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PrefácioPrefácio

organizada no formato de multicampi, os quais estão localizados 
na região Sul do Rio Grande do Sul. O desenvolvimento de 
instituições de ensino federal nessa porção do território teve 

superior, quanto o desenvolvimento regional.  O Rio Grande do 
Sul apresenta uma distinção territorial vinculada aos processos 
históricos de produção, que implicaram em diferenças sociais, 
culturais e socioeconômicas,  as quais repercutem em sua 

que a porção sul e parte do noroeste cresceu fundamentada 
na pecuária tradicional, com estrutura fundiária de médias e 
grandes propriedades, com uma rede urbana esparsa e paisagem 
de relevo pouco acidentado e vegetação de campos em grande 
parte de sua superfície,  o norte desenvolveu-se baseado 

caracterizado por pequenas e médias propriedades e uma 
rede urbana pulverizada e composta por grande número de 
municípios, com  paisagens de áreas mais elevadas, relevo 



ocupação territorial do Rio Grande do Sul foi uma estratégia 

pecuária uma atividade econômica bem adaptada ao bioma 

de fronteiras. Assim, tem-se a origem da estrutura fundiária 
pautada em médias e grandes propriedades,  atividades 

desigualdades sociais.

em virtude de sua localização de fronteira, a instituição tem 
importante papel nas ações de integração fronteiriça entre 

veio atender uma população com escassos mecanismos de 

ensino superior público.  Se por um lado a instalação da 

por outro contribui também no desenvolvimento local pela 
incorporação populacional de estudantes e servidores, pela 
oferta de emprego à população,  pela dinamização da economia 
e ampliação da pluralidade cultural. De sua fundação, em 

de cursos de graduação e passou a ofertar também o ensino de 

em 2015.

ações para o crescimento social, econômico e territorial 



servidores públicos, pesquisadores, professores da rede pública 

perspectivas interdisciplinares e potentes para a solução dos 

Fronteira. Sendo que o conteúdo desse livro resulta dos debates 
e produções realizados no componente curricular  “Análise 
Socioeconômica do Contexto Fronteiriço do Rio Grande do Sul 
(RS)
do respectivo componente, dos debates e estudos efetuados, 
foram realizados densos “retratos” com elementos da economia, 

Missões.
No texto de Itamara Martins de Souza, Márcio Luciano 

Nolla, Análise socioeconômica do município de Itaqui –RS, o 
leitor e a leitora têm a contextualização histórica, econômica, 
social, cultural, elementos de sua constituição fronteiriça e da 
administação pública, fornecendo um arsenal de informações 
sobre Itaqui para o uso acadêmico, da gestão e do público 

decisões e formulações de políticas públicas para o município. 

Dicionário socioeconômico do município de Maçambará – 
RS,  o leitor e a leitora têm a contextualização do município 
de Maçambará, apontando para sua diferença em relação aos 
demais, como o predomínio de população rural, elementos da 
toponímia local, assim como dados ambientais, socioeconômicos 



e da gestão pública, proporcionando importantes dados para 
a administração pública local e regional, assim como para a 
promoção de  conhecimentos acerca do município. 

Dicionário socioeconômico 
do município de Santo Antônio das Missões –RS, o leitor 

territoriais, históricas e socioeconômicas do município. 
Os autores e a autora demonstram a origem Missioneira e 
indígena do local, disponibilizando informações históricas que 

contextualização socioeconômica, estrutura agrária, produção 
primária e da gestão pública, oportunizando um acervo de 
conhecimento para a gestão territorial. 

Análise econômica 
do município de São Borja/RS, o leitor e a leitura encontram 

disponibilizam um denso acervo acrescido de instigantes 

cionário socioeconômico 
do município de Unistalda – RS, o leitor e a leitora têm a 

ampliação da educação superior, da inserção de um mestrado 

desenvolvidas no curso, do empenho dos mestrandos em 
conhecer sua região e proporcionar recursos para corroborar 



no desenvolvimento de políticas públicas e conhecimento dos 
municípios apresentados.  Comprova a potência do ensino 
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GARRUCHOS
   /RS



APRESENTAÇÃO 

que se deu a criação e emancipação de Garruchos perante a 

Itacurubi e Camaquã. Logo após, no ano de 1911, em divisão 

1. Assim 
como todo o território missioneiro a heranças sociohistóricas 
de Garruchos estão relacionadas as disputas territórios entre 

chamada Garrucha,se estabeleceram nesta região 

surgiu o povoado de Garruchos, originando uma 
das hipóteses quanto a denominação do nome deste 

o povoamento do município de Garruchos, em razão de ser 
um local ermo, de difícil acesso e distante de outros centros 

está o relato de que um soldado adoentado que haveria sido 
deixado para traz pela sua tropa ao passar pelo local. Segundo 
a estória, quando sua tropa se preparava para atravessar o rio 

permitia a travessia das tropas, fato que originou o nome do 

também era soldado da mesma guarnição. O tempo passou 
e a tropa ao retornar ao local, encontrou os dois soldados 

1



01
acabou por dar início ao povoamento do que mais tarde se 

2.

Dinâmica Espacial

Neste item serão descritos brevemente alguns aspectos 

2



pelo último censo de 2010, um total de 3.234 habitantes e na 

território municipal, pertencendo a Mesorregião Sudoeste 

cidade pertencente ao país vizinho Argentina. O município é 
banhado pelas águas do rio Uruguai, pelo qual possui uma 

Corrientes e Missiones da Argentina.

Emancipação política e administrativa
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Dinâmica Social

Neste item serão apresentados os dados populacionais, 
mais gerais sobre o município de Garruchos – RS, bem como 
os principais indicadores sociais, tais como Vulnerabilidade 

Evolução Populacional



Garruchos contava no último censo em 2010, com uma 
população estimada de 3.234 pessoas, com uma densidade 

A diminuição referente ao número de habitantes, pode 

informações atualizadas de 2019. 

Indicadores Sociais

Nas próximas linhas serão descritos os principais 
indicadores sociais do município de Garruchos RS, em 
especial aqueles que permitem fazer um apanhado geral sobre 
a situação socioeconômica deste local. 

Vulnerabilidade social

demonstra que em “2000, o município de Garruchos-RS, 
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per capita inferior a R$ 140,00, percentual que reduziu para 

Já referente aos Índice de Vulnerabilidade Social 
3

dimensões: “IVS Infraestrutura Urbana; IVS Capital Humano; 

das famílias. O índice de vulnerabilidade social - IVS varia de 

corresponde à pior situação”.
O Índice de Vulnerabilidade Social - IVS geral do 

o nível de vulnerabilidade social considerada média.

básicas 

3  O Índice de Vulnerabilidade Social, aplicável igualmente para todos 



constata-se que a dimensão infraestrutura urbana apresentou 
a maior evolução, passando de 0,423, em 2000, para 0,193 em 
2010”. A dimensão renda e trabalho foi a que apresentou a 

A respeito ao sistema de proteção social no município 

que “o número de famílias incluídas no Cadastro Único para 

2018.

Educação

estabelecimentos de ensino fundamental, contabilizando 388 
alunos matriculados, e 1 de ensino médio, totalizando 104 
matriculas.
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aos dados de 2000 a 2010, “do total de crianças de 4 a 5 anos 



distorção idade-série, o aluno está nesta situação quando a 
diferença entre a idade do aluno e a idade prevista para a série 

distorção idade-série se eleva à medida que se avança nos níveis 

Saúde

como principal indicador os aspectos que se relacionam com 
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Garruchos-RS, até o ano de 2009, contava com 3 unidades de 
saúde.

A mortalidade infantil, como um dos principais 
indicadores de qualidade de vida e de saúde da população, “é 
afetado por diversos componentes, como o saneamento básico, 
o abastecimento alimentar, a educação a gestantes, entre 
outros, e sua redução gradual vem da melhoria das condições 
de vida urbana e do avanço da saúde coletiva e preventiva” 

A taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos, 

este percentual passou para 0 óbitos a cada mil nascidos vivos, 

O número total de óbitos de crianças menores de 5 anos 

crianças menores de   um ano, em 1995, era de 0 óbitos a cada 

observar que o número total de óbitos de crianças menores de 



as estratégias de prevenção da mortalidade infantil, devem 
passar principalmente pela “vacinação contra doenças 

Referente a doenças transmissíveis o município de 

Na região de fronteira entre o Rio Grande do Sul e a 
Argentina, existe uma preocupação constante com as doenças 
são transmitidas por mosquitos, tais como malária, febre 
amarela, leishmaniose, dengue, dentre outras.

de doença transmitida por mosquito. A taxa de mortalidade 

Da mesma forma, os casos de tuberculose, outro 
grande problema de saúde pública que tem sido enfrentada 

mil habitantes. “A tuberculose é uma doença infecciosa e 
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Já referente a doenças não transmissíveis, “em 2015, dos 

No que diz respeito ao uso de álcool e outras drogas, as 
pesquisas indicam apenas as capitais dos estados brasileiros. 

município, o número de internações hospitalares relacionadas 
ao uso de álcool e outras drogas aumentou, passando de 1, em 
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Ambiental

diagnóstico das atividades potencialmente poluidoras, além de 
promover planos de gestão ambiental. Contudo, o único órgão 

Espaços especialmente protegidos

A Reserva Legal é um instrumento de política ambiental 

uma parte da propriedade deve ser destinado para vegetação 
nativa. No estado do Rio Grande do Sul, cada propriedade 

proprietário deve delimitar tal área e inscrevê-la no Cadastro 

propriedades estão inscritas no CAR.
No Município não há unidades especiais de conservação, 

especiais de preservação, sem necessidade de prévio cadastro, 

Bacia hidrográfica

O município de Garruchos está composto por seis 



Os principais cursos de água são os arroios Inhacapetum, Itu, 

se destinam a irrigação, dessedentação animal e abastecimento 
humano.

