018

A composição das receitas arrecadadas provém da Prefeitura Municipal  de
Itaqui, do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de Itaqui e da
Fundação Venâncio Ramos da Silva. Nas tabelas 1, 2 e 3 constam os valores das
receitas arrecadadas no exercício de 2018.

Tabela 1 - Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Itaqui - Exercício 2018 
Mês Recurso Livre Recurso Vinculado Total

Janeiro R$  4.266.548,37 R$  3.896.023,96 R$     8.162.572,33
Fevereiro R$  4.182.610,19 R$  4.038.043,15 R$     8.220.653,34
Março R$  3.933.841,15 R$  4.531.314,26 R$     8.465.155,41
Abril R$  3.819.645,22 R$  4.028.801,14 R$     7.848.446,36
Maio R$  4.859.837,73 R$  4.629.139,57 R$     9.488.977,30
Junho R$  3.736.725,19 R$  4.335.585,85 R$     8.072.311,04
Julho R$  5.031.008,56 R$  4.487.733,88 R$     9.518.742,44
Agosto R$  3.657.600,34 R$  3.806.785,28 R$     7.464.385,62
Setembro R$  3.615.475,56 R$  3.622.581,05 R$     7.238.056,61
Outubro R$  5.247.625,51 R$  4.845.377,35 R$   10.093.002,86
Novembro
Dezembro

R$  3.922.473,70
R$  6.834.216,50

R$  3.943.055,90
R$  6.290.088,57

R$     7.865.529,60
R$   13.124.305,07

Total do Ano R$ 53.107.608,02 R$ 52.454.529,96 R$ 105.562.137,98
Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados do TCEa.

Tabela 2 - Execução Orçamentária Fundo de Aposentadoria e Pensão (FAPS) - 
Exercício 2018

Mês Plano Financeiro Plano Previdenciário Total
Janeiro R$   R$   R$      
Fevereiro R$   1.328.545,70 R$   2.292.863,50 R$     3.621.409,20
Março R$      660.000,61 R$      727.767,25 R$     1.387.767,86
Abril R$      744.066,26 R$      464.264,74 R$     1.208.331,00
Maio R$      752.347,59 R$      571.066,51 R$     1.323.414,10
Junho R$      718.171,81 R$      203.008,62 R$        921.180,43
Julho R$   1.660.801,47 R$      569.585,03 R$     2.230.386,50
Agosto R$      754.923,24 R$      814.679,09 R$     1.569.602,33
Setembro R$      624.900,62 R$      273.465,87 R$        898.366,49
Outubro R$      706.889,79 R$      465.146,15 R$     1.172.035,94
Novembro
Dezembro

R$           1.710,21
R$   2.532.583,34

R$      890.455,51
R$      539.431,16

R$        892.165,72
R$     3.072.014,50

Total do Ano R$ 10.484.940,64 R$   7.811.733,43 R$   18.296.674,07
Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados do TCEa.
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Tabela 3 - Execução Orçamentária Fundação Venâncio Ramos da Silva - Exercício 
2018

Mês Recurso Livre Recurso Vinculado Total
Janeiro R$   R$   R$      
Fevereiro R$   R$   R$     
Março R$      R$      R$     
Abril R$      R$      R$     
Maio R$        95.807,95 R$      R$          95.807,95
Junho R$      R$      R$     
Julho R$        65.700,00 R$      R$          65.700,00
Agosto R$      R$      R$     
Setembro R$      R$     R$     
Outubro R$      R$      R$     
Novembro
Dezembro

R$         95.536,90
R$      

R$      
R$      

R$          95.536,90
R$      

Total do 
Ano

R$        257.044,85 R$   R$        257.044,85

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados do TCEa.

A previsão  inicial  de  arrecadação  era  R$  117.500.000,00,  porém  ocorreu
superação na arrecadação no valor de R$ 6.615.856,90. Dessa forma, a receita total
arrecadada ficou em R$ 124.115.856,90.

3.2 FIXAÇÃO DE DESPESAS E DESPESAS REALIZADAS EM 2018

Na tabela 4 consta o demonstrativo, por órgãos, da fixação de despesas e
despesas realizadas no exercício de 2018.

