
 
Governando para todos. Gestão 2013-2016 

    _______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
Av.Bernardo Sayão  - 260 – Marzagão Goiás – Fone: (64) 3450-1700 

 

 
Prefeitura Municipal de Marzagão – Goias 

 

 

PTS 
PROJETO TÉCNICO SOCIAL 

PÓS-OCUPAÇÃO 

 

 

 
MARZAGÃO – GO 

2015/2016 

 

 

 



 
Governando para todos. Gestão 2013-2016 

    _______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
Av.Bernardo Sayão  - 260 – Marzagão Goiás – Fone: (64) 3450-1700 

 

 
1-IDENTIFICAÇÃO: PTS  - PÓS -OCUPAÇÃO – 12MM 

Programa: Minha Casa Minha Vida 2 –SUB 50 II Nº Protocolo Ministério das Cidades: 
009183.0103/2011-96 

 

Empreendimento: Construção de 40 moradias 

Município: Marzagão Goiás 

Proponente: Prefeitura Municipal de Marzagão   -  Goiás Endereço: Av.Bernardo Sayão  Nº 260 
Telefone:  (64) 3450 1700 / (64) 3450 1717 
E-mail: assistenciasocial@marzagao.go.gov.br 

Beneficiários: Famílias de Baixa Renda 

Executor da intervenção: Prefeitura Municipal de Marzagão 
 

Responsável Técnico pelo PTTS: MARIZE MOURA  - CRESS-3515 /19ª GO 
Telefone: (64) 3450 - 1706 
E-mail: cras_marzagao@hotmail.com 

Agente Operador (Financeiro): Família Paulista Crédito Imobiliário 

Nº unidades habitacionais:  40 

2- DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL  
 2.1-CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO: 

Na  análise  histórico –conjuntural,  percebemos que Marzagão teve sua origem em uma Vila 

situada  na  Fazenda  Boa Vista de  Marzagão, que    era margeada por uma estrada que fazia 

ligações entre Goiás e Minas Gerais.  

Esta  Vila  foi   desenvolvendo   em   espaço  físico  e  também  culturalmente,  tendo  como 

conseqüência  a  luta  pela  emancipação   política ocorrida em 18/06/1949, conf. Lei Estadual de nº 

336, quando foi elevado à categoria de Município com a denominação de Marzagão. A vocação de 

suas potencialidades econômicas  está na agricultura , pecuária e turismo. 

A população conf. Censo IBGE de 2010  é  de    2.072  habitantes. 

As demandas sociais apontam para a necessidade de moradia, saúde, educação e lazer. Há 

de se considerar as atuais condições habitacionais, que conforme o censo IBGE 2010, revelou que  o 

fornecimento de energia elétrica se faz presente em todos os domicílios, assim como o 

abastecimento de água tratada. (100 %) 

A coleta de lixo também atende à 100 % dos 708 domicílios ocupados do município, sendo 

recolhido dia sim, dia não e, levado para o aterro sanitário. A limpeza é efetivada por empresa 

terceirizada.(Fonte: Censo IBGE -2010) 

O município apresenta crescimento populacional ( em 10 anos) de 7,92%. 

Conta com população urbana de 1804 pessoas e 268 rural.  

Essa população não apresenta indicadores de população ou grupos indígenas, quilombolas, 

apenas pequeno grupo de ciganos.   
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Observa-se a existência  de pessoas com deficiência, segundo Censo IBGE Cidades@, na 

seguinte proporção: deficiência visual 03 pessoas, auditiva 05 pessoas, motora 16 pessoas, 

mental/intelectual 29 pessoas; o número aproximado de idosos é de 285 pessoas e, famílias 

chefiadas por mulheres, 371 e aproximadamente 289 pessoas idosas.  

O município de  Marzagão – Go, é abastecido com volume total de água em 342 m/3, sendo 

100 % com tratamento com cloração . 

