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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2018/2021

1. IDENTIFICAÇÃO

Município: CARLOS BARBOSA – RS

Nível de Gestão: Básica

Porte Populacional: Pequeno Porte II 

Período de Execução: 2018 até 2021

1.1 PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeito: Evandro Zibetti

Documento de Identidade (RG): 6043911319/SSP-RS      CPF: 515.740.200-72

Mandato do Prefeito:  Início 01/01/2017 – Término: 31/12/2020

Endereço da Prefeitura: Rua Assis Brasil, nº 11

Telefone: (54) 3461-8800

Bairro:  Centro                                                                       CEP: 95185-000

E-mail: prefeito@carlosbarbosa.rs.gov.br

Site: www.carlosbarbosa.rs.gov.br

1.2 ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação

N° da Lei de Criação do Órgão: 1.430/2001

Data de Criação: 06/07/2001

Responsável: Jéssica Dalcin Andrioli

Ato de Nomeação da Gestora: Portaria nº 128/2017

Data da nomeação: 16/01/2017

3

http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/


Endereço: Rua Ampélio Carlotto, 65 – Sala 01

Bairro: Centro                                                                       CEP: 95185-000

Telefone: (54) 3433-2900

E-mail: smash@carlosbarbosa.rs.gov.br

Site: www.carlosbarbosa.rs.gov.br

1.3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº da Lei de Criação: 3.342/2016                           Data da Criação: 23/11/2016

CNPJ: 13.810.618/0001-37

Gestor do FMAS: Jéssica Dalcin Andrioli

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação

Ordenador de despesas do FMAS: Jéssica Dalcin Andrioli

1.4 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº da Lei de Criação: 3.342/2016                   Data da Criação: 23/11/2016

Presidente: Neli Isabel Thums Gedoz

Secretária Executiva: Jaqueline Camillo

Nº total de membros: 16

Endereço do CMAS: Buarque de Macedo, anexo ao Palco da Estação

Bairro: Centro                                                   CEP: 95185-000

Telefone: (54) 3461-8809

Conselheiros Governamentais

Nome Secretaria que representa Titularidade
Neli Isabel Thums Gedoz SM de Assistência Social e Habitação Titular – Presidente 
Arieli Cristiana Paiz SM de Assistência Social e Habitação Suplente
Tatiana Postal SM da Educação Titular
Marilda Damiani Baccon SM da Educação Suplente
Renata Nubia Piccoli Perera SM da Fazenda Titular
Regina Cristina Aléssio SM da Fazenda Suplente
Rochéli Morelatto Rizzardo SM da Saúde Titular
Clarisse Fátima Lagunaz SM da Saúde Suplente
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Conselheiros da Sociedade Civil

Nome Segmento que representa (usuários, 
entidade e trabalhadores da 
área/categoria que representa)

Titularidade

Nice Taufer Audibert Rep. Organização de Usuários Titular – 2ª secretária
Leonice T. F. Gelmini Rep. Organização de Usuários Suplente
Eliane Volpatto Rep. das Organizações dos 

Trabalhadores do Setor
Titular – Vice-
presidente

Marilva Zanella Bortolotto Rep. das Organizações dos 
Trabalhadores do Setor

Suplente 

Solange Heckler Rep. das Organizações de Assistência 
Social – Proteção Social Básica 

Titular 

Araceli Bellaver Rep. das Organizações de Assistência 
Social – Proteção Social Básica 

Suplente

Maria Lúcia Pissoli Dupont Rep. das Organizações de Assistência 
Social – Proteção Social Especial

Titular

Cintia Chesini Rep. das Organizações de Assistência 
Social – Proteção Social Especial

Suplente

1.5 EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PMAS

Nome Função/Cargo

Jéssica Dalcin Andrioli Secretária Municipal SMASH

Janaina Bueno dos Santos Assessora Administrativa SMASH

Arieli Cristiana Paiz Agente Administrativa SMASH

Marciele Hoch Psicóloga do CRAS

Margarida Regina Rodrigues Capoani Assistente Social do CREAS

2. DIAGNÓSTICO SÓCIOTERRITORIAL

O Município de Carlos Barbosa está localizado a 104 Km da Capital do Rio

Grande do Sul -  Porto Alegre, na Encosta Superior do Nordeste (região Serrana)  estando a

uma altitude de 676 metros. Possui uma área de 208,16km². O censo de 2010 registrou uma

população de 25.192,  porém, segundo dados do IBGE realizada em 2016, constatou que o

município possui 27.835 habitantes.

Quanto  aos  domicílios,  constatou-se  que  75,5%  estão  com  esgotamento

sanitário adequado, 98,7% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 49.9%
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de  domicílios  urbanos  em vias  públicas  com urbanização  adequada  (presença  de  bueiro,

calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado,

fica na posição 100 de 497, 34 de 497 e 46 de 497, respectivamente. Já quando comparado a

outras  cidades  do  Brasil,  sua  posição  é  1140  de  5570,  266  de  5570  e  436  de  5570,

respectivamente. (Dados de 2010)

A economia do município baseia-se principalmente no setor industrial onde

destaca-se  na  produção  de  talheres,  panelas,  pias,  equipamentos  elétricos,  calçados,

esquadrias de madeira, móveis, leite e seus derivados.

Na agropecuária destaca-se a criação de gado leiteiro e a cultura de batata e

milho, bem como a implantação de novas agroindústrias.

Destacando-se a indústria com 69,22%; comércio com 14,09% e serviços com

7,38%((Fonte: SEFAZ/FEE). No que se refere a economia do município, o mesmo em 2014,

possuía um PIB per capita de R$ 63.497.94(2012/2015 39.427,29. Em comparação  com os

demais municípios do estado, sua posição era de 14 de 497. Já na comparação com cidades do

Brasil  todo, sua colocação era de 123 de 5570. Em 2015, tinha 60.5% do seu orçamento

proveniente  de  fontes  externas.  Em  comparação  às  outras  cidades  do  estado,  estava  na

posição 461 de 497 e, quando comparado a cidades do Brasil todo, ficava em 4806 de 5570.

Quanto ao trabalho e renda da população barbosense (2015) constatou-se que o

salário médio era de 3.3  salários-mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à

população total era de 50.9%.Tendo um percentual de 17,5% da população com rendimento

mensal per capita de até ½ salário-mínimo.