Resíduos sólidos

são instrumentos da política nacional de resíduos sólidos 

em níveis municipais, intermunicipais ou microrregional. 

resíduos sólidos domiciliares, limpeza urbana, estabelecimentos 
comerciais, serviços públicos de saneamento, atividades 
agropastoris etc. Devem abranger o ciclo que se inicia desde a 

Integrado de Resíduos Sólidos, nem Coleta Seletiva e nem 

Cultural

volvidos durante o ano. Dentre eles, destacam-se os seguintes:  
Nossa Senhora dos Navegantes no mês de fevereiro. 

No dia 20 de março comemoração do aniversário do 
Município. 
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Dinâmica econômica
Neste item serão apresentados os dados econômicos, 

reunidos e disponibilizados pelo Atlas do Desenvolvimento 

Federação. Além do IDHM, constam dessa plataforma mais 
de 200 indicadores, nas áreas de educação, renda, trabalho, 

2000 e 2010.

Garruchos, pertencente à Micorregião “Campanha Ocidental”, 

Dinamismo”.

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH

esse município fronteiriço estivesse entre os municípios de 
Desenvolvimento Humano Médio, como são considerados 



Renda e GINI

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano 

2010”. No período, a taxa média anual de crescimento foi 

A renda per capita

per capita trienal, que é de 1,49, a renda per capita
de Garruchos compõe os indicadores correspondentes a duas 
dimensões: renda e dinamismo econômico. A partir deles, a 



01
A desigualdade de renda pode ser medida pelo índice de 

Gini, que, nesse período, “passou de 0,48, em 1991, para 0,54, 
em 2000, e para 0,52, em 2010”.

1991 2000 2010

Renda per capta

44,02

19,53

Índice de Gini 0,48 0,54 0,52

O índice de Gini expressa a diferença entre os rendimentos 
dos mais pobres e dos mais ricos, variando entre dois polos: 0 
e 1. O “0” representa uma situação de total igualdade, em que 
todos têm a mesma renda, e o valor 1 indica uma desigualdade 
completa de renda, hipótese em que uma só pessoa detém toda 
a renda de determinado lugar.

Trabalho



PIB Municipal Per capita 

mantido no site 
per capita de Garruchos.
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FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Receitas e Despesas correntes – 2013-
2016 (em milhões)

Arrecadação – 2018

Prevista
22.142.080,00 Recitas Correntes

Melhoria
583.800,00 Contribuições

1.000,00 0,00
89.285,42 Receita de Serviços

0,00 Receitas de Capital
0,00

Receitas Correntes
Contribuições



-2.985.304,44 Dedução – Dedução da Receita 
Corrente

-2.985.304,44

20.208.938,05

Despesas municipais por função/área – 2018

Liquidado Pago
Administração 4.153.815,19

Saúde
930.953,80

Saneamento 250.404,55 234.310,18
Agricultura

Desporto e Lazer
Cultura

Urbanismo
Gestão Ambiental 305,25 305,25 305,25

Despesas com Saúde - 2018

Os quadros que seguem trazem dados sobre os gastos 

Saúde, extraídos do Sistema de Informações para Auditoria e 

Conforme se lê no site

Os valores apresentados correspondem ao total 

considerados os valores liquidados no exercício 
consultado, independente do exercício em que as 
despesas foram empenhadas.
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Código Valor 
Liquidado %

Atendimento básico na saúde 43,28

Gestão de política da saúde 54 1.042.943 30,09

48

0,08

100,00

Os quadros que seguem trazem dados sobre os gastos 

Conforme se lê no site

Os valores apresentados correspondem ao total 

considerados os valores liquidados no exercício 
consultado, independente do exercício em que as 
despesas foram empenhadas.

Código Valor 
Liquidado %

22

23 23,54

anos 21

Gestão da política da educação 52

Alimentação escolar 24 3,23

3.515.919,42 100,00



Referências
Disponível 

em: 
as 15:34

 Disponível em >> 
brasil.com.br

. Disponível em >> 
rs.gov.br

Informações disponíveis em: 
 Acessado dia 05 de maior de 2019.

php?dados=29&uf=43 Acessado as 15:38 do dia 05 de maior de 2019.

Ministério do Desenvolvimento Regional. 
Disponível em: 

. Acessado às 
18:20 do dia 13 de maio de 2019.

Relatório 
Disponível em:

Atlas do 
Dados extraídos dos Censos 

maio de 2019.

Dados do município de 
Garruchos, disponíveis em: 

. Acessado às 08:22 do dia 24 
de abril de 2019.

 Disponíveis em: 
. Acessado às 18:29 do dia 14 de maio 

de 2019.
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ITAQUI/RS



INTRODUÇÃO

avaliação da disciplina Análise Socioeconômica do Contexto 

de informações do município de Itaqui, relativas às 

da caracterização do município e sua história, foram 
coletados dados da organização político-administrativa, 
orçamentários e socioeconômicos.

apresentar aos gestores municipais e demais interessados 
informações e dados sobre o município organizados de forma 

desses dados devido à necessidade, em determinadas 
situações, da rápida tomada de decisões, para a qual são 
necessárias informações disponíveis para que os gestores 
públicos possam fundamentar suas ações e assim, melhor 
gerir os recursos públicos, com vistas à busca do bem 
comum.

As decisões de manutenção, reformulação ou criação 

cultural ou econômica, carecem do conhecimento do 
contexto em que essas políticas serão implementadas, assim, 
este relatório consiste em uma ferramenta de rápido acesso 
a determinados dados do município de Itaqui.

DINÂMICA ESPACIAL

base da economia, cultura e turismo, e caracterização como 
cidade gêmea em zona de fronteira internacional.



Dados Gerais 
Lei de criação:
Área:
População:
População estimada:
Fundação:
Gentílico: itaquiense
Acesso rodoviário: 
Distância:
Região: Campanha Ocidental
Microrregião de planejamento COREDE: Fronteira 

Oeste

nas margens do rio Uruguai sendo uma cidade gêmea da 

de Corrientes. 

02



História de Itaqui

com a Argentina. O primeiro indício de vida civilizada foi no 

No início do século XIX foi incorporado às terras portuguesas 

povoamento foi se desenvolvendo ao mesmo tempo em que a 
atividade pecuária se expandia, sendo até os dias atuais, uma 

online

época, a população da então Vila, era de aproximadamente 

online

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 
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retorno de ICMS proveniente da circulação da produção 

hectares, mantendo-se a segunda maior área plantada do 

online
Além da forte presença da orizicultura, no município 

se exploram outras atividades, a saber, a agropecuária; a 
agricultura familiar; a indústria de alimentos, de bebidas, e de 
reaproveitamento da casca do arroz; o comércio, e o setor de 
serviços.

Turismo e cultura

O município de Itaqui possui turismo histórico, natural, 

dos mais antigos da América do Sul, construído no ano de 

No que tange os eventos culturais, tem-se: o Festival 
Canção Farrapa da Casilha; a Semana Fa  o Festival 

gastronômico oferece comida típica gaúcha, especialmente 

Farroupilha.



Cidades gêmeas

como sendo cidades gêmeas os municípios cortados 
pela linha de fronteira que se confrontam, formando 
ou não conurbação urbana, que apresentem 
potencial de integração econômica e cultural, 
bem como problemas característicos de fronteira 

como cidade gêmea por estar localizada na fronteira 
com a Argentina, confrontando-se ao município de 
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desenvolvimento regional e a integração com os países da 

das ações para o desenvolvimento regional. No ano de 2018, 

partir dos indicadores da renda per capita média e da taxa 

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 

população residente e associadas ao rendimento 



serão direcionadas, prioritariamente, às microrregiões e aos 

prioritário para receber ações para o desenvolvimento regional.
Reforçando o interesse em integração, foi promulgado o 

direitos aos residentes em cidades gêmeas e para impulsionar 
a integração por meio de tratamento diferenciado em questões 

DINÂMICAS ECONÔMICAS

O município de Itaqui possui na formação político-

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 
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Previsão de receitas e receitas arrecadas 
em 2019
A composição das receitas arrecadadas provém da 

valores das receitas arrecadadas no exercício de 2019.

Mês Total

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio R$ 4.381.398,40

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro R$ 5.552.955,29

Novembro

Dezembro R$ 8.530.483,52

Total R$ 114.425.153,32



Mês Plano Plano Total 

Janeiro
Fevereiro

Março R$ 335,08 R$ 0,00 R$ 335,08
Abril R$ 48.188,10
Maio R$ 2.004,491,42
Junho R$   
Julho R$ 3.135.898,13

Agosto R$ 0,00
Setembro
Outubro

Novembro R$ 1.459.414,34 R$ 2.432.850,48
Dezembro

Total

Mês Total

Janeiro R$    R$   R$  
Fevereiro R$   

Março R$      R$      R$ 
Abril R$      R$      R$ 
Maio R$ 104.058,40 R$      R$ 104.058,40
Junho R$      R$      R$ 
Julho R$        R$      R$

Agosto R$      R$      R$
Setembro R$      R$     R$
Outubro R$      R$      R$

Novembro R$      
Dezembro R$      R$      R$ 

Total R$ 242.008,34 R$             R$ 242.008,34

porém ocorreu frustração na arrecadação da receita no valor 



02
Fixação de despesas e despesas realizadas 
em 2019
Na tabela 4 consta o demonstrativo, por órgãos, da 

previsão inicial de despesas e despesas liquidadas no exercício 
de 2019.