O sistema de esgoto  utilizado é o de fossas sépticas e sumidouros 

A população local apresenta necessidades ligadas à:  medicamentos, auxilio para realizar 

exames, cesta básica, gás. Essa demanda é atendida na Secretaria de Ação Social, que também faz 

requerimentos à OVG, quando solicitadas cadeiras de rodas e higiênicas, muletas, fraldas 

geriátricas, colchões e cobertores.  

O município conta com o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, para onde são 

acolhidas e/ou encaminhadas as famílias que apresentam vulnerabilidade e/ou risco social, 

necessidade de informação quanto aos direitos , políticas públicas e ações de prevenção.

 Outros serviços são ofertados à população através do ESF, Hospital Municipal, Secretaria de 

Saúde, Secretaria de Educação, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Habitação e Interesse 

Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.  

 Devido ao fluxo migratório que tem se intensificado, a população tende a ficar vulnerável em 

relação à moradia digna e  renda. 

 Outro fator preocupante é o envelhecimento da população, que requer cuidados de toda a 

rede socioassistencial. 

 Distribuição da população por faixa etária: 

 
FAIXA ETÁRIA      MASCULINO   FEMININO    TOTAL 

 0  A 04  ANOS              58          80      138 

 5  A 19  ANOS            260        277      537 

20 A 49  ANOS            437        440      877 

50 A 59  ANOS           118        113      231 

60 ANOS ACIMA           152        137      289 

TOTAL       1.025   1.048  2.072 
FONTE – CENSO IBGE /2010 

 

 Características geográficas 

Área 
228,091 km² [2] 

População 
2 072 hab. Censo IBGE/2010[3] 

Densidade  
9,08 hab./km² 

Altitude 
604 m 

Clima 
Tropical Tr 

Fuso horário 
UTC−3 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marzag%C3%A3o_(Goi%C3%A1s)#cite_note-IBGE_.C3.81rea-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_residente
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_populacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Altitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metro_(unidade_de_medida)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen-Geiger
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fuso_hor%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/UTC%E2%88%923
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Obtida de "http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Marzagão_(Goiás)&oldid=31192948 

 2.2-CARACTERÍSTICA DO ENTORNO E ÁREA DE INTERVENÇÃO 

O município tem como objetivo  da execução física a construção de 40 moradias, conforme contrato. 

A área cedida pela Prefeitura Municipal de Marzagão,  está localizada a 300 mts do centro da cidade, e  

próximo à Rodovia  GO 139 –KM 26, sendo terreno plano e de fácil acesso.      

          Consta em seu entorno  dois estabelecimentos comerciais (venda de souvenirs, artigos de 

artesanato, etc) e área verde , pequenos agricultores, conta ainda com uma industria de tela, olaria e centro 

industrial onde  costureiras da comunidades produzem facção de camisetas. A área já é atendida  em 100 % 

de energia e água tratada, pavimentação, coleta de lixo, esgoto  sanitário por fossas sépticas. 

Transporte – o município ainda não é atendido por sistema de transporte coletivo. 

Os equipamentos comunitários e capacidade de atendimento são: 02 escolas estadual de ensino 

fundamental, sendo 01  municipal  e 01 estadual, 01 colégio estadual de ensino médio; terminal rodoviário, 

delegacia, ginásio de esportes e uma igreja, que ficam distantes do loteamento cerca de 200 à 400 mts, 

sendo suficientes para atender à demanda.O hospital dista  do loteamento cerca de 600 mts.As formas de 

acesso são facilitas por vias asfaltadas e bem conservadas.  

 3-CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA 

Além de atender aos  critérios estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Marzagão-Go, 

(anexo),que por sua vez considerou os critérios nacionais em sua elaboração, as famílias e   

indivíduos   contemplados pelo  PMCMV – Programa Minha Casa Minha  Vida, apresentam  

características diversas relacionadas à situação de pobreza e extrema pobreza: vivem em média 

com ¼ do salário mínimo,por pessoa; moradias sem conforto e / ou compartilhadas. 