Em relação a educação, em 2015 os alunos dos anos inicias da rede pública da

cidade tiveram nota média de 6.8 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de

5.5.  Na comparação com cidades  do mesmo estado,  a  nota  dos  alunos  dos  anos  iniciais

colocava esta cidade na posição 25 de 497. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a

posição passava a 8 de 497. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98.7

em 2010. Isso posicionava o município na posição 171 de 497 dentre as cidades do estado e

na posição 982 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

O município oferece uma  infraestrutura aos professores através da oferta de

capacitações e acompanhamento pela equipe de supervisores aos professores e diretores das

escolas.Possui hoje 15 escolas municipais;6 estaduais e 7 particulares. A Prefeitura Municipal
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possui um convênio com a APAE para realização de atendimentos psicológicos e avaliações a

crianças que possuem déficit de atenção.

A área  de  saúde  do  município,  está  em  constante  implantação  de  novos

serviços e projetos, destacando o Programa de Planejamento familiar que teve início no mês

de outubro de 2017. Também dispõe de um espaço físico (CEMAPS- centro municipal de

atendimento psicossocial)contando com profissionais da área do serviço social, psicologia,

médico clínico e psiquiatria. Além da clínica para homem,  clínica fisioterapia e para dor.

Desenvolve grupos para diabéticos, fumantes, grávidas, entre outros.

O  índice  de  Desenvolvimento  Humano  Municipal  tem  colocado  Carlos

Barbosa entre as melhores cidades do Estado para viver. Fato se deve a questão de renda,

longevidade e Educação que são proporcionado aos munícipes.

O  município  destaca-se  também  pelo  índice  de  Desenvolvimento

Socioeconômico  IDESE,  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  (Fundação  de  Economia  e

Estatística),tanto na área da saúde como na educação.

A Secretaria Municipal de Assistência Social é executora da Política Pública de

Assistência  Social,  tendo princípios,  diretrizes  e objetivos fundamentados na Constituição

Federal  de 1988,  na Lei  Orgânica da Assistência  Social  de 1993 e no Sistema Único de

Assistência Social.

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004) são

funções da assistência social a proteção social hierarquizada entre proteção social básica e

proteção social especial de média e alta complexidade, a vigilância e a defesa dos direitos

socioassistenciais. 

Além disso, é no município que devem estar os equipamentos públicos e os

serviços necessários e indispensáveis para o atendimento de suas demandas e a garantia de

seu desenvolvimento. 

Na área social, é notório o aumento da demanda de usuários que chegam na

secretaria.  Destaca-se o número expressivo de pessoas oriundas de outros municípios que

chegam a cidade para busca de emprego. Chegam sem ter onde morar, sem qualificação e

muitos sem emprego. Dificultando a entrada no mercado formal de trabalho.
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MONITORAMENTO

O monitoramento e a avaliação é uma das etapas mais importantes de todo o

processo de trabalho realizado pela assistência social, pois, é o momento de medir através de

dados os resultados dos trabalhos realizados.

O monitoramento e a avaliação tem por objetivos:

• Avaliar a eficácia dos investimentos realizados;

• Identificar pontos para melhoria de desempenho das ações;

• Verificar a adequação das ações ao foco de investimentos sociais;

• Redirecionar os investimentos sociais.

O sistema de avaliação e monitoramento é realizado para busca de

Informações, investimentos que vem sendo realizado e gerar subsídios para a

rede de proteção.

Para  a  eficácia  da  avaliação  e  monitoramento  é  construído  diversos

instrumentos para garantir eficácia nos dados apresentados no trabalho. Tais como:

•  Coleta de dados através de questionários, ficha de frequência, Ficha

avaliativa  ao  final  de  cada  curso,  avaliação  em  reunião  de  equipe,  análise  dos  dados

coletados. 

A partir  da  análise  dos  resultados,  são  feitas  propostas  para  melhorias  e

adequações necessárias ao melhor eficácia dos projetos desenvolvidos. 

O Processo de Monitoramento e avaliação é participativo e de corresponsabili-

dade entre todos os atores sociais envolvidos. A sistematização, a publicização e a utilização

dos dados pelo município contribuem para qualificar os serviços.

3. DIRETRIZES

1. Ampliar e aprimorar os vínculos e a relação com a rede socioassistencial do

município;

2. Apoiar e fomentar a rede de proteção à mulher e à criança vítima de violên-

cia, garantindo serviços qualificados na Casa de Passagem;
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3. Seguir dando apoio e suporte necessário ao Conselho Tutelar;

4. Ofertar cursos de capacitação e desenvolvimento profissional para usuários

do SUAS, com vistas a melhoria da renda familiar na busca da autonomia financeira;

5. Implementar as reuniões de rede intersetorial;

6. Descentralizar os serviços da rede socioassistencial;

7.  Demandar  à  Secretaria  de  Educação  a  implementação  de  Educação  de  

Jovens e Adultos – EJA e Alfabetização de Adultos no período diurno;

8. Garantir o direito de acesso a educação permanente aos envolvidos com a

Política Municipal de Assistência Social;

9.  Ampliar  a  divulgação  das  ações  da  Política  de  Assistência  Social  

através de todos os meios de comunicação disponíveis no município;

10.  Promover a sensibilização junto ao Poder Judiciário quanto aos fluxos  

e protocolos de referenciamento e de definição de competências;

11. Implantar a Vigilância Socioassistencial no município;

12. Estudar a implantação de Família Acolhedora;

13. Estender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos até os  

17 anos,

14.  Estudar  a  implantação  de  um sistema  informatizado  integrado  com a  

rede intersetorial;

15. Contratação de novos profissionais a fim de ampliar os atendimentos ofer-

tados;

16. Prover atenção socioassistencial e acompanhamento à adolescentes e jo-

vens em cumprimentos de medidas socioeducativas em meio aberto;

17. Dar condições necessárias para o desenvolvimento da política municipal de

Assistência Social, quer seja por meio de recursos financeiros ou humanos.
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4. PRIORIDADES

Com base no Art. 2º da Resulução nº 18, de 15 de julho de 2013, onde se constituem como

prioridades e metas específicas para os municípios no âmbito da: 

I – Proteção Social Básica:

• acompanhar pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), as

famílias  registradas  no  Cadastro  Único  para  Programas  Sociais  do  Governo  Federal  –

CadÚnico com a meta de atingir  taxa de acompanhamento do PAIF de 15% (quinze por

cento) para municípios de pequeno porte I e de 10% (dez por cento) para os demais portes; 

• acompanhar  pelo  PAIF as  famílias  com membros  integrantes   do  Benefício  de

Prestação Continuada (BPC) com a meta de atingir taxa de acompanhamento do PAIF de 25%

(vinte e cinco por cento) para municípios de pequeno porte I e 10% (dez por cento) para os

demais portes; 

• cadastrar as famílias com beneficiários do BPC no CadÚnico com a meta de atingir

o cadastramento no percentual de:

1.  70% (setenta por cento) para municípios de pequeno porte I e II; 

2.  60% (sessenta por cento) para municípios de médio e grande porte; 

3.  50% (cinquenta por cento) para metrópoles. 