Tabela 4 - Despesas por Órgão - Exercício 2018
Dotação Previsão Inicial Liquidado no ano

Órgão 01 – Câmara Municipal de 
Vereadores

R$     5.677.344,00 R$    4.439.272,36

Órgão 02 – Gabinete do Prefeito R$     3.173.056,00 R$    3.996.574,58
Órgão 03 – Sec. Mun. da Administração R$     3.466.234,00 R$    6.375.136,87  
Órgão 04 – Sec. Mun. da Fazenda R$     2.533.450,00 R$    3.643.695,49
Órgão 05 – Sec. Mun. de Obras, Viação 
e Transporte

R$     3.619.200,00 R$    5.710.327,91    

Órgão 06 – Sec. Mun. de Educação R$   31.845.686,00 R$  41.887.878,54   
Órgão 07 – Sec. Mun. da Saúde R$   17.128.175,00 R$  21.091,169.85   
Órgão 08 – Sec. Mun. de Serviços 
Urbanos

R$     6.248.450,00 R$    5.813.860,92    

Órgão 09 – Sec. Mun. da Agricultura R$     1.188.500,00 R$    1.151.094,17 
Órgão 10 – Sec. Mun. Trabalho, hab. e 
Assist. Social

R$     3.373.905,00 R$    3.828,060,94

Órgão 11 – Sec. Mun. da Indústria, 
Comércio e Turismo

R$        206.000,00 R$       342.142,19 

Continua
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Dotação Previsão Inicial Liquidado no ano
Órgão 12 – Fundação Venâncio Ramos 
da Silva

R$        282.000,00 R$       143.153,56

Órgão 13 – Fundo Aposentadoria e 
Pensão Servidor

R$   35.000.000,00 R$  21.884.791,06

Órgão 14 – Sec. Mun. Relações Inst e 
Captação Recursos

R$        209.000,00 R$       387.822,26

Órgão 15 – Sec. Mun. Relações 
Comunitárias, Def. Civil

R$        162.000,00 R$       265.705,39

Órgão 16 – Sec. Mun. do Meio Ambiente R$        252.000,00 R$       376.373,44
Órgão 17 – Sec. Mun. Esporte, Cultura e
Lazer

R$        434.000,00 R$       436.100,29

Órgão 21 – Departamento de Encargos 
Especiais

R$     2.701.000,00 R$    5.395.971,26

Total Geral R$ 117.500.000,00 R$127.169.131,08 
Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados do TCE.

A tabela acima demonstra a previsão e a liquidação das despesas. Conforme
o art. 63 da Lei 4.320/64, “a liquidação da despesa consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito” (BRASIL,1964). Portanto,  são despesas já reconhecidas como
serviços prestados pela parte contratada. Observa-se que a despesa executada no
exercício de 2018 superou a previsão inicial.

3.3 EVOLUÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL

A  evolução  da  despesa  com  pessoal  pode  ser  evidenciada  pelo
demonstrativo emitido no Portal do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Sul (TCE-RS). Dados dos anos 2010 a 2018 constam na tabela 5.

Tabela 5 - Evolução da despesa com pessoal.
Exercício RCL Evolução

% da RCL
Despesas com

Pessoal
Despesas

com Pessoal
%s/RCL

2010 R$ 52.003.327,71 14,00 R$   26.342.332,61 50,66
2011 R$ 60.369.610,26 16,09 R$   27.156.481,73 44,98
2012 R$ 67.448.795,89 11,73 R$   33.411,735,54 49,54
2013 R$ 71.257.707,13 5,65 R$   38.826.071,35 54,49
2014 R$ 75.373.914,25 5,78 R$   39.365.047,17 52,23
2015 R$ 80.619.567,83      6,96 R$   40.406.192,19   50,12
2016 R$ 89.934.645,63 11,55 R$   48.757.470,62 54,21
2017 R$ 98.227.799,09 9,22 R$   52.542.880,33 53,49
2018 R$101.305.463,23 3,13 R$   60.303.670,04 59,53

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados do TCEb.

Na tabela, consta demonstrativo do percentual da despesa com pessoal em
relação à receita  corrente  líquida (RCL).  A administração pública  municipal  deve
atentar aos limites para as despesas com pessoal, previstos na Lei 101/2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal.
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3.4 GASTOS EM EDUCAÇÃO

Os  gastos  em  educação,  são  as  aplicações  de  recursos  em  programas,
projetos e atividades desenvolvidas na área da educação. A tabela 6 apresenta os
valores aplicados em educação, por programa.