Dotações Liquidado no 
ano

Municipal de Vereadores
Órgão 02 – Gabinete do 

Órgão 03 – Sec. Mun. da 
Administração
Órgão 04 – Sec. Mun. da 
Fazenda R$ 3.482.000,00

Órgão 05 – Sec. Mun. de R$ 5.325.000,00     

Saúde    

Órgão 08 – Sec. Mun. de 
Serviços Urbanos     

Órgão 09 – Sec. Mun. da 
Agricultura
Órgão 10 – Sec. Mun. R$ 5.029.000,00

Órgão 11 – Sec. Mun. da 
Indústria, Comércio e R$ 240.000,00

Órgão 12 – Fundação R$ 300.000,00

Órgão 13 – Fundo 

Servidor

R$ 
38.000.000,00 R$ 25.412.432,24

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



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

R$ 210.100,00

Meio Ambiente R$ 320.100,00 R$ 401.058,43

Órgão 20 – Reserva de 
Contingência R$       

Órgão 21 – Departamento de R$ 5.510.000,00

Total R$ 
  

R$

A tabela 4 demonstra a previsão e a liquidação das 

adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos 

Observa-se que a despesa executada no exercício de 2019 não 
superou a previsão inicial.

Evolução da despesa com pessoal

A evolução da despesa com pessoal pode ser evidenciada 

Constam na tabela 5 dados de 2010 à 2019.
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Líquida (RCL)

Evolução 
da RCL 

(%)
Pessoal

Despesas 

Pessoal

2010 14,00 R$   

2011 R$   44,98

2012 R$   49,54

2013 R$   54,49

2014 R$   52,23

2015 R$   50,12

11,55 R$ 54,21

9,22 R$   
52.542.880,33 53,49

2018 3,13 R$   59,53

2019 R$115.159.458,48 R$   51,58

Na tabela 5, consta demonstrativo do percentual da 
despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida 

limites das despesas com pessoal, previstos na Lei n. 101 de 

o executivo municipal não pode ultrapassar o percentual de 

o limite máximo, mas ultrapassou o limite prudencial, que é 

observadas pelo município.



Gastos em educação
Os gastos em educação são as aplicações de recursos 

por programa.

Código Valor Líquido %
Administração 
Geral 3

11 25,43
44 4,91

43

Alimentação R$ 488.082,51 1,43

4 0,08
Aperfeiçoamento 0,04

Fundamental 12 R$ 11.941,30 0,04

Total R$   34.090.294,98 100,00

além de cumprir a obrigação constitucional, extrapolou em 

Gastos em saúde

Os gastos em saúde são as aplicações de recursos em 
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Código Valor Líquido %
Administração Geral 3 51,21

19,99
Média e Alta 
Complexidade 3,83

Assistência Farmacêutica R$ 490.950,15
58

Investimento em Saúde 52 0,25
Saúde 8 R$ 2.932.224,43

Hospital                                    0,42

Saúde da Família
Saúde Mental                                              0,22
Conselho Municipal da 
Saúde R$ 4.320,80 0,02

Gestão SUS – Implant. 
Ações e serv. Saúde 103 R$ 115,52 0,00

100

Na Saúde, há previsão constitucional para aplicação 

aplicação de recursos próprios em saúde.

DINÂMICAS SOCIAIS

compreendem os indicadores sociais do município de Itaqui. 
São utilizadas tabelas para visualização de sua evolução 

negativa destes indicadores, bem como possibilitar prospecção 
de cenários. As dimensões apresentadas neste trabalho são: 
razão de dependência; trabalho e rendimento; educação; índice 
de desenvolvimento humano; saúde; vulnerabilidade social.

Razão de dependência



A população do município de Itaqui era de 38.159 

O aumento da expectativa de vida da população 
traz um fator positivo, relativo à melhoria das condições de 
vida em geral, entretanto, traz preocupação aos governos 

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 a análise da evolução da razão de dependência e dos 

1991 2000 2010

Razão de dependência

total

razão de dependência, este fenômeno se deu pela diminuição 

1

2 A razão de dependência é calculada somando a população menor de 15 anos 

online
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no período, a taxa de envelhecimento3

diminuição da taxa de fecundidade total em 0,8. Apesar de ter 
ocorrido uma redução na razão de dependência, os outros três 
indicadores mencionados podem, em curto prazo, elevar a taxa 
de dependência novamente.

Trabalho e rendimento

A taxa de desemprego4 do município de Itaqui, no ano 

menores índices registrados em oito anos para o país. Já no 
primeiro trimestre de 2020 a taxa desemprego nacional subiu 

mais recentes, pois depende dos dados coletados no censo 

com rendimentos mensais de até meio salário mínimo, por 

Nota-se que no período a taxa de desemprego não era muito 
alta, contudo, a distribuição de renda per capita nos domicílios 

população local.
O salário médio mensal dos trabalhadores formais em 

3

, onlineb



uma boa parcela da população empregada no comércio, que 

O município de Itaqui caracteriza-se pela concentração 
de renda. Os números sobre as desigualdades sociais são 
trazidas na tabela 9, que contém dados para uma comparação 
histórica de percentuais e índices de pobreza.

1991 2000 2010

5

Índice de Gini 0,51

Observa-se que entre 1991 e 2010 diminuiu 
consideravelmente os percentuais da população pobre e 

continue alta, nota-se uma evolução gradativa na diminuição 

índice de Gini, que neste período reduziu em um décimo.

básicas de alimentação e para outras necessidades essenciais como moradia, 

online
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Educação

educação infantil, 10 escolas municipais de ensino fundamental 
e 9 escolas estaduais, destas, 4 possuem ensino médio e 1 

oito setores de assessoramento: Administrativo, Almoxarifado, 

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

5,2

4,2

5.002

1.185

319

111

A taxa de escolarização é satisfatória. Contudo, no que 
diz respeito à qualidade, o Índice de Desenvolvimento da 



8 apresenta números que apontam a 

melhoria da qualidade da educação. A tabela 11 traz as médias 
do Ideb a serem alcançadas durante a sua execução.

Ideb 2015 2107 2019 2021

Anos iniciais do ensino 
fundamental 5,2 5,5

fundamental 5,0 5,2 5,5

4,3 5,0 5,2

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.

200
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1991 2000 2010

Fundamental incompleto e analfabeto

Fundamental incompleto e alfabetizado

Fundamental completo e médio 
incompleto

Médio completo e superior incompleto

Superior completo

Nota-se que, em 2010, ainda havia uma parcela 

estudos formais. O fator positivo observado é a diminuição 

destas instituições de ensino superior no município.

Índice de desenvolvimento humano

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
9 é composto por indicadores de longevidade, educação 

o município na faixa de desenvolvimento humano alto, que 

para a elevação do IDHM do município foi a longevidade, que 
obteve índice de 0,843, seguido do indicador renda, com índice 

composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: 
longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo 



Saúde
O município de Itaqui conta, principalmente, com as 

seguintes estruturas de atendimento na área da saúde:

• 
de 2 educadores físicos;

• Ambulatório de Saúde Mental, Centro de Atenção 

Sentimentos, responsáveis pelo atendimento de 
saúde mental, psicossocial, de atenção a usuários de 

mental;
• 
• 
• 

básica e de média complexidade;
• 1 Hospital;
• Atendimentos: Fisioterapia, Odontologia, 

fonoaudiologia;
• Laboratório municipal e contratados;
• 
• 
• 

Os indicadores da saúde do município, selecionados 
neste trabalho, foram: taxa de mortalidade infantil, condições 
sanitárias e de habitação.

A taxa de mortalidade infantil10, conforme dados de 

10  A mortalidade infantil compreende a mortalidade de crianças com 
online
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infantil, até 2030, para 12 a cada mil nascidos, e se possível, 
ainda menos que isso.

Os dados referentes à habitação em 2010 apontavam 

serviços de abastecimento de água encanada, de energia elétrica 
e de coleta de lixo estivessem disponíveis para a totalidade da 
população.

Menos animador é o percentual de domicílios que 
apresentavam esgoto sanitário adequado, que correspondia a 

possui desde 2010 plano municipal de saneamento básico, 
conta com conselho municipal de saneamento e tem um fundo 

levantamento de dados no próximo censo será possível avaliar 
se houve melhoria nas condições sanitárias no município com 
o desenvolvimento da política de saneamento básico.

As condições sanitárias em que a população está inserida 

Vulnerabilidade social

Habitação e Assistência Social, que é responsável pelos serviços 
sociais. Conta com:

• 
que presta serviços de atenção básica às famílias em 



situação de vulnerabilidade social;
• 

pessoas que estão em situação de risco social ou 
tiveram seus direitos violados;

• Serviço de Acolhimento de alta complexidade: Lar 

anos incompletos;
• 

Adolescente, responsável por zelar pelo cumprimento 
e a efetivação dos direitos garantidos na Constituição 

• 

Sociais do Governo Federal, que tenham direito 

A Secretaria é responsável pela realização da inserção 
das famílias no Cadastro Único, programa social do governo 

no Cadastro e a taxa de atualização cadastral era de 

avaliar os dados dos usuários para a concessão de benefícios 
ligados a programas sociais, tais como, tarifa social de energia 
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benefício, 558 famílias estariam em situação de extrema pobreza 

do MC a partir de estimativa realizada utilizando dados do 

A Secretaria também trabalha na busca da redução da 

de Vulnerabilidade Social11 0,231, o que coloca o município 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A partir dos dados coletados, observa-se que a orizicultura 
é a base da economia do município, contudo, há que se 
fomentar, também, as outras atividades econômicas, tais como, 
as atividades agropecuárias; agricultura familiar; indústria 
de alimentos, de bebidas e de reaproveitamento da casca do 
arroz; comércio e serviços locais. A promoção de ações em 
turismo e cultura também podem ser uma fonte de geração 
de renda, além de trazer ganhos culturais. Há potencial para 
melhorar a exploração do turismo histórico, cultural, ecológico, 
arquitetônico, religioso e gastronômico, bem como os festivais 
de cultura gaúcha, que ganham maior visibilidade apenas na 
Semana Farroupilha.

