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Item: CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANOAS 

Onde se lê:  

O município assume a oferta da proteção social básica da assistência 

social, devendo desenvolver ações de prevenção a riscos sociais no Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS, que tem como parâmetro os 

programas, serviços e ações desse nível de proteção. 

Conforme a NOB (2005, p. 24), o nível em que o município assume a gestão da 

proteção social básica na Assistência Social, devendo o gestor, ao assumir a 

responsabilidade de organizar a proteção básica em seu município, prevenir 

situação de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições. Por isso, deve responsabilizar-se pela oferta de programas, 

projetos e serviços socioassistenciais que fortaleçam vínculos familiares e 

comunitários que promovam os beneficiários do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) e transferência de renda e que vigiem direitos violados no 

território. O cumprimento desses pressupostos exige que o gestor preencha 

alguns requisitos, assumindo responsabilidades e recebendo incentivos de 

apoio à gestão para isto1.  

Leia-se:  

Este capítulo apresenta indicadores importantes, que caracterizam o 

município de Canoas/RS. É imperioso ressaltar que este município assume a 

responsabilidade de gestão municipal plena da Política de Assistência Social, o 

que o designa com gestão total das ações socioassistenciais em seu território. 

                                            
1 Dentre os requisitos e responsabilidades necessárias estão a estruturação dos CRAS de 

acordo com o porte do município, apresentar Plano de Inserção e Acompanhamento de 
beneficiários do BPC e realizar diagnóstico de áreas de risco e vulnerabilidade social. Ver mais 
em: Brasil (2004, p.99). 
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Onde se lê: 

Óbitos de crianças de 0 a 1 ano de idade. O índice aceitável para a OMS 

é 10. 

Leia-se: 

Óbitos de crianças de 0 a 1 ano de idade. O índice aceitável para a OMS 

é de até 10 óbitos por 1000 crianças nascidas. 



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE 

CANOAS/RS 

 

ERRATA 

p. 42 

Onde se lê: 

Os territórios com maiores índices de crianças em domicílio onde não há 

familiares com ensino fundamental completo, isto é, percentual de 40% a 

44,93% estão localizados nos bairros Guajuviras, Ilha das Garças, Fátima, 

Mato Grande, São Luiz, Mathias Velho, Harmonia e Niterói. Os menores 

percentuais, isto é, entre 2,76% e 9,99% estão nos territórios localizados nos 

bairros Brigadeira, São José, Igara, Marechal Rondon, Centro, Nossa Senhor 

as Graças, Mato Grande, Harmonia, Rio Branco e Niterói. 

Leia-se: 

Os territórios com maiores índices de crianças em domicílio onde não há 

familiares com ensino fundamental completo, isto é, percentual de 40% a 

44,93% estão localizados na maior parte dos bairros Guajuviras, Fátima, Mato 

Grande e em algumas partes dos bairros São Luiz, Mathias Velho, Harmonia e 

Niterói. Os menores percentuais, isto é, entre 2,76% e 9,99% estão na maior 

parte do território dos bairros Brigadeira, São José, Igara, Marechal Rondon, 

Centro, Nossa Senhor as Graças e em algumas regiões dos bairros Harmonia, 

Rio Branco e Niterói e Fátima. 



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE 

CANOAS/RS 

 

ERRATA 

p. 47 

Onde se lê: 

Os maiores percentuais de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 

em Canoas é de 4% a 4,98%. Estes percentuais estão nos territórios 

localizados nos bairros Guajuviras, Fátima, Mato Grande, Mathias Velho, 

Marechal Rondon e Centro. Os menos percentuais que vão de 0% a 1% estão 

nos territórios dos bairros Brigadeira, Nossa Senhora das Graças, Centro, 

Harmonia, São José, Igara, Marechal Rondon, Estância Velha, Niterói e Rio 

Branco. 