Tabela 6 - Gastos em Educação - Exercício 2018
Programa Código Valor Líquido %
Administração Geral 3 R$     25.308.063,52   70,09
Educação Infantil 11 R$       8.029.829,36 22,24
Salário Educação 44  R$       1.671.794,07 4,63
Transporte Escolar 43  R$          681.309,41 1,89
Alimentação Escolar 64  R$          376.117,09 1,04
Ensino Supeior     14  R$            39.506,56      0,11
Aperfeiçoamento Profissional 61  R$                  840,00 0,00

          R$     36.107.460,01 100,00 
Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados do TCEc.

Na Educação, há previsão constitucional para aplicação de 25% das receitas
próprias  do  município  (BRASIL,  1988).  Foi  aplicado  em  2018  o  percentual  de
31,82%, portanto, cumpriu a obrigação constitucional.

3.5 GASTOS EM SAÚDE

Os gastos em saúde, são as aplicações de recursos em programas, projetos
e  atividades  desenvolvidas  na  área  da  saúde.  A  tabela  7  apresenta  os  valores
aplicados em saúde, por programa.

Tabela 7 - Gastos em Saúde - Exercício 2018
Programa Código Valor Líquido %

Administração Geral 3 R$ 13.060.686,43 69,03
Atenção Básica 75 R$   3.106,297,14 16,42
Média e Alta Complexidade 76 R$   1.588.216,70 8,39
Assistência Farmacêutica 65 R$      435.711,00 2,30
Vigilância em Saúde 58 R$       217.196,93 1,15
Investimento em Saúde   52 R$       188.388,70     1,00
Saúde 8 R$       173.692,02   0,92
Assistência Emergencial e 
Hospitalar

67 R$     150.0000,00 0,79

          R$     18.920.188,92 100,00 
Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados do TCEd.

Na Saúde, há previsão constitucional  para aplicação de 15% das receitas
próprias  do  município  (BRASIL,  1988).  Foi  aplicado  em  2018  o  percentual  de
17,45%, portanto, cumpriu a obrigação constitucional.

4. DINÂMICAS SOCIAIS

As  dinâmicas  sociais  apresentadas  neste  trabalho  compreendem  os
indicadores sociais do município de Itaqui. São utilizadas tabelas para visualização
de sua evolução temporal, a fim de possibilitar avaliação da condição positiva ou
negativa  destes  indicadores,  bem como  possibilitar  prospecção  de  cenários.  As
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dimensões  apresentadas  neste  trabalho  são:  razão  de  dependência;  trabalho  e
rendimento; educação; índice de desenvolvimento humano; saúde; vulnerabilidade
social.

4.1. RAZÃO DE DEPENDÊNCIA

No  ano  de  2010,  conforme  censo  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e
Estatística (IBGE), a população do município de Itaqui era de 38.159 pessoas, com
densidade demográfica de 11,21 hab/km². Já a população estimada para 2018 é de
37.757 pessoas (IBGE, online).

O  aumento  da  expectativa  de  vida  da  população  traz  um  fator  positivo,
referente à melhoria das condições de vida em geral, entretanto, traz preocupação
ao governo, por influenciar diretamente no volume de recursos a serem dispensados
nos  benefícios  de  aposentadoria.  Outro  fator,  que  deve  ser  acompanhado  com
cautela,  é  a  diminuição  na  taxa  de  fecundidade  total1,  que  combinada  à  maior
expectativa de vida, causa o aumento da razão de dependência2. Na tabela 8 são
apresentadas informações do município de Itaqui, que permitem fazer uma avaliação
sobre a evolução destes índices e fatores entre 1991 e 2010.

Tabela 8 - Evolução da razão de dependência e dos fatores de sua composição.

1991 2000 2010

Razão de dependência 62,74% 55,84% 47,61%

Taxa de envelhecimento 4,77% 5,46% 7,22%

Expectativa de vida 70,3 anos 73,5 anos 75,6 anos

Taxa de fecundidade total 3,2 filhos 2,6 filhos 2,4 filhos

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados ADH, online.

Entre  1991  e  2010  houve  uma  redução  de  mais  de  15%  na  razão  de
dependência, este fenômeno se deu pela diminuição da população abaixo de 15
anos (dependentes em anos anteriores) e menores índices de natalidade,  o que
ocasionou  o  aumento  da  população  potencialmente  ativa  (entre  15  a  64  anos).
Observa-se, também, um aumento de 2,45% na taxa de envelhecimento3, o aumento
da expectativa de vida e a diminuição da taxa de fecundidade total, que podem, em
curto prazo, elevar a taxa de dependência novamente. 