• acompanhar pelo PAIF as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF)

que apresentem outras vulnerabilidades sociais, para além da insuficiência de renda, com a

meta  de  atingir  a  taxa  de  acompanhamento  do  PAIF  de  15%  (quinze  por  cento)  para

municípios de pequeno porte I e de 10% (dez por cento) para os demais portes; 

• acompanhar pelo PAIF as famílias beneficiarias do PBF em fase de suspensão por

descumprimento de condicionalidades,  com registro no respectivo sistema de informação,

cujos motivos sejam da assistência social com a meta de atingir a taxa de acompanhamento

do PAIF de 50% (cinquenta por cento); 

• reordenar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com a meta de

atingir percentual de inclusão de 50% (cinquenta por cento) do público prioritário no serviço; 

• ampliar a cobertura da Proteção Social Básica nos municípios de grande porte e

metrópoles com a meta de referenciar aos Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
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100% (cem por cento) das famílias constante no CadÚnico com meio salário-mínimo ou 20%

(vinte por cento) dos domicílios do município; 

• aderir ao Programa BPC na Escola com a meta de alcançar a adesão de 100% (cem

por cento) dos municípios; 

II – Proteção Social Especial:

• ampliar  a  cobertura  do  Serviço  de  Proteção  e  Atendimento  Especializado  a

Famílias e Indivíduos (PAEFI) nos municípios com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes com

a meta de:

• possuir 1 (um) Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)

em municípios entre 20 e 200 mil habitantes e; 

b)  identificar  e  cadastrar  famílias  com a  presença  de  crianças  e  adolescentes  em

situação de trabalho infanti;

c) cadastrar e atender a população em situação de rua;

• acompanhar pelo PAEFI as famílias com crianças e adolescentes em serviço de

acolhimento com a meta de acompanhamento de 60% (sessenta por cento); 

• reordenar os Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes com meta de

reordenamento  de 100% (cem por  cento)  em conformidade com as  pactuações  da CIT e

deliberações do CNAS; 

• acompanhar pelo PAEFI as famílias com violação de direitos em decorrência do

uso de substâncias psicoativas com a meta de realizar o acompanhamento destas famílias em

100%  (cem por cento) dos CREAS; 

• manter unidade  de  acolhimento  para  pessoas  com  deficiência  em  situação  de

dependência com rompimento de vínculos familiares.

III – Gestão:

a)  desprecarizar  os  vínculos  trabalhistas  das  equipes  que  atuam  nos  serviços

socioassistenciais e na gestão do SUAS com a meta de atingir o percentual mínimo de 60%

(sessenta  por  cento)  de  trabalhadores  do  SUAS de  nível  superior  e  médio  com vínculo

estatutário ou empregado público; 

b) estruturar as secretarias municipais de assistência social com a instituição formal de

áreas essenciais como subdivisão administrativa, conforme o porte do município, quais sejam:

• Proteção Social Básica, Proteção Social Especial e a área de Gestão do SUAS com
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competência  de  Vigilância  Socioassistencial  para  os  municípios  de  pequeno porte  I,  II  e

médio porte;

2.  Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, com subdivisão de Média e Alta

Complexidade,  Gestão  Financeira  e  Orçamentária,  Gestão  de  Benefícios  Assistenciais  e

Transferência  de  Renda,  Gestão  do  SUAS  com  competência  de  Gestão  do  Trabalho,

Regulação do SUAS e Vigilância  Socioassistencial  para os municípios  de grande porte  e

metrópole;

c) adequar a legislação municipal às normativas do SUAS com a meta de que todos os

municípios atualizem a respectiva Lei que dispõe acerca do SUAS;

d)recomendar a observância do Inciso I do art.5 da  LOAS, que trata do Comando

Único da Assistência Social.

IV – Controle Social:

a) ampliar a participação dos usuários e dos trabalhadores nos conselhos municipais

de  assistência  social  com  meta  de  atingir  100%  (cem  por  cento)  dos  conselhos  com

representantes de usuários e trabalhadores na representação da sociedade civil.

b)  regularizar  os  conselhos  municipais  de  assistência  social  como  instância  de

Controle Social do Programa Bolsa Família com meta de atingir 100% dos Conselhos.

5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVOS GERAIS

Garantir o desenvolvimento pessoal, profissional dos usuários na busca de sua

autonomia, a fim de diminuir os riscos e danos pessoais e sociais, bem como a vulnerabilida-

de das famílias do município, promover e assegurar a defesa de seus direitos, da mesma for-

ma que a ampliação do acesso às ofertas da política de assistência social em seu caráter uni-

versal e não contributivo.
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5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Garantir o acompanhamento sistemático das famílias a fim de assegurar a con-

vivência familiar e comunitária, o acesso aos serviços e benefícios ofertados pela rede socio-

assistencial, manter acolhida qualificada, apoio e auxílio às famílias e indivíduos em situação

de vulnerabilidade social e/ou risco pessoal. Reabilitação de pessoas com deficiência física

e/ou múltiplas, proporcionar ao idoso integração social, motivando-o a convivência e fortale-

cimento de vínculos familiares favorecendo as atividades de lazer, culturais, esportivas evi-

tando a solidão, depressão e ociosidade.