 Estão inscritas no CADÚNICO, o  que possibilitou a coleta de dados para o presente projeto. 

Verifica-se   como  causa  predominante da   baixa  renda das famílias,  a falta  de emprego  fixo,  

qualificação e educação. 

Segundo dados do IBGE –Censo 2010, o município apresenta incidência de pobreza 36,79%. 

 São atendidas pela rede  socioassistencial  do   município   de   Marzagão,   e   

encaminhadas,    conforme a vulnerabilidade social vivenciada ou apresentada. As famílias e   

indivíduos   contemplados pelo  PMCMV – Programa Minha Casa Minha  Vida, apresentam  

características diversas relacionadas à situação de pobreza e extrema pobreza: vivem em média 

com ¼ do salário mínimo por pessoa e em moradias sem conforto e/ou quartos compartilhados 

com duas ou mais pessoas . Estão inscritas no CADÚNICO, o  que possibilitou a coleta de dados para 

o presente projeto. 

Apresentam comprometimento médio mensal de sua renda com pagamento de: 

 Aluguel; 

 Alimentação; 

 Energia; 

 Água; 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Marzagão_(Goiás)&oldid=31192948
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 Medicamentos; 

 Transporte intermunicipal. 

 
3.1- ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 

O município não possui organização formada só por moradores, motivo pelo qual o próprio 

governo municipal tomou a iniciativa de implantar o  PMCMV, para suprir a carência habitacional da 

população.  

 De acordo com o cronograma de ações e atividade, a contrapartida da população será 

através de participação ativa nos programas e projetos a serem desenvolvidos visando atender 

dúvidas, levar informações sobre políticas públicas e direitos.  

O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social- FHIS e o Conselho Gestor do FHIS, foi criado 

em 01 de julho de 2009 conforme Lei nº 683/2009. 

Enumera-se a seguir as instância de controle social: 

 Conselho Municipal de Assistência Social; 

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

 Conselho Municipal de Saúde; 

 Conselho Municipal da Alimentação; 

 Pastoral da Criança. 

 

4- IMPACTO ESPERADO 

 

 Espera-se que a realidade atual, qual seja o déficit de moradia da população  com renda de até 03 

salários mínimos seja superado. 

  Reduzir a vulnerabilidade social, garantir sustentabilidade  e práticas cidadãs, garantindo 

melhor qualidade de vida. 

 

5-OBJETIVO GERAL 
 
Promover a participação social, a melhoria das condições de vida, a efetivação dos 
direitos sociais dos beneficiários e a sustentabilidade da intervenção.  (Portaria 021/2014). 
Intervir   no grupo de famílias beneficiadas pelo PMCMV, promovendo conhecimento, mudança de 

hábitos, informações sobre direitos e deveres,  facilitar o acesso às políticas públicas, melhorando a 

qualidade de vida das famílias, qualificar a mão de obra para facilitar a inserção no mercado de 

trabalho. 

5.1-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

>   Desenvolver atividades que levem as famílias beneficiadas a se tornarem protagonistas da 

própria história e desenvolvimento; 

>   Ajudar as famílias a superar   situação de vulnerabilidades ; 

>   Facilitar o acesso ao serviço público; 
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>  Criar oportunidade de ocupação e renda; 

>  Inserir  programas e políticas públicas; 

>  Estabelecer Parcerias para na busca de alternativas para o aproveitamento dos recursos naturais 

de forma sustentável e organizada em comunidade; 

>  Ofertar serviços de apoio social, utilizando a rede de proteção; 

>  Preparar a comunidade para o recebimento das unidades habitacionais; 

>  Acompanhar a instalação e utilização das unidades a pós ocupação; 

>  Promover a capacitação de lideranças; 

> Capacitar profissional e geração de renda. 