4.2 TRABALHO E RENDIMENTO

A taxa de desemprego4 do município de Itaqui, no ano de 2010, foi de 6,75%
(Datasus,  onlineb).  Observa-se  que  acompanhou  a  média  nacional,  que  atingiu
6,7%, um dos menores índices registrados em oito anos para o país. Já no primeiro

1 A taxa de fecundidade total consiste no número médio de filhos nascidos vivos, por mulher, ao final
de seu período reprodutivo (Datasus, onlinea).
2 A razão de dependência é calculada somando a população menor de 15 anos com a de 65 anos ou
mais (dependente), este valor é dividido pela população de 15 a 64 anos (idade ativa) (ADH, online).
3 A taxa de envelhecimento é calculada a partir da razão entre população de 65 anos ou mais em
relação à população total (ADH, online).
4 Percentual  da  população  de  16  anos  ou  mais,  economicamente  ativa,  que  está  desocupada
(Datasus, onlineb)
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trimestre de 2019 a taxa desemprego nacional subiu para 12,7%. No município não
há  informações  mais  recentes,  pois  depende  dos  dados  coletados  no  Censo
Demográfico  do  IBGE,  que é realizado a cada dez anos,  o  próximo censo está
previsto para o ano de 2020. 

Ainda  no  ano  de  2010, dados  do  IBGE  apontam  que  os  domicílios  com
rendimentos  mensais  de  até  meio  salário  mínimo,  por  pessoa,  correspondiam a
35,7% da população (IBGE, online). Nota-se que no período a taxa de desemprego
não era muito alta, contudo, a distribuição de renda per capita nos domicílios era
igual ou inferior a meio salário mínimo para mais de 1/3 da população local.

Dados  mais  recentes  de  pesquisas  do  IBGE,  referentes  ao ano de  2016,
relativos a trabalho e rendimento, apontam que o salário médio mensal era de 2,4
salários mínimos e a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total
era de 16,9% (IBGE,  online). Estes dados apresentam uma visão pouco detalhada
para fins de análise da desigualdade existente na distribuição de renda em relação
aos salários. Quanto à proporção de pessoas ocupadas em relação à população
total, não permite diferenciar a população dependente da população potencialmente
ativa, o que permitiria uma avaliação mais coerente.

O município de Itaqui caracteriza-se pelo latifúndio e concentração de renda.
As desigualdades sociais são visualizadas na tabela 9, que contém dados para uma
comparação histórica de percentuais e índices de pobreza. 

Tabela 9 - Evolução da pobreza e desigualdade.

1991 2000 2010

Pobre5 42,81% 26,23% 11,59%

Extremamente pobre6 17,14% 7,42% 3,55%

Índice de Gini7 0,61 0,57 0,51

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados ADH.

Observa-se  pelos  dados  apresentados,  que  entre  os  anos  1991  e  2010
diminuiu  consideravelmente  os  percentuais  da  população  pobre  e  extremamente
pobre, embora a desigualdade continue alta, conforme Índice de Gini 0,51. Nota-se
uma evolução gradativa e lenta na diminuição do abismo entre a renda de pobres e
ricos.

4.3 EDUCAÇÃO

O município de Itaqui possui  6 escolas municipais de educação infantil,  10
escolas municipais de ensino fundamental e 9 escolas estaduais, destas, 4 possuem
ensino médio e 1 fica localizada no interior do município. No ensino superior público,
o  município  é  mantenedor  do Polo  Universitário  da Fronteira  Oeste  (Pufro),  que

5 Pobre é considerada a população que dispõe de até 1/2 de salário mínimo per capita no domicílio,
valor  que  se  considera  a  suficiente  para  necessidades  básicas  de  alimentação  e  para  outras
necessidades essenciais como moradia, transporte, saúde, educação, entre outros (IPEA, onlinea). 
6 Extremamente pobre é considerada a população que dispõe de até 1/4 de salário mínimo per capita
no domicílio,  valor que se considera a suficiente apenas para as necessidades alimentares (IPEA,
onlinea).
7 O Índice de GINI aponta a diferença entre a renda dos mais pobres e a dos mais ricos. Este índice
varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, maior a igualdade de rendimentos, quanto mais próximo de
1, significa que há maior concentração de renda (ADH, online). 
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oferece educação à distância por meio de convênio com a Universidade Aberta do
Brasil  (UAB) e universidades públicas; e conta com um campus da Universidade
Federal do Pampa (Unipampa).