O município está localizado na faixa de fronteira, cidade 

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 



gêmea ao município de Alvear. A partir da promulgação do 

de integração com os vizinhos argentinos na busca de soluções 
a problemas comuns e para o desenvolvimento regional. 
Destaca-se também as políticas nacionais de desenvolvimento 

e baixo dinamismo, possui prioridade para receber ações, 

buscarem informações para usufruir destas ações e recursos.
Na dimensão econômica, a arrecadação das receitas em 

2019 não superou sua previsão, foi arrecadado o total de R$ 

maior que a despesa liquidada em mais de 2 milhões, o que 
garantiu um orçamento superavitário.

Nas áreas da educação e da saúde os gastos superaram os 
percentuais constitucionais de aplicação exigidos, o município 

estipulado na LRF, porém, está acima do limite prudencial 

das medidas prevista na LRF.

condições de vida da população e sua evolução. A razão de 
dependência pode ser utilizada para a prospecção de cenários 

garantia da sustentação do mercado de trabalho e a cobertura 
previdenciária.

Os dados sobre emprego e pobreza são de 2010, portanto 
não permitem uma análise do panorama atual, somente a 

desemprego em nível nacional no primeiro semestre de 2020, 
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demonstra que está diminuindo, contudo, a concentração de 
renda ainda persiste relativamente alta.

Na cobertura educacional, o município contempla a 

que não é ofertado na rede pública. A taxa de escolarização 

da educação básica no município.

anos, a série histórica aponta que em 2010 ainda existia uma 

Necessita-se de dados do novo censo para atualizar essas 

algum impacto após a implantação do ensino superior público 
no município.

O IDHM em 2010 era considerado alto, foi elevado 
especialmente pelo indicador de longevidade, que obteve 
índice de 0,843, seguido do indicador renda, com índice de 

desse índice ser considerado alto, a análise dos indicadores em 

renda e na educação.
Na área da saúde, o município dispõe de uma rede de 

atingidas. Conta, também com o Conselho Municipal de 

em saúde e participação na formulação e manutenção das 



políticas públicas de saúde. Duas questões de saúde merecem 
atenção, a taxa de mortalidade infantil de 18,15 óbitos para 
cada mil nascidos, que supera a meta estipulada nos ODS de 
redução da mortalidade infantil para 12 a cada mil nascidos, 
até 2030. Logo, exige averiguação das causas da mortalidade 
infantil e realização de intervenção para sua redução. A outra 
questão de saúde é o número de internações por diarreia de 
1,2 a cada mil habitantes, fator diretamente relacionado a más 

dos domicílios apresentam esgoto sanitário adequado, assim, 
há necessidade de atuação do poder público para o aumento 
da cobertura. Sabe que se existe uma política municipal de 
saneamento básico, com a realização do próximo censo será 
possível avaliar a evolução da cobertura.

Outros serviços básicos essenciais são o abastecimento 
de água, a energia elétrica e a coleta de lixo, que apresentavam 

conta com coleta seletiva de resíduos sólidos, o que causa 
danos ao meio ambiente pela destinação de todo o lixo aos 
aterros sanitários, bem como custos de transporte.

único para que tenham acesso aos programas sociais, que é 
considerado satisfatório pelo MC. A vulnerabilidade social 
do município em 2010 era considerada baixa, esse dado pode 

das famílias em programas sociais, bem como da estrutura 
de atendimento disponibilizada pela Secretaria nos CRAS, 

habitação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

situação razoável, contudo, é necessário dar maior atenção 

atividades econômicas consolidadas e estímulo às atividades 
emergentes, busca de soluções para os problemas que envolvem 
emprego e renda, investimento na melhoria da qualidade da 
educação, redução da mortalidade infantil, manutenção dos 
serviços de saúde e de assistência social de qualidade, aumento 
da cobertura do serviço de saneamento básico, realização de 
ações para a arrecadação necessária para manutenção das 
atividades, controle do percentual de comprometimento da 

promoção de ações são necessários para que o município não 

índices econômicos e sociais.
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       MAÇAMBARÁ
                  /RS



DINÂMICA ESPACIAL, CARACTERIZAÇÃO E 
HISTÓRICO DO MUNICIPIO

informações acerca da localização, organização político 

econômicos do município de Maçambará-RS.

Nome: Maçambará
Gentílico: Maçambarense

 Data Emancipação: 22 de outubro de 1995

Gentílico Maçambarense
Prefeita Adriane Bortolaso Schramm

População estimada (2019) 4.587
População no último censo (2010) 4.738

2,82 hab/Km²



Manoel Viana e São Francisco de Assis. Suas principais vias 

 Mesorregião:
Campanha Ocidental

 Região de Planejamento: Corede Fronteira Oeste 
 Altitude:
 IDH (2013):

“capim de pasto onde acampam os tropeiros”, que é comum 
nesta região. Originou-se do município de Itaqui, por vontade de 

graças às fazendas de criação de gado, entre elas: Recreio, São 
Donato, Santo Cristo, São Jorge, Santo Izidro, algumas destas 

Anos depois esse nome foi trocado por Maçambará, 

desta origem e também dadas às características econômicas 
da região, a população do município concentra-se na zona 
rural, dependente, sobretudo da atividade agrícola, mais 

03



Após a criação de uma comissão emancipatória presidida, 
pelo Senhor Alberi Jovino Foletto, foi realizada uma consulta 

de Itaqui passando então, a buscar sua emancipação. Na época 
o atual prefeito de Itaqui era o senhor Jarbas da Silva Martini.

de 1995 cria o Município de Maçambará.

Maçambará, com área que se emancipa do 
Município de Itaqui.

município é assim delimitado:
*Ao norte:

à montante, até sua nascente, de onde se 
liga por linha seca de sentido leste ao passo 

à montante até a sua nascente noroeste, 
ligando-se daí, por linha seca de sentido 
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no ponto em que esta encontra a nascente 

estrada em sentido geral leste até o passo do 

*Ao leste:

Iguariaçá, e segue por este Arroio à montante 
até a sua nascente sudeste, de onde se liga por 
linha seca de sentido geral sudeste à nascente 

o Rio Itu; 
*Ao sul:

geral noroeste, até bifurcar com a Rodovia 
RS-453. Deste ponto, segue pela RS-453, 
em sentido geral oeste até sua bifurcação 

*Ao oeste: da bifurcação da RS-453 

por esta última em sentido geral noroeste até 

por esta, em sentido geral nordeste, até a 



de São Donato ocupando uma área de 4.392 hectares. Foi 

 Seus ecossistemas de campo são banhados, 
vassourais, vegetação de tabuleiros, mata-palustre, mata 
de galeria e capões de mata arbóreo-arbustiva. Algumas 

A fauna é rica em espécies de aves como pássaro-
preto-de-veste-amarela, amarreca-asa-branca, a guaravaca-de-
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crista-branca, o caboclinho-de-barriga-vermelha e o carretão, 

dos ameaçados de extinção gatos-do-mato e lontra.

ECONOMIA

A economia do município é de base primária, 

comercial bastante dependente dos municípios vizinhos, 

decorre de uma função primária quanto a geração de 
riqueza e renda, porém percebe-se um grande incentivo 
por parte da gestão pública para o desenvolvimento dos 
setores secundário e terciário, assim como um enorme 
potencial de evolução.

DINÂMICAS SOCIAIS

IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano)

• O que é o 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. O IDHM brasileiro segue as mesmas 
três dimensões do IDH Global - longevidade, educação e 
renda, mas vai além: adequa a metodologia global ao contexto 
brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais, e, com 



isso, são mais adequados para avaliar o desenvolvimento dos 

IDHM de Maçambará

do município é Longevidade, com índice de 0,832, seguida 

de 0,580.

IDHM e componentes 1991 2000 2010

0,580

completo 23,53 38,85

94,28

com fundamental completo
93,33

completo
4,29 38,10

0,832

0,559

Renda per capita 259,02
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DEMOGRAFIA

População

População
População 

(1991)

% do 
Total 
(1991)

População 
(2000)

% do 
Total 

(2000)

População 
(2010)

% do 
Total 
(2010)

População 
total 100,00 5.035 100,00 100,00

População 
residente 2.508 53,34 2.418 51,03

População 
residente 2.194 2.380 2.320

População 
urbana 810 1.150 22,84 1.310

População 
rural 3.892 3.885 3.428



Estrutura Etária

Estrutura 
Etária

População 
(1991)

% do 
Total 
(1991)

População 
(2000)

% do 
Total 

(2000)

População 
(2010)

% do 
Total 
(2010)

Menos de 15 
anos

1.590 33,82 1.525 30,29 1.210 25,54

2.915 3.231

População de 
4,19 254 5,04

Razão de 
- - -

Taxa de 

 (2)
4,19 - 5,04 - -

Longevidade, mortalidade e fecundidade

de 23,1 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 

taxa era de 28,3. Já na UF, a taxa era de 12,4, em 2010, 
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nascidos vivos.

do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a 

1991 2000 2010

Mortalidade infantil 28,3 23,1 12,9

Mortalidade até 5 anos de idade 33,1 15,1

3,1 2,1

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para 
compor a dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento 

vida ao nascer cresceu 5,1 anos na última década, passando de 

SAÚDE

A título metodológico, o ano informado em relação ao 
dado, são os mais atualizados, levando em consideração as 
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Assistente Social 01
Dentistas 

concursados 

padrão
Médicos 

contratados 07

enfermagem 07

01

EDUCAÇÃO

Crianças e Jovens

completado determinados ciclos indica a situação da educação 
entre a população em idade escolar do estado e compõe o 

A título metodológico, o ano informado em relação ao 
dado, são os mais atualizados, levando em consideração as 

(%) Ano

2010
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fundamental
2010

fundamental completo 2010

ensino médio completo 2010

ensino superior 2010

Ano
Matrícula no ensino fundamental 2019
Docentes no ensino fundamental 29 2019

3 2019

5,2

3,3

População Adulta

escolaridade da população adulta, o percentual da população 
de 18 anos ou mais com o ensino fundamental completo. 