Leia-se: 

Os maiores percentuais de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 

em Canoas é de 4% a 4,98%. Estes percentuais estão nos territórios 

localizados nos bairros Guajuviras, Fátima, Mato Grande, Mathias Velho, 

Marechal Rondon e Centro. Os menores percentuais que vão de 0% a 1% 

estão nos territórios dos bairros Brigadeira, Nossa Senhora das Graças, 

Centro, Harmonia, São José, Igara, Marechal Rondon, Estância Velha, Niterói e 

Rio Branco. 
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Onde se lê: 

O SUAS estabelece critérios para a instituição dos serviços. A capacidade 

de atendimento do CRAS varia de acordo com o tamanho da população do 

município e com o número de famílias em situação de vulnerabilidade social, 

conforme estabelecido na NOB-SUAS, para um município de grande porte, 

considera-se como número mínimo 4 unidades de CRAS, cada um para até 

5.000 famílias referenciadas. Sendo que Canoas possui 5 CRAS, tendo uma 

média de 5.976 famílias referenciadas (cadÚnico) em cada. 

Leia-se: 

O SUAS estabelece critérios para a instituição dos serviços. O número de 

CRAS varia de acordo com o tamanho da população do município e com o 

número de famílias em situação de vulnerabilidade social, conforme 

estabelecido na NOB-SUAS, para um município de grande porte, considera-se 

como número mínimo 4 unidades de CRAS, cada um para até 5.000 famílias 

referenciadas. Para atender a demanda, Canoas conta com 5 CRAS. 



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE 

CANOAS/RS 

 

ERRATA 

p. 56 

Onde se lê: 

Na perspectiva da política de assistência social, o município de Canoas, 

antes da implementação da SMDS no ano de 2009, a assistência social se 

vinculada a outras secretarias, possuindo apenas alguns serviços. 

Leia-se: 

Na perspectiva da política de assistência social, o município de Canoas, 

antes da implementação da SMDS no ano de 2009, a assistência social se 

vinculava a outras secretarias, possuindo apenas alguns serviços. 
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Onde se lê: 

Além destes, há ainda, o Centro Pop, o Abrigo Raio de Sol e o Albergue 

Municipal. 

Desconsiderar.  
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Onde se lê: 

Em julho de 2015, conforme relatório fornecido pela Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social existiam 36 entidades inscritas no CMAS. Oito (8) 

entidades localizam-se no quadrante nordeste, dezessete (17) no Noroeste, 

seis (6) no sudeste, quatro (4) no sudoeste e uma entidade localiza-se na 

cidade de Porto Alegre atendendo a demanda da população canoense. 

Leia-se: 

Em julho de 2015, conforme relatório fornecido pela Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social existiam 36 entidades inscritas no CMAS. Oito (8) 

entidades localizam-se no quadrante nordeste, dezessete (17) no Noroeste, 

seis (6) no sudeste, quatro (4) no sudoeste e uma entidade localiza-se na 

cidade de Porto Alegre, mas com execução de um projeto na cidade de 

Canoas, conforme inscrição no CMAS, atendendo a demanda da população 

canoense. 
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Onde se lê: 

O CRAS Nordeste conta com todos os profissionais de nível superior 

previstos na normativa, dos recursos humanos, sendo todas servidoras 

públicas. Entre Educadores Sociais, oficineiros e cadastradores, conta com o 

quadro completo de ensino médio, porém o vínculo dos quatro profissionais é 

terceirizado. Compõem ainda a equipe, duas serventes, com nível fundamental. 

O serviço conta com uma coordenadora, servidora do quadro municipal, com 

nível superior. 

Leia-se: 

O CRAS Nordeste conta com a quantidade de profissionais de nível 

superior previstos na normativa dos recursos humanos, sendo todas servidoras 

públicas, porém não tem sua equipe completa pois falta um/a psicólogo/a. 

Entre educadores sociais, oficineiros e cadastradores, conta com o quadro 

completo de ensino médio, porém o vínculo dos quatro profissionais é 

terceirizado. Compõem ainda a equipe, duas serventes, com nível fundamental. 