A  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Itaqui  conta  com oito  setores  de
assessoramento:  Administrativo,  Almoxarifado,  Alimentação  Escolar,  Pessoal,
Estatística, Prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE),
Supervisão Pedagógica, Transporte Escolar (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI,
onlinea).

Na tabela 10, constam dados estatísticos da educação básica no município
de Itaqui.

Tabela 10 - Dados da educação do município de Itaqui.

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade (2010) 98,7%

Ideb - Anos iniciais do ensino fundamental (2015) 5,3

Ideb - Anos finais do ensino fundamental (2015) 4

Matrículas no ensino fundamental (2018) 5.002

Matrículas no ensino médio (2018) 1.185

Docentes do ensino fundamental (2018) 319

Docentes do ensino médio (2018) 111

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados do IBGE, online.

Os dados sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)8 do
município de Itaqui são de 2015, no qual os alunos das séries iniciais do ensino
fundamental da rede pública atingiram a nota média 5,3 e os alunos das séries finais
obtiveram a média 4 (IBGE, online). O Plano Nacional de Educação (PNE) estipulou
metas a serem atingidas para a melhoria da qualidade da educação. A tabela 11
apresenta as médias do Ideb a serem atingidas.

Tabela 11 - Metas médias nacionais do Ideb.

Ideb 2015 2107 2019 2021

Anos iniciais do ensino fundamental 5,2 5,5 5,7 6,0

Anos finais do ensino fundamental 4,7 5,0 5,2 5,5

Ensino médio 4,3 4,7 5,0 5,2

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados do Ministério da Educação (MEC)

8 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 e reúne, em um só
indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o
fluxo escolar  e as médias  de desempenho nas avaliações.  É calculado a partir  dos dados sobre
aprovação  escolar,  obtidos  no  Censo  Escolar,  e  das  médias  de  desempenho  nas  avaliações  do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), sendo o Sistema de
Avaliação da Educação Básica (Saeb) para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil
para os municípios. O índice varia de 0 a 10. Quanto mais próximo de 10, maior o desenvolvimento
da educação básica (INEP, 2015).
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Observa-se  que,  no  ano  de  2015,  o  município  de  Itaqui  atingiu  a  meta
estipulada na Política Nacional de Educação (PNE)  nas séries iniciais  do ensino
fundamental,  porém não  atingiu  a  meta  nas  séries  finais,  ficando  sete  décimos
abaixo.

A  evolução  da  escolaridade  da  população  adulta  pode  apresentar  as
tendências na área da educação do município. A tabela 12 contém a evolução entre
1991 e 2010.

Tabela 12 - Escolaridade população de 25 anos ou mais.

1991 2000 2010

Fundamental incompleto e analfabeto 15,1% 10,9% 7,7%

Fundamental incompleto e alfabetizado 58,5% 54,6% 44,9%

Fundamental completo e médio incompleto 12,2% 17% 19,8%

Médio completo e superior incompleto 9% 12,3% 20,4%

Superior completo 5,2% 5,2% 7,2%

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados ADH, online.

Nota-se  que  ainda  há  uma  parcela  significativa  da  população  que  não
concluiu  os  estudos  formais.  O  fator  positivo  observado  é  a  diminuição  do
analfabetismo em 50% de 1991 para 2010. Em relação ao ensino superior, no ano
de 2006, a Unipampa iniciou suas atividades no município, já o Pufro iniciou suas
atividades no  final  do ano de 2007.  Portanto,  estes dados  ainda não refletem o
impacto gerado por estas instituições de ensino superior no município.

4.4 ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Apresenta-se  este  índice  em  seção  separada  por  ser  composto  de
indicadores de longevidade, educação e renda, apresentados na parte superior do
trabalho. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)9 de Itaqui, no ano
de 2010, era 0,713, o que coloca o município na faixa de desenvolvimento humano
alto,  que  situa-se  entre  0,700  e  0,799. O  indicador  que  mais  contribui  para  a
elevação  do IDHM do município  foi  a  longevidade,  que  obteve  índice  de  0,843,
seguido do indicador renda, com índice de 0,687, e de Educação, com índice de
0,626 (ADH, online).