6. AÇÕES E ESTRATÉGIAS CORRESPONDENTES PARA A SUA IMPLEMENTA-

ÇÃO

• Contratação de profissionais para a efetivação da Vigilância Socioassistencial; 

• Nomeação de servidores para aumento das equipes;

• Alteração de espaço físico  da secretaria,  para maior  comodidade dos  servidores  e

acessibilidade dos usuários;

• Ampliação da divulgação dos serviços para aumentar o alcance das informações aos

usuários;

• Manter e expandir a qualificação dos servidores e conselheiros para melhor atendi-

mento aos usuários;

• Continuar assessorando os setores da secretaria com suprimentos necessários para o

desenvolvimento do trabalho;

• Qualificar o acolhimento institucional da Casa de Passagem, bem como adequar seu

espaço físico;

• Firmar parceria com organização da sociedade civil para ofertar Serviço de Convivên-

cia e Fortalecimento de Vínculos até a idade de 17 anos.
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7. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Centro de referência de Assistência Social de Carlos Barbosa – CRAS
ENDEREÇO: Rua Ampélio Carlotto, 74
BAIRRO: Centro
TELEFONE: (54) 34332910
E-MAIL: miriamc@carlosbarbosa.rs.gov.br
BAIRROS E LOCALIDADES REFERENCIADAS: todo território da cidade
DATA DA IMPLANTAÇÃO: 2005
CAPACIDADE DE REFERENCIAMENTO: 3.500 famílias (Pequeno Porte II)

7.1 QUADRO RECURSOS HUMANOS

Categoria Profissional Número  de  profissionais  EXISTENTES

conforme forma de contratação

Nº de prof.

NECESSÁ

RIOS
EFETIVOS PROCESSO

SELETIVO

COMISSIONADOS

Assistente Social 02 00 00 -
Psicólogo 01 00 00 -
Orientadores sociais

(educadores, monitores, cuidadores)

00 00 00 01

Auxiliar administrativo 00 00 00 01
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Operadores do cadastro único 01 00 00 -
Coordenador 00 00 01 -
Estagiários 00 01 00 -
Recepcionistas 00 00 00 -
Telefonistas 00 00 00 -
Motoristas 00 00 00 -

Total 04 01 01 02

OBS: O CRAS possui um estagiário curricular do curso de psicologia. 

7.2 QUADRO DO SETOR CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

FUNÇÕES RECURSOS  HUMANOS

EXISTENTES (nº)

NECESSÁRIOS

(nº)
Gestor 01 -
Coordenadora 01 -
Entrevistador/Digitador 01 -

OBS:  O  Gestor  do  Cadastro  Único  e  Programa  Bolsa  Família  acumula  a

função de Coordenadora do CRAS.

7.3 QUADRO DOS TIPO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

DESCRIÇÃO
1. Auxílio-funeral       (  ) pecúnia  (x) bens materiais
2. Auxílio-natalidade  (  ) pecúnia  (x) bens materiais
3.  Calamidade  Pública:  O  benefício  será  concedido  na  forma  de  bens  de  consumo  ou

prestação de serviços, em caráter provisório e suplementar, sendo seu valor fixado de acordo

com o grau de complexidade do atendimento de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e

indivíduos afetados. 
4. Vulnerabilidade Temporária

4.1 Auxílio-alimentação e higiene
4.2 Auxílio para confecção de documentos oficiais
4.3 Auxílio para confecção de fotografias 3x4 
4.4 Auxílio passagem intra municipal 
4.5 Auxílio Passagem intra estadual 
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A Lei Municipal nº 3.342, de 23 de novembro de 2016 e Lei nº 3.463/2017 (em

anexo  na  íntegra),  dispõe  sobre  o  Sistema Único  de  Assistência  Social  do  Município  de

Carlos Barbosa, contendo a regulamentação dos benefícios Eventuais.  Resolução aprovada

pelo Conselho Municipal de Assistência Social (em anexo),  dispõe sobre os critérios, bem

como  os  procedimentos  e  fluxos  de  oferta  na  prestação  dos benefícios  eventuais.  Os

benefícios eventuais fazem parte do atendimento familiar e serão concedidos de acordo com

avaliação dos técnicos da Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação, no CRAS –

Centro  de  Referência  de  Assistência  Social  ou  no  CREAS –  Centro  de  Referência

Especializado de Assistência Social. 

7.4 FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO TERRITÓRIO

Número de familias referenciadas no território
2010: Não há informação devido à implantação de sistema informatizado
2017: 620 famílias
PROJEÇÃO PARA 2021: 700

7.5 ESTRUTURA FÍSICA

SITUAÇÃO DO IMÓVEL: próprio
SALAS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 5 PESSOAS: 03
SALAS COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA 6 A 14 PESSOAS: 00
SALAS COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA 15 A 29 PESSOAS: 01
SALAS COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA 30 OU MAIS PESSOAS: 00
SALAS  EXCLUSIVAS  DE  COORDENAÇÃO,  EQUIPE  TÉCNICA  OU

ADMINISTRAÇÃO: 01
BANHEIROS: 02
RECEPÇÃO: 01
COPA/COZINHA: 01
ALMOXARIFADO: 01
ESPAÇO EXTERNO PARA ATIVIDADES DE CONVÍVIO: 00
ACESSO PRINCIPAL ADAPTADO COM RAMPAS E ROTA ACESSIVEL DESDE A

CALÇADA ATÉ A RECEPÇÃO: sim
ROTA ACESSIVEL AOS ESPAÇOS DO CRAS: sim
BANHEIRO ADAPTADO E COM ROTA ACESSÍVEL: sim
FONTE: censo SUAS
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7.6 EQUIPE POR UNIDADE

COORDENADOR 01 coordenador 40h semanais (nível superior)
TRABALHADORES DE NÍVEL 
SUPERIOR

02 assistentes sociais 40h e 1 psicóloga 40h

TRABALHADORES DE NÍVEL MÉDIO 01 estagiária
TRABALHADORES DE NÍVEL 
FUNDAMENTAL

00

7.7 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NA UNIDADE

AÇÕES SOCIOASSISTENCIAS OFERTADAS NA UNIDADE
SERVIÇOS:  Serviço  de  Proteção  e  Atendimento  Integral  à  família –  PAIF;  Serviço  de

Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  para  adultos  de  30  a  59  anos;   Serviço  de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos. 
BENEFÍCIOS  EVENTUAIS:  auxílio-natalidade,  auxílio-funeral,  calamidade  pública  e

vulnerabilidade  temporária  (Auxílio-alimentação  e  higiene,  Auxílio  para  confecção  de

documentos  oficiais,  Auxílio  para  confecção  de  fotografias  3x4,   Auxílio  passagem intra

municipal, Auxílio Passagem intra estadual)
 

7.8 PAIF NO MUNICÍPIO/TERRITÓRIO

AÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO DO PAIF
MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS 467
MÉDIA  MENSAL  DE  FAMÍLIAS  EM  ATENDIMENTOS
COLETIVOS

08

MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS 118
MÉDIA MENSAL DE VISITAS DOMICILARES 34
FONTE: de acordo com dados informados no rm e constante nos registros técnicos

7.9 SCFV NO MUNICÍPIO/TERRITÓRIO

AÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO DO SCFV
NÚMERO DE GRUPOS 19
Número DE PRIORITÁRIOS INSERIDOS POR SITUAÇÃO:    
 – Vivência de violência e/ou negligência 07
 – Em situação de isolamento 16
 – Vulnerabilidade que diz respeito as pessoas com deficiência 03
 – Com medidas de proteção do ECA 57
MEDIA MENSAL DE PARTICIPANTES PRIORITÁRIOS 83
MÉDIA MENSAL DE PARTICIPANTES NÃO PRIORITÁRIOS 24
FONTE: de acordo com dados informados no sisc e constante nos registros técnicos
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7.10 FAMÍLIAS  BENEFICIÁRIAS  DO  PROGRAMA  DE  TRANSFERENCIA  DE

RENDA NO MUNICÍPIO/ TERRITÓRIO

• Programa Bolsa Família (Federal): 125 famílias

7.11 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

SERVIÇO Serviço de Proteção e Atendimento Integral à família – PAIF

POPULAÇÃO Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da

pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da

fragilização  de  vínculos  de  pertencimento  e  sociabilidade

e/ou  qualquer  outra  situação  de  vulnerabilidade  e  risco

social. 

TIPO DE ATENDIMENTO  Acolhida,  estudo  social,  Visita  Domiciliar,  Orientação  e

encaminhamentos,  grupos  de  famílias,  acompanhamento

familiar,  atividades  comunitárias,  campanhas

socioeducativas;  informação,  comunicação  e  defesa  de

direitos;  promoção  ao  acesso  a  documentação  pessoal,

mobilização  e  fortalecimento  de  redes  sociais  de  apoio,

desenvolvimento  do  convívio  familiar  e  comunitário;

mobilização  para  a  cidadania;  conhecimento  do  território;

cadastramento socioeconômico; elaboração de relatórios e/ou

prontuários; busca ativa.

PRAZOS Serviço Continuado

METAS 2017: 152 famílias

2018: 152 famílias

2019: 152 famílias

2020: 152 famílias

2021: 152 famílias

RECURSOS Federal e Municipal. 

SERVIÇO Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  para

crianças e adolescentes de 6 a 15 anos

POPULAÇÃO Crianças encaminhadas pela proteção social especial PAEFI;
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crianças e  adolescentes  cujas famílias  são beneficiárias  de

programas de transferência de renda; 

TIPO DE ATENDIMENTO Grupos de convívio e fortalecimento de vínculos 

PRAZOS Serviço continuado

METAS 2017: 73 crianças e adolescentes (último trimestre)

2018: 80 crianças e adolescentes

2019: 80 crianças e adolescentes

2020: 80 crianças e adolescentes

2021: 80 crianças e adolescentes

RECURSOS Federal e Municipal. 

SERVIÇO Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  para

idosos

POPULAÇÃO Idosos  beneficiários  do  BPC;  idosos  de  famílias

beneficiárias de programas de transferência de renda; idosos

com  vivências  de  isolamento  por  ausência  de  acesso  a

serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário.

TIPO DE ATENDIMENTO Grupo de convívio e fortalecimento de vínculos

PRAZOS Serviço continuado

METAS 2017: 10 idosos

2018: 10 idosos

2019: 10 idosos

2020: 10 idosos 

2021: 10 idosos

RECURSOS Federal e Municipal. 

SERVIÇO Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  para

adultos de 30 a 59 anos 

POPULAÇÃO Adultos pertencentes a famílias beneficiárias de  programas

de  transferências  de  Renda;  adultos  em  situação  de

isolamento social;  adultos com vivência de violência e, ou

negligência;  adultos  com  defasagem  escolar;  adultos  em
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situação  de  acolhimento;  adultos  em  situação  de

vulnerabilidade em consequência de deficiências. 

TIPO DE ATENDIMENTO Grupo de convívio e fortalecimento de vínculos 

PRAZOS Serviço continuado

METAS 2017: 20 participantes

2018: 20 participantes

2019: 20 participantes

2020: 20 participantes

2021: 20 participantes

RECURSOS Federal e Municipal. 

8.  PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS 
ENDEREÇO: Rua Ampélio Carlotto,74
BAIRRO: Centro
TELEFONE: 54 34332906
E-MAIL: creas@carlosbarbosa.rs.gov.br
BAIRROS E LOCALIDADES REFERENCIADAS: Centro
DATA DA IMPLANTAÇÃO: setembro 2011
CAPACIDADE DE REFERENCIAMENTO: 50 famílias
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8.1 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Categoria Profissional Número de profissionais NECESSÁRIOS 

conforme forma de contratação

Número de 

profissionais 

NECESSÁRIOS
EFETIVOS PROCESSO

SELETIVO

COMISSION

ADOS
Assistente Social 1 1  (40  horas

mês)

0 1

Psicólogo 1 0 0 1
Advogado 0 0 1
Orientadores sociais

(educadores,  monitores,

cuidadores)

0 0 0 1

Auxiliar administrativo 1 0 0 0
Coordenador 0 0 1 0
Estagiários 0 0 0 0
Recepcionistas 0 0 0 0
Telefonistas 0 0 0 0
Motoristas 0 0 0 0
Outros 0 0 0 0
Total 3 1 2 3

8.2  PROTEÇÃO  SOCIAL  ESPECIAL  DE  ALTA  COMPLEXIDADE  (POR

EQUIPAMENTO) 