2000 2010

com o ensino fundamental 
completo

idade
2010

Analfabetos



Cabe salientar que esse indicador carrega uma grande 
problemática, em função do peso das gerações mais antigas, 
de menor escolaridade.

RENDA

2000 2010

ÍNDICE GINI

É um instrumento usado para medir o grau de concen-
tração

a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou 

a renda do lugar.

1991 2000 2010

Renda per capita 259,02

30,55

55,59 35,35 13,49

Índice de Gini 0,50
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TRABALHO

taxa de atividade

o percentual da população economicamente ativa que estava 

2000 2010

58,81

13,54 4,23

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou 
mais 58,10

anos ou mais 24,22

ou mais 11,59 25,50

18 anos ou mais 53,19

18 anos ou mais 83,38

18 anos ou mais



HABITAÇÃO

VULNERABILIDADE SOCIAL

1991 2000 2010

Mortalidade infantil 28,32 23,10 12,90

- 93,28

9,92

estudam, não trabalham e são vulneráveis, 
na população dessa faixa

- 9,08

0,82 2,01

- 3,85

mães chefes de família
9,19

0,51
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40,09 5,85

fundamental completo e em ocupação 
informal

-

Condição de Moradia

banheiro e água encanada 52,51

DINÂMICAS ECONÔMICAS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

administrativa segmentada em 1 Departamento de Assistência 

Administração, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 

Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Saúde. Conta 

público e despachos de suas respectivas secretarias. Conta com 

RECEITAS PREVISTAS E RECEITAS 
ARRECADAS NO EXERCÍCIO DE 2019 

As receitas arrecadadas do município advem da

receitas arrecadadas no exercício de 2019. 



Na tabela há o demonstrativo da arrecadação da 

Meses de 

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

RESUMO DAS 
RECEITAS

Orçado Realizado

Atualizado (A)

Da análise dos valores acima, percebe-se que o município 
teve uma arrecadação maior daquela orçada. Nesse sentido, 
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de exemplo para outras municipalidades, deve-se à execução da 

técnica realizada no centro administrativo municipal, em maio 
de 2019.

O quadro de agentes públicos, dos servidores concursados, 
passando pelos secretários municipais e chegando à prefeita, 
possuem destacada sinergia e espírito público. A busca contínua 

qualidade.
Outro ponto de destaque foi a organização da estrutura 

do paço municipal. A maioria das secretarias trabalham em um 
único espaço, apenas seperadas por divisórias. Isto facilita as 
trocas de informações e gera, por consequência, a reciprocidade.

FIXAÇÃO DE DESPESAS E DESPESAS 
REALIZADAS EM 2019

Valor Orçado Valor Pago

Secretaria municipal de 
agricultura, indústria e comercio.

Secretaria municipal de obras, 
transporte, saneamento, serviços 

urbanos.

Gabinete do prefeito.

Secretaria municipal e saúde.

880.059,19

Reserva de contingencia. 0,00 0,00

Secretaria municipal de 
educação, cultura e turismo.



Secretaria de administração. 990.858,89

Resumo da Despesa 
Orçamentária

Orçado

liquidação das despesas o direito adquirido do credor, através 

serviços ou compras efetivamente satisfaeitas pela contratada. 
A análise das despenas liquidadas foi inferior a previsão inicial.

EVOLUÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL

O percentual das despesas com pessoal tem estes 

corrente líquida – RCL:

do art. 22

do art. 20

A RCL se constitui no somatório das receitas tributárias 
de um governo, referentes a contribuições, patrimoniais, 
industriais, agropecuárias e de serviços, deduzidos os valores 
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No caso do município de Maçambará, para encontrar a 

nacional para o desenvolvimento da educação básica.
Com base no exposto, as despesas com pessoal, no 

período correspondente entre os anos de 2010 a 2019, é esta:

RCL Evolução 
% da RCL R$ RCL

2010 13.334.358,23 23,39

2011 48,50

2012

2013 9,30

2014 8.392.952,02 48,22

2015 48,02

48,43

43,40

2018 42,14

2019 9,04 49,25

Conforme desminstratvo na tabela acima, a administração 
pública municipal está abaixo dos limites estabelecidos pela 
LRF e, portanto, atende os ditames legais.

INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO 

Os investimentos destinados à educação pública, advém 

atividades, conforme demonstrativo abaixo.



Manutenção e 

Ensino – MDE (R$)

Manutenção e 

do Ensino – MDE 
(%)

Há dispositivo constitucional, que prevê e obriga a 

INVESTIMENTOS EM SAÚDE 

Os investimentos destinados à educação pública, advém 

atividades, conforme demonstrativo abaixo.

(R$)

Ações e Serviços 

– ASPS (%)

19,10

Há dispositivo constitucional, que prevê e obriga a 
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     SANTO
       ANTÔNIO
      DAS                 
   MISSÕES/RS



O presente documento trata-se de um relatório técnico 

município de Santo Antônio das Missões-RS, localizado na 

levantou e analisou dados em diversas bases públicas, que 
buscaram  discutir a formação histórica e espacial, formação 

HISTÓRICO E FORMAÇÃO ESPACIAL

Anteriormente a fundação do município de Santo 
Antônio das Missões, na década de 30, teve origem o povoado, 
quando Florduarte José Marques criou um núcleo urbano no 

Chácara, as margens da estrada geral que ligava São Luiz 



O Município de Santo Antônio das Missões foi elevado à 

de plebiscito emancipatório. Seu nome originou-se por que 
no local era situado uma sesmaria de nome Santo Antônio, 

termo Missões por fazer parte da região missioneira.

dotado de pastagens e bosques... Consideráveis 
são suas construções; a capela, principalmente é 
muito grande. Há aqui índios e brancos, dos que 
atravessaram ultimamente o Uruguai. À noite, 
põem-se a dançar com as índias, enquanto um 
deles, toca o violão e canta, segundo o costume...”. 

O primeiro administrador de Santo Antônio das Missões 
foi Antônio Vicente do Nascimento, como interventor federal, 

do Nascimento passou o cargo para Florduarte José Marques, 

Santo Antônio das Missões.

escudo municipal. No modelo português aquartelado, possui 

homenagem aos primeiros desbravadores do município, além 
de uma estrela em ouro, simbolizando o município em si. 

04



Acima do brasão, uma corda mural com quatro castelos fortes, 

espanhol, português - invasões estrangeiras, revoluções, 
a República Rio-grandense, sendo testemunha e cenário 

de vestígios históricos a cultura do gaúcho, os costumes, as 

Os principais pontos turísticos do município são o Museu 

Vicente do Nascimento, o Santuário de Santo Antônio, o 
Monumento de Santo Antônio no trevo de acesso à cidade, as 

cenários de acontecimentos históricos e relevantes na história 
do município de Santo Antônio das Missões. 
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imagens missioneiras do século XVII e XVIII. É considerado 

vendido à prefeitura. O prédio foi construído sob orientação 
do padre, estudioso das Missões. As paredes são formadas de 

pedras, segundo testemunho dos moradores da cidade são, 

período das reduções, localizadas nas redondezas. No ano 

programa “Circuito das Imagens Missioneiras - Fé e Arte em 
Harmonia”.

Na Figueira, árvore símbolo do município, é um dos 
pontos turísticos mais famosos de Santo Antônio das Missões, 



Avenida Florduarte José Marques. É considerada patrimônio 

seu campo foi cenário da revolução de 1923, com registro 
de batalha entre maragatos e chimangos, quando a tropa de 
rebeldes comandada pelo general maragato Honório Lemes, 
caudilho conhecido como Leão do Caverá, após um combate 

atravessou o território do Itaroquém na tentativa de barrar 

comandada pelo coronel Raymundo Gomes Netto, travando 
um violento combate.

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

Santo Antônio das Missões é considerado o maior 
município em extensão territorial da Região Histórica das 
Missões, tendo como divisas territoriais os municípios de São 

mesorregião do noroeste rio-grandense. 

denominação de Santo Antônio das Missões, pela lei estadual 

de Janeiro. Constituído do distrito sede, instalado em 08 de 

Santo Antônio das Missões e São José.  Assim permanecendo 

O território do município tem grande potencial hídrico, 
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rica fauna e a vegetação nativa é excelente para criação de 
animais, como gado e ovinos. A região do Itaroquém possui 
um dos melhores campos para a criação do país, pois são 

à criação grande quantidade de nutrientes durante o pastoreio.
A população do município era de 11.210 de habitantes 



EDUCAÇÃO

rede pública de ensino municipal atualmente atende um total 

educação municipal de ensino. A estrutura educacional das 
escolas conta com coordenação administrativa e pedagógica 

atividades administrativas, pedagógicas, socioeducativas, 

A atividade administrativa está pautada na realização 

As atividades pedagógicas são desenvolvidas pela 
coordenação pedagógica e as supervisões de educação infantil, 
e do ensino fundamental, educação especial e das escolas 
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municipais visando promover o aprendizado dos alunos. Ainda, 
é investido na formação pedagógica dos professores para o 

e processo de ensino-aprendizagem. Durante o ano de 2019 

Referencial Curricular e Gaúcho e posteriormente elaboração 

As atividades socioculturais acontecem durante o ano 

anualmente são promovidos eventos como a semana do museu 
com o tema de núcleos culturais: o futuro das tradições e 

Noel e noite natalina. Nas atividades socioeducativas são 

para fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de 

escolar de crianças e adolescentes, otimizando o tempo de 
permanência dos estudantes na escola. Além das atividades e 
programas os alunos da rede municipal de ensino contam com 
atendimento multidisciplinar de um Assistente Social, uma 

anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 



alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 244 de 

SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde desenvolve o Sistema 
Único de Saúde - SUS através da oferta de atenção em saúde 

secundária. 
O nível de atenção primária à saúde é desenvolvido por 

que desenvolvem atendimentos, acompanhamento e visitas 

Atendimento Municipal, que dispõe do atendimento de quatro 
enfermeiros, nove técnicos de enfermagem e cinco médicos, 
com plantão de 24 horas para consultas e urgências, além de 
uma equipe do SAMU que dispõe de um enfermeiro, cinco 
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tratamento psiquiátrico, tratamento oncológico, traumático, 