4.5 SAÚDE

O município de Itaqui  conta como principais estruturas de atendimento na
área da saúde: 

 Academias públicas em 7 bairros, com atendimento de 2 educadores
físicos; 

9 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores de
três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1.
Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano (PNUD, 2019).
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 Ambulatório de Saúde Mental, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
Mentes Brilhantes e CAPS Sentimentos, responsáveis pelo atendimento de saúde
mental, psicossocial, de atenção a usuários de substâncias psicoativas e aos que
possuam transtorno mental; 

 5 Estratégia de Saúde da Família (ESF);
 4 Unidades Básicas de Saúde (UBS);
 Centro  de  Saúde -  UBS com atendimento de  atenção  básica  e  de

média complexidade;
 1 Hospital;
 Atendimentos: Fisioterapia, Odontologia, fonoaudiologia;
 Laboratório municipal e contratados;
 Farmácia Popular;
 Transportes em saúde;
 Vigilância  em  Saúde,  composta  pela  Epidemiológica,  Ambiental  e

Sanitária (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI, onlineb).

Na  sequência,  apresentam-se  alguns  indicadores  da  saúde  no  município.
Respectivamente, taxa de mortalidade infantil, condições sanitárias e de habitação.

A taxa de mortalidade infantil10, conforme dados de 2017 do IBGE, em Itaqui,
é de 18,15 óbitos para cada mil nascidos vivos (IBGE, online), ainda acima da meta
estipulada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  (ODS) da Organização
das Nações Unidas (ONU),  que é a redução da mortalidade infantil  até 2030, no
mínimo 12 a cada mil nascidos.

As internações por diarreia em 2016 foram 1,2 para cada mil habitantes, este
dado é importante pois reflete as condições sanitárias em que a população está
inserida.  Conforme  dados  de  2010,  68,5%  dos  domicílios  apresentavam  esgoto
sanitário adequado (IBGE, online).

Os  dados  referentes  à  habitação,  contidos  no  Atlas  do  Desenvolvimento
Humano,  ano  de  2010,  apontam  que  94,86%  dos  domicílios  possuem  água
encanada, 99,69% contam com o serviço energia elétrica e 97,59% contam com o
serviço de coleta de lixo (ADH, online). 

4.6 VULNERABILIDADE SOCIAL

O  município  de  Itaqui  possui  a  Secretaria  de  Trabalho,  Habitação  e
Assistência Social, responsável pelos serviços sociais. Conta com: 

 Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que presta serviços de
atenção básica às famílias em situação de vulnerabilidade social;

 Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS), onde são
atendidas  famílias  e  pessoas  que  estão  em  situação  de  risco  social  ou
tiveram seus direitos violados;

 Serviço de Acolhimento de alta complexidade: Lar Da Juventude São Patrício,
que  acolhe  adolescentes  e  jovens  dos  12  aos  18  anos  incompletos  e
Fundação  Venâncio  Ramos,  que  acolhe  crianças  de  zero  aos  12  anos
incompletos;

10 A mortalidade infantil compreende a mortalidade de crianças com menos de um ano de idade 
(ADH, online).
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 Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente,  responsável por
zelar pelo cumprimento e a efetivação dos direitos garantidos na Constituição
e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca);

 Setor  de  Habitação,  que  tem  como  objetivo  atender  as  demandas
emergenciais  de  usuários  que  estejam  inscritos  no  Cadastro  Único  para
Programas Sociais do Governo Federal,  que tenham direito aos benefícios
habitacionais (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI, onlinec). 

A  Secretaria  é  responsável  pela  realização  da  inserção  das  famílias  no
Cadastro Único, programa social do Governo Federal. Este cadastro serve para o
governo avaliar os dados dos usuários para a concessão de benefícios ligados a
programas sociais, tais como, tarifa social de energia elétrica, benefício de prestação
continuada (BPC),  programa bolsa família,  entre outros.   No ano de 2018, havia
4.834 famílias registradas no município (MINISTÉRIO DA CIDADANIA). 

Já no cadastro do Bolsa Família, em dezembro de 2018 estavam registradas
1.456 famílias, representando 9,30% da população total do município, destas, 197
estariam  em  situação  de  extrema  pobreza,  caso  não  estivessem  recebendo  o
benefício (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, online).