Categoria Profissional Número  de  profissionais  EXISTENTES

conforme forma de contratação

Número  de

profissionais

NECESSÁRIOS
EFETIVOS PROCESSO

SELETIVO

COMISSIO

NADOS
Assistente Social 0 0 0 1
Psicólogo 0 0 0 1
Advogado 0 0 0 1
Orientadores sociais

(educadores,  monitores,

cuidadores)

0 0 0 4

Auxiliar administrativo 0 0 0 0
Coordenador 0 0 0 0
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Estagiários 0 0 0 0
Recepcionistas 0 0 0 0
Telefonistas 0 0 0 0
Motoristas 0 0 0 0
Outros 0 0 0 0
Total 0 0 0 7

OBS: São os mesmos profissionais da Proteção Social Especial de Média Complexidade

8.3 FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO TERRITÓRIO

2010 – Implantação novembro de 2011 
2017 -  107 famílias 
PROJEÇÃO PARA 2021 – 100 famílias 

8.4 ESTRUTURA FÍSICA

SITUAÇÃO DO IMÓVEL – próprio
SALAS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 5 PESSOAS – 03
SALAS COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA 6 A 14 PESSOAS – 01
SALAS COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA 15 A 29 PESSOAS – 00
SALAS COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA 30 OU MAIS PESSOAS – 00
SALAS  EXCLUSIVAS  DE  COORDENAÇÃO,  EQUIPE  TÉCNICA  OU

ADMINISTRAÇÃO – 02
BANHEIROS – 02
RECEPÇÃO – 01
COPA/COZINHA – 01
ALMOXARIFADO – 01
ESPAÇO EXTERNO PARA ATIVIDADES DE CONVÍVIO – não
ACESSO PRINCIPAL ADAPTADO COM RAMPAS E ROTA ACESSIVEL DESDE A

CALÇADA ATÉ A RECEPÇÃO – sim
ROTA ACESSIVEL AOS ESPAÇOS DO CREAS – sim
BANHEIRO ADAPTADO E COM ROTA ACESSÍVEL – não

FONTE: Censo SUAS

8.5 EQUIPE POR UNIDADE

COORDENADOR 1 – Assistente social
TRABALHADORES  DE  NÍVEL

SUPERIOR

4
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8.6 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

SERVIÇO PAEFI

POPULAÇÃO
Famílias e indivíduos que vivenciam situações de ameaça

ou violações de direitos.(violência psicologia; física; sexual;

trabalho infantil; exploração sexual; abuso e outros)

TIPO DE ATENDIMENTO Implantação de grupos de trabalho com outras modalidades

de  violação  de  direitos;  Atendimento  Psicossocial,

informação,  comunicação  e  defesa  de  direitos;  Realizar

acolhida,  escuta  e  estudo  social  ;Implementar  ações

preventivas  de  privação  de  direitos  violados;  Visitas

domiciliares. Reuniões de rede da violência.

PRAZOS Serviço continuado 

METAS 2018: 120

2019: 125

2020: 125

2021: 130

RECURSOS Federal e Municipal

SERVIÇO Atendimento  à  adolescentes  em  cumprimento  de

medidas socioeducativas  de liberdade assistida (LA) e

de prestação de serviço à comunidade (PSC)

POPULAÇÃO   Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de

18 a 21 anos, em cumprimento de medida socioeducativa

de  Liberdade  Assistida  e  de  Prestação  de  Serviços  à

Comunidade,  aplicada  pela  Justiça  da  Infância  e  da

Juventude  ou,  na  ausência  deste,  pela  Vara  Civil

correspondente e suas famílias

TIPO DE ATENDIMENTO *Criar  condições  para  a  construção/reconstrução  de

projetos de vida que visem à ruptura com a prática de ato

infracional

*Encaminhamento do adolescente para o cumprimento da
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PSC  em  instituições  conforme  aptidão  e  perfil  do

adolescente.

*Implantação  de  trabalho  em  grupos  e  oficinas  com

adolescentes e familiares.

*Atendimento psicossocial.

PRAZOS Serviço continuado 

METAS 2018: 10

2019: 10

2020: 10

2021: 10

RECURSOS Municipal

SERVIÇO Serviço  de  proteção  social  especial  para  pessoas  com

deficiência, idosas e suas famílias

POPULAÇÃO Pessoas  com deficiência  e  idosas  com dependência,  seus

cuidadores e familiares

TIPO DE ATENDIMENTO *Realização de Visita domiciliar e encaminhamento a rede

de atendimento

*Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários dos

serviços

*Promover acessos a benefícios e programas

*Compartilhar  cultura,  troca  de  vivências  e  experiências,

através de visitas e encontros.

PRAZOS Serviço continuado 

METAS 2018: 17

2019: 17

2020: 18

2021: 18

RECURSOS Municipal/Federal

SERVIÇO Serviço especializado para pessoa em situação de rua

POPULAÇÃO Jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como
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espaço de moradia e/ou sobrevivência.

TIPO DE ATENDIMENTO *Acolhida, escuta, diagnóstico, orientação e 

encaminhamento das pessoas em situação de rua para rede 

socioassistenciais.

PRAZOS Serviço continuado 

METAS 2018: 05

2019: 05

2020: 05

2021: 05

RECURSOS Municipal

8.7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

SERVIÇO Serviço  de  acolhimento  institucional  de  longa

permanência

POPULAÇÃO Idosos

TIPO DE ATENDIMENTO *Realizar  a  Institucionalização  provisória  de  idosos  em

situação de vulnerabilidade e abandono.

*Fortalecer e /ou resgatar os vínculos familiares.

*Apoiar, orientar e acompanhar a família, visando o retorno

do idoso para o convívio familiar.

METAS 2018: 04

2019: 04

2020: 04

2021: 05

RECURSOS Municipal

SERVIÇO Serviço  de  acolhimento  institucional  de  longa

permanência

POPULAÇÃO Crianças e adolescentes

TIPO DE ATENDIMENTO *Garantir  o  serviço  de  acolhimento  institucional  para

criança e adolescente.
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*Apoiar,  orientar  e  acompanhar  a  família,  visando  o

retorno  da  criança  e/ou  adolescente  para  o  convívio

familiar

METAS 2018: 05

2019: 05

2020: 05

2021: 05

RECURSOS Municipal

SERVIÇO Serviço de acolhimento institucional 

casa de passagem

POPULAÇÃO Crianças e adolescentes

TIPO DE ATENDIMENTO *Garantir o serviço de acolhimento institucional provisório

para criança e adolescente.