órtese e prótese. Ainda tem convênio com comunidades 
terapêuticas para tratamento de dependentes químicos nas 

Além dos níveis de atenção, o município ainda desenvolve 

Núcleo Ampliado de Saúde da Família - NASF, Núcleo de 

Municipal. 
De acordo com dados disponibilizados pela secretaria 

municipal de saúde do município, no ano de 2019 a taxa 

crianças. O número de atendimentos prestados nesse ano de 
2019 pela Secretaria de saúde podem ser visualizados abaixo:

50

Consultas médicas 1250

Visitas domiciliares médicas 20



Visitas domiciliares das equipes de 
enfermagem 90

Consultas com a equipe de enfermagem 130

2.112

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Assistência Social acontece na esfera municipal, através 

Nacional de Assistência Social que implementa o SUAS 
– Sistema Único de Assistência Social, que visa a proteção, 

regiões mais vulneráveis tendo a família como foco de atenção.  
As ações da assistência social no SUAS são organizadas em 
dois tipos de proteção: básica e especial. Santo Antônio das 
Missões dispõe dos Centros de Referência da Assistência 
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O CRAS do município oferece serviços de assistência social 

a comunidade, prevenindo situações de vulnerabilidade social. 
Durante o ano de 2019, o município atendeu semanalmente 

são desenvolvidos programas, serviços e ações de convivência 
e fortalecimento de vínculos através do CRAS volante, grupos 
de convivência com crianças, adolescentes, mulheres e idosos 

segue a descrição do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

Ação

12 integrantes

20 integrantes

40 integrantes

Assistência Social teve um público de 1300 pessoas.



encontrem em situação de risco pessoal e social, com violação 
de direitos, como: violência física, psicológica e negligência; 
violência sexual; afastamento do convívio familiar devido à 
aplicação de medida de proteção; situação de rua; abandono; 

cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de 

por adolescentes, entre outras.

da coordenação, advogada, assistente social, psicóloga, 
com atendimento médio semanal de 15 famílias, totalizando 

com atendimento especializado e ações de fortalecimento 

socioeducativa e liberdade assistida. O serviço também realiza 
o acompanhamento dos indivíduos e famílias no Lar das 
crianças e do idoso, desempenha suas funções com plantão 
social, visitas domiciliares, relatórios psicossociais e demandas 

acesso aos serviços de referência do SUAS, o município de 
Santo Antônio das Missões realiza o Cadastro Único para 

do Governo Federal. No município durante o ano de 2019 teve 

por mês. Durante o ano de 2019 a política de assistência 
social, através das ações da Secretaria Municipal desenvolve 
também a articulação com as demais políticas públicas como 
encaminhamento de pareceres sociais para o Judiciário e 
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auxilio doença, auxilio maternidade, aposentadoria rural 

ECONOMIA

1. PIB a preços correntes:
2. Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, 

a preços correntes:
3. Valor adicionar bruto a preços correntes: 

4. PIB per capita: 
5. Agropecuária:
6. Indústria:
7. Serviços – Exclusive Administração, defesa, 

educação e saúde pública e seguridade social:

8. Administração, defesa, educação e saúde públicas 



e seguridade social:
O Relatório Circunstanciado do município de 

Santo Antônio das Missões, no exercício 2019 a execução 

créditos suplementares e reduções passando ao valor de R$ 

em R$ 48.200.118,09 apresentando uma pequena diferença 

Neste mesmo período as despesas com pessoal alcançaram 

Receita Corrente Líquida – RCL do mesmo período, um total 

Constituição Federal de 1988. O total de gastos com educação 

As despesas com ações e serviços públicos de saúde 

As despesas previstas no exercício 2019 totalizaram 

efetivamente arrecadada foi de R$ 48.200.118,09 

o setor agropecuário tenha um destaque na geração de riqueza 
para o município, esse setor apresentou apenas a receita de R$ 
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De acordo com o Relatório Circunstanciado, exercício 
2019 depois de consideradas todas as fontes de recursos, inclusive 

dezembro de 2019, apresentou uma execução inferior à Receita 

que de acordo com o relatório Circunstanciado do ano de 2019 
consta que o superávit orçamentário daquele período foi de 

meta de manter os gastos dentro das receitas de cada período.
O município de Santo Antônio das Missões se emancipou 

a agricultura e a pecuária se construíram desde o período 

Gabriel Ribeiro de Almeida, furriel da guarda de São Martinho 

Logo após a conquista das terras a estratégia adotada 



ocorrência de gado bovino que se disseminou livremente após 

matriz social e econômica. Após a proclamação da República, 
na última década do século XIX, chegaram os primeiros 

cultura do milho e linho. A produção do linho impulsionou o 
desenvolvimento da agricultura no município.

Com a mecanização da lavoura na década de 1950, o 

No Quadro 3 apresenta-se as áreas dos estabelecimento 
rurais de Santo Antônio das Missões, podemos analisar o uso 
das propriedades rurais do município no desenvolvimento de 
lavouras temporárias, sendo nestas lavouras que desenvolvem-
se a produção de grãos.

Total Lavouras 

0 - 10 232

11 - 50 102

51 - 100 111 39

101 - 200 108 55

201 - 500 151 85

501 - 1000 99

Mais de 1001 81 44

1129 442
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A partir do quadro acima podemos analisar o uso das 

propriedades rurais do município no desenvolvimento de 
lavouras temporárias, sendo nestas lavouras que desenvolvem-
se a produção de grãos.

De acordo com o Quadro 3, podemos considerar que 
no município de Santo Antônio das Missões 442 propriedades 
são utilizadas pela agricultura na produção de grãos e plantas 
forrageiras destinadas a atividade pecuária.

Criações Nº de propriedades

1.828

452 54

3.220

Ovinos 32.519

Suínos

Cultura

Arroz 2.512

50.000 3.300

Milho 1000

Milho irrigado 3200 11.400

9.000 3.000

Canola 800 1.920

Linho 350 920



TRABALHO E RENDIMENTO

mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à 

respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos 

população nessas condições, o que o colocava na posição 88 
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D

INTRODUÇÃO
O tema apresentado nesta pesquisa, refere-se a análise 

além de uma abordagem teórica sobre os assuntos pesquisados, 
dados que fundamentam a análise, a partir dos estudos 
realizados em diferentes fontes de pesquisa, tais como Sebrae, 

limitações, no sentido de reunir informações estratégicas que 

poder público, além de compreender a evolução dos indicadores 
sociais e econômicos, para dessa forma propor soluções aos 
problemas dos espaços urbanos, despontando em melhores 
condições de vida para seus cidadãos, fato que perpassa pelo 
debate de políticas públicas capazes de atender as demandas 
em constante transformação.

Nesse liame, o trabalho estrutura-se da seguinte 

onde serão demonstradas a evolução populacional, os dados 

per capita, taxa de 
vulnerabilidade à pobreza, renda per capita, índice de GINI, 

DINÂMICA ESPACIAL



nas margens do rio Uruguai sendo uma cidade gêmea da 

exerce um papel importante no desenvolvimento das cidades. 

inovação derivado do produto da inteligência humana.

RS. Os dados disponíveis mostram que desde 1991 a 2019, 

05
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população ativa a longo prazo.

1991 2000 2010

52.059 55.138

42.093

3.501 5.922

A partir das informações e dados acima citados as 

baseada no crescimento da taxa de fecundidade, a diminuição 
considerável da taxa de mortalidade infantil, bem como, 
uma política migratória regional capaz de contribuir para 

privada local centralizada sobre uma campanha de criação 

comparativas em termo de custo da vida, a acessibilidade 
aos serviços sociais de bases e a possibilidade de integração 

estratégia deve ser em perfeita adequação com a política da 
Universidade na sua perspectiva de abrir mais vagas, aumentar 
sua capacidade atrativa pela demanda regional, priorizar 

descobrir as potencialidades da região. De fato, fora uma 
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cidade vai sofrer bastante com a incapacidade de regenerar 
o ciclo de vida da população como fator determinante na 
pesquisa para  novos recursos humanos, no sentido de priorizar 
mais pesquisa e desenvolvimento municipal para desenhar os 

A partir destas considerações, vamos contextualizar em 

mensurar quais são as vantagens em termos de potencialidades 

analisaremos os principais indicadores econômicos, sua 

tomada no fortalecimento socioeconômico local.

DINÂMICA SOCIAL

Evolução de Indicadores de Saúde no Município

Os indicadores são medidas que apresentam informações 

determinada população e o desempenho do sistema de saúde. 

serve para auxiliar na elaboração de ações para garantia de 
condições de saúde adequadas. O processo de construção de 
indicadores é complexo, e é capaz de fornecer dados desde 
a contagem de casos de certa doença, até mesmo taxas e 
índices mais apurados, como taxa de natalidade e mortalidade 

Mortalidade infantil
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voltadas tanto para a saúde da mulher e do recém-nascido, 
bem como de saneamento básico e acesso aos serviços de 
saúde no geral. De acordo com a meta adotada pelo Fórum 

município em alerta, pois a taxa está acima do esperado. Ainda 

Ano

2008 11,21

2009

2010 13,85

2011 12,84

2012 9,2

2013 24,55

2014 19,05

2015

10,94
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Número de nascimentos

no decorrer dos anos quanto ao número de nascimentos 

mundial e nacional, onde cada vez nascem menos crianças.
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Mortalidade materna

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS

materna de 0 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos, 

materna, são considerados os óbitos advindos de complicações 
gestacionais, aborto e parto ou puerpério, em até 42 dias 

dados coletados no PORTAL ODS no período de 2001 

sistemática e meta-análise publicada recentemente na Revista 

maior chance de  vir a óbito, e que a cirurgia cezariana deve 
ser realizada com segurança, prudência e apenas se necessário 

et al

Número de casos de aids registrado por ano 
de diagnóstico, segundo gênero - 1990-2016

elevada entre os estados brasileiros, o que gera um alerta ainda 
maior no município, para realização de ações de prevenção, 
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os 50 municípios gaúchos prioritários quanto ao recebimento 
de incentivos federal, a partir da detecção das taxas de Aids, e 

Cobertura vacinal - 1995 e 2018

mostra que no município há uma boa cobertura vacinal, e esses 

SÍNTESE DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM SÃO BORJA

Conforme estabelecido pela Constituição Federal 
de 1988, compete, de modo geral, aos municípios a oferta e 

Analisar, portanto, o estado da arte da educação infanto-

além dos níveis de escolaridade, uma vez que engloba áreas 
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como o cumprimento de atribuições legalmente estabelecidas, 

vida e nos índices de desenvolvimento humano local. Soma-se 
ainda à oferta escolar os índices de crescimento econômico, a 
redução das taxas de violência e o fortalecimento da cidadania, 
isto é, da socialização ativa do agente individual.