A secretaria trabalha para a redução da vulnerabilidade social.  No ano de
2010, o município apresentava, conforme dados do mapa de vulnerabilidade social
do  Instituto  de  Pesquisa  Econômica  Aplicada  (IPEA),  Índice  de  Vulnerabilidade
Social11 0,231, o que coloca o município no parâmetro entre 0,201 e 0,300, que é
considerada baixa vulnerabilidade social (IPEA, onlineb).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir  dos  dados  coletados,  observa-se  que  a  orizicultura  é  a  base  da
economia  do  município,  contudo,  há  que  se  fomentar  as  outras  atividades
econômicas, tais como, as atividades de agropecuária; agricultura familiar; indústria
de  alimentos,  de bebidas e  de reaproveitamento  da casca do  arroz;  comércio  e
serviços locais. 

Na área de turismo e cultura, há potencial  para melhorar a exploração do
turismo histórico,  cultural,  ecológico,  arquitetônico,  religioso e  gastronômico,  bem
como os festivais de cultura gaúcha, que apenas ganham visibilidade na Semana
Farroupilha. O que pode além de trazer renda, fortalecer a cultura local.

O município de Itaqui caracteriza-se por estar localizado na faixa de fronteira
e formar cidade gêmea a cidade de Alvear, logo, a partir da promulgação do Decreto
8.636/2016 passou a ter maior autonomia para a integração com o município vizinho
para  a  solução  de  problemas  comuns,  bem  como  desenvolvimento  regional
(BRASIL,  2016).  Ainda,  segundo  a  Portaria  34/2018,  devido  a  Itaqui  estar
classificado  como  de  média  renda  e  baixo  dinamismo,  possui  prioridade  para
receber ações que visem a promoção de seu desenvolvimento pela PNDR. Cabe
aos  gestores  municipais  buscarem  informações  para  usufruir  destas  ações  e
recursos.

Em relação  à  dimensão  econômica,  no  ano  de  2018,  a  arrecadação  das
receitas superou sua previsão, sendo arrecadado o total de R$ 124.115.856,90. Já a

11 O  índice  de  vulnerabilidade  social  é  composto  por  16  indicadores  da  plataforma  Atlas  de
Desenvolvimento Humano (ADH) divididos em 3 dimensões: infraestrutura urbana, capital humano, e
renda e trabalho. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior é a de vulnerabilidade
social (IPEA, 2018).
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despesa executada foi superior à fixada, atingindo R$ 127.169.131,08. Nota-se que
a  despesa  foi  maior  que  a  receita  em  mais  de  3  milhões.  Observa-se,  que  o
orçamento de 2018 foi deficitário.

A despesa com pessoal no ano de 2018, atingiu  R$  60.303.670,04, o que
representa 59,53% da receita corrente líquida. Assim, ultrapassou o limite máximo
de 54% estipulado na Lei  de Responsabilidade Fiscal.  Logo,  o executivo  deverá
tomar providências para a redução deste percentual.

Os gastos em educação e saúde superaram os percentuais constitucionais de
25% e 15%, respectivamente. Atingiu 31,82% na educação e 17,45% na saúde. A
partir dos percentuais, de forma isolada, não se pode avaliar as áreas da educação
e  saúde,  então,  na  sequência  apresenta-se  a  avaliação  dos  índices  sociais  do
município.

A  razão  de  dependência,  variações  da  população  potencialmente  ativa  e
dependente, gera impactos na economia e nos programas sociais. Logo, a evolução
destes  índices  e  fatores  devem  ser  acompanhados  criteriosamente,  a  fim  de
possibilitar a prospecção de cenários futuros, bem como pensar políticas públicas
destinadas  a  garantir  a  sustentação  do  mercado  de  trabalho  e  a  cobertura
previdenciária.

Em relação a trabalho e rendimentos,  não se tem dados detalhados para
análise, tampouco atualizados. O desemprego, é um índice difícil de calcular, para
que  se  tenha  o  panorama  atual,  somente  a  partir  de  pesquisa  do  IBGE  a  ser
realizada em 2020. Sobre a pobreza, a série histórica demonstra que diminuiu até
2010, contudo, a concentração de renda ainda era alta, conforme índice de Gini 0,51
em 2010. Para melhor avaliação da pobreza, são necessários dados atualizados.