O serviço conta com uma coordenadora, servidora do quadro municipal, com 

nível superior. As três Assistentes Sociais que estão lá, no momento, passam 

por um período de transição, sendo que após esse período ficarão apenas 

duas. 
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Onde se lê: 

A composição das equipes dos CREAS, também determina a relação 

entre o conceito de acolhimento, as diretrizes da NOB-RH/SUAS e as 

deliberações da conferência municipal de Assistência Social. Segundo a NOB-

RH/SUAS, um CREAS com capacidade de atendimento de 80 

pessoas/indivíduos, para um município como Canoas, deverá contar como uma 

equipe composta por 1 coordenador, 2 assistentes sociais, 2 psicólogos, 1 

advogado, 4 profissionais de nível superior ou médio e 2 auxiliares 

administrativos (BRASIL, 2006, p.20). 

Leia-se: 

A composição das equipes dos CREAS, também determina a relação 

entre o conceito de acolhimento, as diretrizes da NOB-RH/SUAS e as 

deliberações da conferência municipal de Assistência Social. Segundo a NOB-

RH/SUAS, um CREAS com capacidade de atendimento de 80 

famílias/indivíduos, para um município como Canoas, deverá contar como uma 

equipe composta por 1 coordenador, 2 assistentes sociais, 2 psicólogos, 1 

advogado, 4 profissionais de nível superior ou médio e 2 auxiliares 

administrativos (BRASIL, 2006, p.20). 

Em seguida acrescenta-se: 

Nenhum dos CREAS tem equipe de referência completa, uma vez que a 

capacidade para até 80 famílias/indivíduos está superada em todos. 

Considerando a equipe para até 80 famílias, pela quantidade de famílias em 

acompanhamento, cada CREAS dever ter duas equipes de referência. 
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Onde se lê: 

O Centro Pop de Canoas contém apenas um dos cinco dos profissionais 

de ensino superior previstos pela normativa, sendo um assistente social. Entre 

os que comporiam o quadro de nível médio, encontram-se na equipe um 

educador social e dois agentes de apoio, todos com ensino superior. Além 

destes, há um coordenador, com ensino superior, motorista e servente, ambos 

com ensino fundamental. Todos os profissionais são servidores públicos. Da 

mesma forma que os demais equipamentos públicos, o Centro Pop conta com 

equipe extremamente reduzida. 

Leia-se: 

O Centro Pop de Canoas contém apenas um dos cinco profissionais de 

ensino superior previstos pela normativa, sendo um assistente social. Entre os 

que comporiam o quadro de nível médio, encontram-se na equipe um educador 

social e dois agentes de apoio, todos com ensino superior. Além destes, há um 

coordenador, com ensino superior, motorista e servente, ambos com ensino 

fundamental. Todos os profissionais são servidores públicos. Da mesma forma 

que os demais equipamentos públicos, o Centro Pop conta com equipe 

extremamente reduzida. 
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Onde se lê: 

Este fato entende-se como processo de construção do SUAS, haja vista o 

crescimento apresentado pela Assistência Social do município nos últimos sete 

anos. Em meio a muitos avanços da implantação dos serviços, cabe agora o 

fortalecimento e a consolidação das equipes dos equipamentos. 

Acrescenta-se: 

Os próximos capítulos estão divididos de acordo com cada um dos quatro 

quadrantes do município. Dessa forma, os dados apresentados estão 

“quadrantizados” a fim de se ter as informações e demandas específicas de 

cada um dos territórios. 
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Onde se lê: 

Nessa perspectiva, foram organizadas dez oficinas, sendo uma 

direcionada aos trabalhadores do SUAS, uma reunindo os representantes dos 

conselhos das políticas e dos segmentos; e as demais englobando os 

diferentes atores, que vivem o território nos quadrantes do município.  

Leia-se: 

Nessa perspectiva, foram realizadas onze oficinas, sendo duas 

direcionadas às/aos trabalhadores do SUAS, uma reunindo o/as 

representantes dos conselhos das políticas e dos segmentos sociais; e as 

demais com o/as usuários/as, que vivem no território dos quadrantes do 

município.  

 