*Apoiar, orientar e acompanhar a família, visando o retorno

da criança e/ou adolescente para o convívio familiar.

METAS 2018: 05

2019: 05

2020: 05

2021: 05

RECURSOS Municipal

SERVIÇO Serviço de acolhimento institucional 

casa de passagem

POPULAÇÃO Mulheres vítimas de violências

TIPO DE ATENDIMENTO *Fortalecer a rede de atendimento municipal

*Promover o acesso a rede de qualificação e requalificação

profissional com vistas a inclusão produtiva.

*Fortalecer  e  empoderar  a  mulher  para  prevenir  a

continuidade de situações de violência.

METAS 2018: 06

2019: 06

2020: 06
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2021: 06

RECURSOS Municipal

SERVIÇO Serviço de proteção em situação de calamidade públicas

e de emergências

POPULAÇÃO Família e indivíduos atingidos por situações de emergência

e  calamidade  pública  (incêndios,  desabamentos,

alagamentos dentre outras)que tiveram perdas parciais ou

totais  de  moradia,  objetos  ou  utensílios  pessoas  e  se

encontram desabrigados.

Removidos de áreas consideradas de risco,  prevenção ou

determinação do Poder Judiciário

TIPO DE ATENDIMENTO *Estudo para implantação.

*Atendimento conforme a necessidade.

*Assegurar a realização de articulações e a participação em

ações conjuntas de caráter intersetorial para a minimização

dos  danos ocasionados e  o  provimento  das  necessidades

verificadas.

METAS 2018: 10

2019: 10

2020: 10

2021: 10

RECURSOS Municipal

9. RECURSOS  HUMANOS,  FINANCEIROS  E  MATERIAIS  DISPONÍVEIS  E

NECESSÁRIOS

9.1 Recursos Humanos Gestão 

Categoria Profissional
Quantitativo de RH

existente
Total Existente Total Necessário

EFETIVO PROCESSO SELETIVO COMISSIONADO

Auxiliar Administrativo 01 00 02
Motorista 01 00 00
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Secretário 00 00 01
Serviços Gerais 01 00 00
Supervisor 00 00 01

Total 07

9.2 Recursos Financeiros

Tipo de Recurso
Órgão Repassador

Federal Fundo Nacional de Assistência Social 
Estadual Fundo Estadual de Assistência Social 
Municipal Fundo Municipal de Assistência Social 

9.3 Recursos Materiais

RECURSOS MATERIAIS EXISTENTES
Materiais de Consumo Expediente, alimentação, informática, conservação, entre outros

Equipamentos De informática, eletrodomésticos, de escritório
Mobiliários Mobiliário geral para salas de acolhida, administrativo e atendimento

Veículo GM Celta, Fiat Palio, manutenção, combustível e lubrificantes

Imóveis
Instalações do CRAS, CREAS, Administrativo, SINE/FTAS, Posto de

Identificação, Conselho Tutelar e Centro de Convivência

10. COBERTURA DA REDE PRESTADORA DE SERVIÇOS

10.1 Rede Privada:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE 

É  uma  associação  civil,  beneficente,  sem  fins  lucrativos  ou  de  fins  não

econômicos,  com  atuação  nas  áreas  de  assistência  social,  educação,  saúde,  prevenção,

trabalho, profissionalização, defesa dos direitos, esporte, cultura, lazer, pesquisa e outros, com

duração indeterminada, tendo sede na Rua Verdolino Ângelo Guerra, nº 120, Bairro Aurora, e

foro no município de Carlos Barbosa, estado do Rio Grande do Sul.

A APAE de Carlos Barbosa tem por MISSÃO promover e articular ações de

defesa  de  direitos  e  prevenção,  orientações,  prestação  de  serviços,  apoio  à  família,

direcionadas à melhoria de qualidade de vida das pessoas com deficiência e à construção de

uma sociedade justa e solidária.

A APAE de Carlos Barbosa/RS integra-se, por filiação, a Federação Nacional

das APAE's (Brasília – DF), de quem recebe orientação, assessoramento e permissão para uso
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de nome, símbolo e sigla APAE, a cujo estatuto adere. Após a filiação a Federação Nacional

das Apaes, a APAE é automaticamente filiada a Federação das APAE's do Estado do Rio

Grande do Sul (Porto Alegre – RS), a cujo estatuto adere  e ao 7º Conselho Regional das

APAE's (atualmente com sede em Garibaldi - RS) 

A  entidade  presta  o serviço  assistencial  de  média  complexidade  para

atendimento especializado às crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e múltipla

e/ou outras deficiências associadas ou não a esta, no município de Carlos Barbosa. O serviço

atende, prioritariamente, os encaminhamentos da rede socioassistencial e oriundos da rede

pública de ensino, através de atendimentos especializados de acordo com as necessidades e

peculiaridades  dos  mesmos  nos serviços  de  apoio  técnico  especializados  nas  áreas  de

Assistência Social na execução dos serviços socioassistenciais de habilitação e reabilitação de

pessoas  com  deficiência  e/ou  com  necessidades  especiais,  priorizando  crianças  e

adolescentes.  A  APAE segue as  normas  estabelecidas  pela  Lei  8.742/1993  e  orientações

técnicas dos serviços de média complexidade da Norma Operacional Básica/RH.

Centro Educativo Crescer – CEC

A associação constitui-se de uma sociedade civil de direito privado, sem fins

lucrativos,  com prazo  indeterminado  de  duração,  com sede  e  foro  nesta  cidade  na  Rua

Antônio Prado, nº 373, Bairro Navegantes.

A sociedade  tem como seu  objetivo  geral  principal  organizar,  coordenar  e

administrar o CEC, visando o atendimento diário de crianças e adolescentes, que frequentam

o ensino fundamental,  no contra turno escolar, independente de rede de ensino,  no entanto

prioritariamente, os encaminhamentos da rede socioassistencial e oriundos da rede pública de

ensino  proporcionando  o  desenvolvimento  de  atividades  culturais,  desportivas,  sociais,

ambientais e de lazer, por meio do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.   