Contudo, apesar de formalmente prevista e de ser 
socialmente necessária, nem sempre os índices de escolaridade 

de melhorar a situação atual. Dito de outra forma, quando se 
trata de escolaridade, especialmente nos níveis fundamental e 
médio, o acompanhamento deve ser contínuo e relacionado o 
máximo possível às realidades locais, sem por isso esquecer-se 
de suas correlações com as esferas regional e nacional.

analisados os dados referentes às realidades municipais 

apresentados os números de matrículas concernentes ao 
espaço temporal de 2005 a 2018. A primeira observação a ser 

mais notável entre estas duas categorias diz respeito à discreta 

que tendem, de 2005 a 2018, a se aproximar cada vez mais 

outra forma, com passar dos anos, há tendência cada vez mais 

se aproximarem, ao passo que, mesmo com queda acentuada 
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onde são constatadas algumas informações mais detalhadas 
sobre a realidade municipal. Conforme dados do Instituto 

distribuídos em 35 escolas. 

somava-se 229 docentes responsáveis por 2031 matrículas 
efetivadas, dividas em total de 11 escolas no Município. 

comparado aos demais, e isso por duas razões: primeiro, 
porque é de responsabilidade do município a promoção do 

explica o maior quantitativo de escolas, docentes, matrículas 
e anos de estudo, sem contar o próprio quantitativo físico de 

tendência à evasão escolar. 
A explicação para esta tendência está na própria idade 

possuem, em média, idade máxima de treze a catorze anos, 
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Médio a idade modal constitui-se de algo em torno de catorze 

que só muito esporadicamente pode ser observada quando se 

frequência escolar é exigida também dos pais e responsáveis 

2.031 matrículas

229 docentes

35 escolas

11 escolas

único indicador duas avaliações importantes que correspondem 
à educação, a saber: o  e as médias de desempenho 
nas avaliações.
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apenas em referência aos outros municípios do Rio Grande do 

tratando de realidade gaúcha, a posição do município é um 

pode ser observado com mais clareza o índice numérico 
correspondente a cada ano. 

com os dados anteriores, que há uma supremacia nítida do 

conforme essas duas categorias, observa-se ainda assim uma 

se mantiver, podemos dizer que quanto maior for o nível de 
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escolaridade menor será o quantitativo de pessoas presentes 
nestes níveis. Novamente, podemos atribuir como causas dessa 

como obrigatoriedade legalmente estabelecida de frequência 

comparado, de certa forma, os dados permitem inferir que o 
mesmo ocorre nas demais municipalidades do estado e do país, 
alterando os índices – para melhor ou para pior – conforme o 

DINÂMICA ECONÔMICA

per capita, bem como 
o índice de GINI e algumas taxas que mensuram a atividade 
da população. Consideramos ainda, a análise da evolução do 
orçamento público do município, fazendo uma comparação 
entre as receitas e as despesas.

A lei orçamentária anual (LOA)

tendo em vista a manutenção de suas atividades, execução de 

público, é por meio deste que a gestão determina suas ações, 
tendo em vista discriminar a origem dos recursos e a suas 

O orçamento público tem como norteadores a 
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Municipal, que respeita e admite os princípios estabelecidos 

normativas para o orçamento municipal.
Frente a esses conceitos vamos inicialmente destacar a 

sempre no segundo semestre anual para a votação pelo 

os seguintes princípios orçamentários: anualidade, unidade, 
universalidade, equilíbrio, exclusividade, publicidade e clareza 

Comparando-se os dados de receitas arrecadadas frente 

nos anos analisados. Ambas se mantiveram equilibradas, 
sendo que as receitas exibiram superávit. Outro ponto a ser 
destacado é o crescimento das receitas que se evidencia a partir 

são responsáveis pela elevação das mesmas, onde os cenários 
da educação e da agricultura, por exemplo, merecem destaque.
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A evolução de alguns indicadores 
demográficos e econômicos

produzidos por um país, estado ou cidade, em um determinado 
período, podendo seu cálculo ser determinado mensal, 
trimestral, semestral ou anualmente. Se analisado anualmente, 
a produção de um ano for maior que a anterior, representa o 
crescimento da cidade, por exemplo.

2015. Os resultados da pesquisa demonstraram tendência de 
crescimento para este indicador, com expressiva elevação entre 

per capita, que é a divisão 

indivíduo, considerando se todos recebessem igual partes.
per capita

8A, apresenta estabilidade e crescimento pouco expressivo 
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e 2011 sofrem elevados picos de crescimento, onde observamos 

e R$19.530,28, respectivamente.

estagnação da cidade, porém não expressa fatores relevantes 
como a distribuição de renda, educação e saúde, bem como a 
qualidade de vida, tais condições foram abordadas em tópico 

fraqueza da produção. Com o problema de urbanização, o setor 

fortemente terceirizada. Nesse caso, a relação inter-regional e 

cobrir a demanda interna.

Setor Pequena Média e 
grande 

Indústria de 
transformação 10 2

Construção civil 100 -

Comércio 1.140 9

Serviços 923

Agropecuária, extração 
vegetal caça e pesca. - -  

140
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A partir disso, entendemos que esta economia desenvolve 

de representatividade do setor comércio e de serviços. Com 
essa fraqueza, proporção da agropecuária e a indústria na 
economia, necessitam uma nova estratégia para criar um 
ambiente favorável ao investimento, valorizar mais os dois 
setores e aumentar o gasto municipal na industrialização como 
uma estratégia de buscar os melhores recursos possíveis.

Nesse sentido, a gestão deve desenvolver uma visão mais 
geral sobre o funcionamento da economia e uma nova integração 

em relação com a política de desenvolvimento econômico 
adotado, desenvolver uma campanha de sensibilização para 
uma valorização da potencialidade econômica interna, além 

crescimento econômico e de desenvolvimento do municipal.

1991 2000 2010

Índice de DINI 0,59 0,55

409,49

-

-

0,54

As análises apresentadas a seguir, levam em conta os 
dados apresentados na tabela 3, que agrupa diferentes índices, 
a saber:

O índice de GINI é um instrumento utilizado na 
avaliação do grau de concentração de renda em determinado 
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grupo, apontando as diferenças entre os rendimentos dos mais 
pobres e mais ricos, seu índice varia de 1 a zero; quanto mais 

, 

de renda entre os mais pobres e os mais ricos. Os dados dos 
anos de 2000 e 2010 apresentam sucessivas quedas no índice, 
que apesar de sutis, podem ser consideradas positivas dadas a 
busca pela redução das desigualdades no município.

Quando analisamos os indicadores de bem-estar, a tabela 
per 

capita. Constatamos em primeiro lugar, a variação do índice 
per 

capita, quer dizer, a tendência decrescente da variável 
GINI, que mais de 50 indica que há uma concentração de 
riqueza no município, existe ainda uma má distribuição das 

traduz claramente um grau de desigualdade e de pobreza mais 

a uma boa distribuição da renda, mas de novo mecanismo 
adotado no sistema de saúde e de educação de 2010 a 2015. 

Condições de Vida devem ser incluídos para explicar o nível 
de discriminação e disparidade social; adicionar também à 
violência, a desigualdade e o desemprego enfrentados pela 
população.

A renda per capita apresenta pouca transformação entre 
1991 e 2000, porém entre 2000 e 2010 exibe uma importante 

anos que dispomos dos dados, a variação apresenta percentual 
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politicas públicas implementadas no período.
No que tange a taxa de atividade entre as pessoas com 18 

anos ou mais, no ano de 1991 não foram encontrados os dados. 

2010, indicando uma melhoria relevante para esse indicador. 
Ressaltamos, ainda, a diminuição da taxa de vulnerabilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os dados apresentados referentes as diversas 

algumas inferências. A análise das variáveis estudadas, foi 

município e promoção do debate que envolve os problemas 
locais.

No que tange à saúde, o município precisa atentar aos 
índices de mortalidade infantil, que mesmo tendo reduzido 
desde 2013, ainda continua em um nível a ser observado, 
bem como a taxa de partos cesarianos, visto que este pode 
estar relacionado com um aumento da mortalidade materna. 

apresenta índices consideráveis.
No que diz respeito à educação básica do município, 

melhores, o que pode ser explicado de diferentes formas. 

exemplo, podemos propor o seguinte questionamento: qual é a 
efetividade das políticas educacionais de enfrentamento a um 

se através, desse posicionamento, inferir que um dos fatores 
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esse tripé não for pautado com a devida atenção na agenda 
política, será difícil para a escola promover a transformação da 
sociedade, conforme atestam os próprios dados apresentados 
anteriormente. 