O município contempla a educação básica e superior,  estando deficitário o
ensino técnico, que não é ofertado na rede pública. Na educação básica, o município
atingiu a meta da média do Ideb estipulada no PNE nas séries iniciais do ensino
fundamental, contudo, ficou 7 décimos abaixo da meta nas séries finais do ensino
fundamental. Logo, há que se promover ações para melhoria do ensino básico. 

A taxa de escolarização entre 6 a 14 anos, no ano de 2010, correspondia a
98,7%, excelente cobertura. Em relação à escolaridade da população com mais de
25 anos, conforme dados de 2010, parcela significativa da população, 64,7%, não
concluiu os estudos na educação básica e 7,7% eram analfabetos. Com a maior
cobertura na área da educação nos últimos 10 anos é possível que estes dados
tenham sido  modificados  de forma positiva,  bem como a implantação  do ensino
superior  público  pode  ter  contribuído  para  aumentar  o  nível  de  formação  da
população. Ainda, salienta-se a importância do Conselho Municipal de Educação, na
formulação, na avaliação e na análise das políticas públicas em educação.

No  ano  de  2010,  o  município  apresentava  Índice  de  Desenvolvimento
Humano Municipal alto. Índice elevado especialmente pelo indicador de longevidade,
que obteve índice de 0,843, seguido do indicador renda, com índice de 0,687, e de
educação, com índice de 0,626. Portanto, ainda é necessário elevar os indicadores
de renda e da educação.

Na área  da saúde,  o  município  dispõe  de  uma rede  de  atendimento  que
compreende saúde física  e mental.  Possui  como instrumento de planejamento o
Plano Municipal de Saúde, que define diretrizes, objetivos e metas a serem atingidas
na área da saúde. Conta, também com o Conselho Municipal de Saúde, responsável
pela fiscalização da aplicação de recursos em saúde e participação na formulação e
manutenção das políticas públicas de saúde.
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Um índice negativo  verificado  nos  dados  de 2017,  do IBGE,  é  a  taxa de
mortalidade  infantil  de  18,15  óbitos  para  cada  mil  nascidos.  Taxa  superior  a
estipulada pela nos ODS, da ONU a ser atingida até 2030. Logo, o município deve
averiguar as causas da mortalidade infantil e intervir para sua redução. 

As condições sanitárias em que a população está inserida, são causadoras
de diversas doenças.  Conforme dados de 2010, 68,5% dos domicílios apresentam
esgoto sanitário adequado, assim, há necessidade de atuação do poder público para
aumento da cobertura e por conseguinte redução de doenças. Apresentam-se dados
no  IBGE  das  internações  por  diarreia  em  2016,  que  foram  1,2  para  cada  mil
habitantes, embora, seja apenas uma das doenças causadas pela falta de condições
sanitárias adequadas.

Dados  de  2017,  do  IBGE,  apontam que  o  município  possui  uma  política
municipal  de  saneamento  básico,  conselho  municipal  de  saneamento,  um fundo
municipal de saneamento básico e faz parte de um consórcio público para o manejo
de águas pluviais, entretanto não possui um plano municipal de saneamento básico.
Houve participação da comunidade, em relação aos serviços de saneamento básico,
por  meio  de  debates  e  audiências  públicas,  o  município  também  possui  uma
ouvidoria  ou  central  de  atendimento  ao  cidadão  para  reclamações  e/ou
manifestações sobre o serviço de saneamento básico. Neste ano, a prefeitura não
possui dados sobre endemias relacionadas ao saneamento básico.

Outra informação importante é o abastecimento de água, energia elétrica e
coleta  de  lixo.  Dados  de  2010,  contidos  no  ADH,  apontavam  que  94,86%  dos
domicílios possuíam água encanada, 99,69% contam com o serviço energia elétrica
e 97,59% contam com o serviço de coleta de lixo. Observa-se alta cobertura para
garantia à saúde, contudo na questão ambiental, o município não conta com coleta
seletiva de resíduos sólidos, o que poderia diminuir os problemas causados ao meio
ambiente pela destinação de lixo aos aterros sanitários, bem como a redução de
custo de coleta de lixo. 

Em  um  contexto  geral,  o  município  apresenta  uma  situação  razoável.
Entretanto,  neste  relatório  são  apontados  aspectos  a  serem  observados  pelos
gestores, para que o município não retroceda em seu desenvolvimento, bem como
atinja melhores índices econômicos e sociais. Desta forma possibilitando a melhor
qualidade de vida à população.
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