6- JUSTIFICATIVA 

Segundo Dan Rodrigues Levy, “o Direito à Moradia faz parte do rol dos direitos dispostos no 

art.6º da Carta Magna.” Esse direito será garantido mediante aplicação de políticas públicas, que  

proporcionem sustentabilidade e justiça social  aos     indivíduos em situação de vulnerabilidade social   e 

marginalização; garantindo-lhes moradia digna, efetiva-se a cidadania. 

 

 

7- METODOLOGIA   
 

Com base nos dados levantados, será implantado o projeto técnico, com a seguinte orientação: 

 busca ativa 

 aplicação de questionários; 

 entrevistas domiciliares; 

 conversas informais; 

 relatórios; 

 fichas de cadastros; 

 encaminhamentos; 

 reuniões; 

 parcerias com órgão públicos; 

 registros em relatórios. 

 Para  a execução  da etapa pós-ocupaçãp do  Projeto Técnico Social, além da articulação com 

a rede socioassistencial do município, será necessário  buscar parcerias  e apoio com : 

 CELG – Centrais elétrica de Goiás – palestras sobre uso inteligente de energia; 

 SANEAGO –Saneamento de Goiás S.A-palestras sobre uso inteligente da água; 

 SEBRAE-palestras sobre empreendedorismo; 

 SENAR- ministrar cursos para possibilitar geração de renda para as famílias. 
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8.-ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Será feito através de relatórios que apontem os indicadores do aproveitamento e impactos 

das ações implementadas , a periodicidade, forma e instrumentos de avaliação. (anexos) 

 

8.1-DURAÇÃO DO PTTS : 
 JUNHO/2015 a NOVEMBRO/2016 
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9-RECURSOS HUMANOS(Cálculo para 12 meses ) 
COMPOSIÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

 

PROFISSIONAL FUNÇÃO QUANTIDADE 
DE 
PROFISSIONAL 

HRS.PROJETO (DD) QUANTIDADE HRS MM 

 
ASSISTENTE SOCIAL 

 
Resp.Técnico 

 
01 

   
4  hrs                     

 
16  hrs 

 
ENFERMEIRA 
 

 
Palestrante 

 
01 

 
2 hrs              

  
08 hrs 

 
ENGENHEIRO 
 

 
Palestrante 

 
01 

 
2 hrs       

 
08hrs 

 
PEDAGOGA 
 

Práticas 
Educativas 

 
01 

 
2 hrs     

 
08 hrs 

 
PSICÓLOGA 
 

 
Palestrante 

 
01 

                
2 hrs        

 
08 hrs 

 
APOIO TÉCNICO 
 

Coord.atividades 
lúdicas 

 

 
02 

          
4 hrs                  

 
16 hrs 

TOTAL  08 16hrs 64hrs 
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10- CRONOGRAMA DAS  ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ATIVIDADES              RESPONSÁVEL MESES 

 JUN 
2105 

JUL 
2015 

AGO 
2015 

SET 
2015 

OUT 
2015 

NOV 
2015 

DEZ 
2015 

JAN 
2016 

FEV 
2016 

MAR 
2016 

ABR 
2016 

MAIO 
2016 

Visitas em todos os imóveis  para verificar 
ocupação irregular 

Equipe Técnica             

Reunião com  a CAO e famílias para apresentação 
e validação da etapa Pós-ocupação do PTTS 

 
Maria Ruth 

            

Orientação para a CAO para acompanhamento 
do cronograma das atividades 

Maria Ruth             

Realizar atividades de lazer , cultura  e esportivas 
 

Equipe Técnica 
 
 

            

Promover cursos :  
1-Eletricidade Básica 
2-Artesanato 
3-Primeiros Socorros 
4-Jardinagem 

Parceria com ACESSUAS 
1 

            

2             

3             

4             

Palestras: 
1-Economia Doméstica 
2-Coleta Seletiva de Lixo 
3-Prevenção Dengue 
4-Conservação dos imóveis e espaços coletivos 
5-Higiene ambiental 
 

Equipe Técnica             

1             

2             

3             

4             

5             

Preechimento do Instrumental              

Fotos              
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