Não obstante, as desigualdades geradas em uma esfera 
tendem a reproduzirem-se ao longo do tempo em outras 
esferas: tudo leva a crer que os baixos índices de escolaridade 
estão diretamente associados, na maior parte dos casos, à 

acesso ao saneamento básico, saúde, práticas desportivas, 

escolaridade que acarreta esses efeitos, mas antes o contrário: os 
níveis de escolaridade tendem a ser apenas uma releitura social 
do universo onde estão historicamente datados e socialmente 
situados os indivíduos. 

À vista disso, as políticas públicas precisam avançar para 

e propor novas políticas públicas que adotem uma estratégia 
interdisciplinar – com prudência ao termo – e que contribuam 

que não existe só um fator responsável pelo fracasso escolar, 
da mesma forma que as políticas públicas educacionais, por si 
sós, não têm como solucionar efetivamente os problemas que, 
na maior parte das vezes, sequer possuem correlação com o 

políticas públicas opere no combate aos problemas sociais.

a produtividade e competitividade das empresas locais no 
sentido de construir um clima de investimento favorável, para 
reduzir desigualdades e fomentar as receitas. Ainda, tendo 
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habilidades e capacidades produtivas locais, considerando-se 
a cultura e as atividades econômicas, de forma a melhor valer-

de novas habilidades, que de fato auxiliarão na geração de 
empregos, investimentos tanto públicos como privados, com 
foco o aprimoramento da qualidade de vida dos cidadãos e no 
alcance do desenvolvimento. 

Nesse sentido, o desenvolvimento não corresponde 

progresso, crescimento, industrialização, transformação e 

mudanças qualitativas no modo de vida das pessoas, nas 

governo e sociedade precisam estar atentos a promoção de 
ações inclusivas, políticas públicas inovadoras, pesquisa e 

social, econômica e ambiental.
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DINÂMICA ESPACIAL

informações acerca da localização, organização político 

econômicos do município de Unistalda-RS.

Caracterização do município de Unistalda

Gentílico Unistaldense
Emancipação 28 de dezembro de 1995

Prefeito José Amélio Ucha Ribeiro
População estimada (2019) 2.338

População no último censo (2010) 2.450

4,07 hab/Km²

macrorregião da fronteira oeste do estado, vias de acesso RS 



 Mesorregião:
Santiago

 Altitude:

Capão do Cipó.

História do município1

O Município de Unistalda, como a maior parte do 

o processo de colonização instaurado pelo império, vieram os 

timidamente a vila de Unistalda. O nome da vila de Unistalda 

nome.

Município de Santiago de uma área destinada à construção da 
vila que estava surgindo, porém foi em 29 de agosto de 1940, 

de Unistalda. Depois de várias tentativas em 28 de dezembro 

Unistalda foi elevado à categoria de cidade e passou a chamar-

1  Fonte: 
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BASE DA ECONOMIA

economia local em três grandes setores que mais contribuem 

setor da agropecuária é dominante em relação aos demais 
setores. É o setor que mais contribui para a economia local, 
seguido do setor de serviços e por último o setor da indústria.

  

DINÂMICAS SOCIAIS
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IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano)

• O que é o 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. O 
IDHM brasileiro segue as mesmas três dimensões do 
IDH Global - longevidade, educação e renda, mas vai 
além: adequa a metodologia global ao contexto brasileiro 
e à disponibilidade de indicadores nacionais, e, com isso, 
são mais adequados para avaliar o desenvolvimento dos 

IDHM DE Unistalda

do município é Longevidade, com índice de 0,804, seguida 

0,542.

1991 2000 2010

0,153 0,389 0,542

completo 31,45

30,48

com fundamental completo
80,92



completo 3,89

21,38

0,804

0,494

Renda per capita 253,81 392,38

DEMOGRAFIA

População

no município, 2.450 pessoas. 

População
População 

(1991)

% do 
Total 
(1991)

População 
(2000)

% do 
Total 

(2000)

População 
(2010)

% do 
Total 
(2010)

População 
total

100,00 100,00 2.450 100,00

População 
residente 
masculina

1.324 1.394 1.245 50,82

População 
residente 
feminina

1.249 48,54 1.250 1.205 49,18
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População 

urbana
829 31,35 913

População 
rural

1.954 1.815

Estrutura Etária

Estrutura 
Etária

População 
(1991)

% do 
Total 
(1991)

População 
(2000)

% do 
Total 

(2000)

População 
(2010)

% do 
Total 
(2010)

Menos de 15 
anos

529 21,59

138 210 312

Razão de 
- 55,80 - -

Taxa de 

(2)
- - -



Longevidade, mortalidade e fecundidade

óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 15,2 óbitos por 

das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade infantil 

1991 2000 2010

Mortalidade infantil 25,8 19,5 15,2

Mortalidade até 5 anos de idade 30,3

3,0 2,4 1,8

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para 
compor a dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento 
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EDUCAÇÃO

Crianças e Jovens

completado determinados ciclos indica a situação da educação 
entre a população em idade escolar do estado e compõe o 

A título metodológico, o ano informado em relação ao 
dado, são os mais atualizados, levando em consideração as 

(%) Ano
2010

fundamental
2010

ensino fundamental completo 2010

ensino médio completo 2010

ensino superior 2010

Ano
Matrícula no ensino fundamental 2018
Docentes no ensino fundamental 32 2018

3 2018

5,3



População Adulta

escolaridade da população adulta, o percentual da população 
de 18 anos ou mais com o ensino fundamental completo. 

2000 2010

com o ensino fundamental 
completo

idade 2010

Analfabetos

Cabe salientar que esse indicador carrega uma grande 
inércia, em função do peso das gerações mais antigas, de 
menor escolaridade.

Renda

2000 2010

R$ 253,81 R$ 392,38

Proporção de pessoas pobres 
(com renda domiciliar per 

capita inferior a R$ 140,00)
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1991 2000 2010

Renda per capita 253,81 392,38

pobres

Índice de Gini 0,5 0,59

Trabalho

o percentual da população economicamente ativa que estava 

Índice GINI
É um instrumento usado para medir o grau de concen-

a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou 

a renda do lugar.



2000 2010

48,29 59,12

9,82 4,29

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou 
mais

Nível educacional dos ocupados

anos ou mais 22,39

ou mais 5,5 21,09

18 anos ou mais 55,84

18 anos ou mais 88,02 90,55

18 anos ou mais 98,53 99,12

Habitação

1991 2000 2010

encanada 25,09

elétrica 53,22 82,52 99,08

de lixo 94,23 95,33
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Vulnerabilidade social

1991 2000 2010

Mortalidade infantil 25,84 19,5 15,2

escola - 95,85 93,00

0,5

não estudam, não trabalham e são 
vulneráveis, na população dessa faixa

- 13,22

4,43 -

-

total de mães chefes de família
11,41

idosos 2,21

48,54 14,45

48,12

fundamental completo e em ocupação 
informal

-

Condição de Moradia

banheiro e água encanada 85,18



DINÂMICAS ECONÔMICAS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

servidores efetivos, 32 Cargos em Comissão, 11 empregados 
públicos.2

Receitas previstas e receitas arrecadas no 
exercício de 2019 

As receitas arrecadadas do município advem da 

receitas arrecadadas no exercício de 2019. 
Na tabela há o demonstrativo da arrecadação da 

Janeiro

Fevereiro 1.355.298,45

Março 1.193.241,04

Abril

Maio

Junho 1.301.159,35

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

2
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Orçado Realizado

Fixação de despesas e despesas realizadas 
em 2019

Valor Orçado Valor Pago

Gabinete do prefeito.

Secretaria municipal de 
administração. 405.918,04

Secretaria municipal da fazenda, 
indústria e comércio. 1.005.399,00

Secretaria municipal de educação 
e cultura. 3.981.081,42

Secretaria municipal de obras e 
serviços públicos.

Secretaria municipal de 
agricultura e pecuária. 1.424.438,00 1.238.890,94

Secretaria municipal de 
desenvolvimento, assistência 
social, habitação e esportes.

Secretaria de meio ambiente. 259.103,00

Gestão através de consórcios 
públicos.

Resumo da Despesa 
Orçamentária

Orçado

13.554.424,24



liquidação das despesas o direito adquirido do credor, através 

serviços ou compras efetivamente satisfaeitas pela contratada. 
A análise das despenas liquidadas foi inferior a previsão inicial.

Evolução da despesa com pessoal

O percentual das despesas com pessoal tem estes 

corrente líquida – RCL:

DESCRIÇÃO PERCENTUAL

do art. 22

III do art. 20

A RCL se constitui no somatório das receitas tributárias 
de um governo, referentes a contribuições, patrimoniais, 
industriais, agropecuárias e de serviços, deduzidos os valores 

No caso do município de Maçambará, para encontrar a 

nacional para o desenvolvimento da educação básica.
Com base no exposto, as despesas com pessoal, no 

período correspondente entre os anos de 2010 a 2019, é esta:
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42,49

2012 9.330.241,44 44

2013 41,99

2014 11.059.308,51

2015

44,34

45,08

2018

2019 8,49 43,85

Conforme desminstratvo na tabela acima, a administração 
pública municipal está abaixo dos limites estabelecidos pela 
LRF e, portanto, atende os ditames legais.

Investimentos em educação  

Os investimentos destinados à educação pública, advém 

atividades, conforme demonstrativo abaixo.

Receita líquida 
de impostos e 

transferências (R$)

Aplicação na 
Manutenção e 

Desenvolvimento do 
Ensino – MDE (R$)

Manutenção e 
Desenvolvimento do 
Ensino – MDE (%)

13.532.459,50

Há dispositivo constitucional, que prevê e obriga a 



Investimentos em saúde  

Os investimentos destinados à educação pública, advém 

Receita líquida 
de impostos e 

transferências (R$)

Aplicação em Ações e 
Serviços Públicos de 
Saúde – ASPS (R$)

Ações e Serviços 
Públicos de Saúde – 

ASPS (%)

Há dispositivo constitucional, que prevê e obriga a 
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