MAB

O Movimento  Assistencial  Barbosense  tem sua  sede  localizada  em imóvel

locado, sito a Rua Buarque de Macedo, nº 4535 – Bairro Centro.

O Movimento Assistencial  Barbosense,  entidade devidamente cadastrada no

Conselho Municipal de Assistência Social,  integrante da rede socioassistencial,  cadastrada

também  no  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  como  parte
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integrante e atuante da rede de proteção a infância e a juventude, desenvolve em seu processo

de trabalho, ações socioassistenciais,  visando atender núcleos familiares e/ou indivíduos em

situação  de  vulnerabilidade  social  que,  prioritariamente,  sejam  encaminhados  pela  rede

socioassistencial no município de Carlos Barbosa/RS. O serviço se constitui de atendimento

socioassistencial com o objetivo de minimizar os riscos, perdas e danos sociais, auxiliando-os

na superação das dificuldades, através de subsídios como alimentação, gás, contas de água,

luz, aluguel, passagens, auxílio mudança, móveis, kit para higiene pessoal e limpeza da casa,

cobertores,  entre  outros.  Este  serviço  visa  o  fortalecimento  do  convívio  familiar  e  o

desenvolvimento da qualidade de vida da família na comunidade bem como sua autonomia,

através  do  atendimento,  acompanhamento  e  apoio  técnico  à  família,  complementando  as

ações realizadas pelo CRAS, CREAS e Centro de Convivência dos Idosos.

O MAB estimula o trabalho voluntário,  uma vez que todos os integrantes da

equipe diretiva são voluntários.  O envolvimento comunitário  também acontece através  de

campanhas  de  doações,  como:  roupas,  alimentos,  móveis,  entre  outros.  A equipe  diretiva

participa de atividades festivas junto à  comunidade,  comercializando produtos  que geram

recursos  para  financiar  ações  desenvolvidas  pela  entidade.  Outras  atividades  são,

tradicionalmente,  organizadas  pela  própria  diretoria,  a  fim  de  arrecadar  fundos  para  a

entidade. O MAB segue as normas estabelecidas pela Lei 8.742/1993.

ASCAR

Tem seu escritório municipal localizado na Rua Buarque de Macedo, nº 1610 –

Bairro  Centro.  O objetivo  da  ASCAR é contribuir  gratuitamente para o desenvolvimento

econômico, cultural e social do meio rural do Rio Grande do Sul, em uma perspectiva de

desenvolvimento  rural  autossustentável,  economicamente  viável  e  socialmente  justo,

mediante o planejamento e a execução das atividades educativas de extensão e crédito rural,

orientados  num  enfoque  participativo,  em  que  as  ações  junto  às  famílias  rurais  se

desenvolvam no sentido de:

• promover a integração das famílias carentes da área rural ao mercado

de trabalho e ao mercado de produtos por eles produzidos;

• orientar as famílias no uso racional dos recursos naturais, possibilitando

melhorias em suas condições de vida, sem que isso determine danos ao meio-ambiente.

• promover  o  Desenvolvimento  Rural  Sustentável,  através  do
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fortalecimento da agricultura familiar.

10.2 Rede Pública:

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS

O Centro  de  Referência  de  Assistência  Social  –  CRAS de  Carlos  Barbosa

situa-se na Rua Ampélio Carlotto nº 74 andar térreo, Bairro Centro e abrange toda população

barbosense que dele necessita. As dependências do CRAS dividem-se em sala de recepção,

sala da coordenação, sala de acolhimento, sala de acompanhamento e atendimento familiar,

sala  da equipe técnica,  sala  de atendimento individual,  sala  para realização de oficinas  e

reuniões, cozinha e dois banheiros, um para os técnicos e outro pra os usuários do CRAS, este

adaptado para pessoas com deficiência. A equipe é composta por uma Coordenadora, uma

Psicóloga, duas Assistentes Sociais e uma estagiária.

Os serviços da rede proteção social básica existentes no município de Carlos

Barbosa estão relacionados ao Programa de Atenção Integral à Família – PAIF é realizado

através  da  Psicologa  e  Assistente  Social  através  de  visitas  domiciliares,  atendimentos

individuais, orientações familiares, encaminhamentos à rede e grupos de convivência. Esses

procedimentos tem como finalidade o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários,

da função protetiva das famílias, a prevenção a ruptura de seus vínculos, promovendo assim o

acesso a direitos contribuindo para melhorar a qualidade de vida. O CadÚnico também é uma

ramificação do CRAS, está sob responsabilidade de sua coordenadora, no entanto o espaço

físico está localizado junto ao setor administrativo da Secretaria, sendo ele a porta de acesso

dos benefícios e serviços ofertados pela rede.

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS

O Centro  de  Referência  Especializado  de  Assistência  Social  –  CREAS  de

Carlos Barbosa situa-se na Rua Ampélio Carlotto nº 74, 1º andar, Bairro Centro e abrange

toda população  barbosense que dele necessita.  As dependências do CREAS dividem-se em

sala de recepção, sala da coordenação, sala de acompanhamento e atendimento familiar, sala

da equipe técnica, cozinha e dois banheiros, um para os técnicos e outro pra os usuários. A

equipe é composta por uma Coordenadora,  uma Psicóloga, uma Assistente Social  efetiva e

uma  contratada,  um  advogado  e  uma  agente  administrativa.  O  Centro  de  Referência
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Especializado de Assistência Social foi instituído no município no ano de 2011. 

O serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos  -

PAEFI,  é  realizado  através  da  equipe  técnica  e  tem  como  objetivo  apoiar,  orientar  e

acompanhar as famílias com situação de violação de direitos para que superem a situação

vivenciada. O Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Sócio

Educativa de liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços a Comunidade (PSC) tem

como objetivo apoiar, orientar e acompanhar o adolescente para que reflita sobre o ocorrido e

não reincida no ato infracional,  esse serviço é realizado pela assistente social contratada. O

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias

tem como objetivo promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida

dos PCD's, idosos, suas famílias e seus cuidadores, o serviço para deficientes é realizado em

parceria com a APAE. Quanto ao Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, no

nosso município não existem moradores de rua, mas sim transeuntes que estão de passagem

no município,  esses são acolhidos, orientados e encaminhados para seu local de origem.  O

Serviço  de  Acolhimento  Institucional  de  Longa  Permanência atende  os  indivíduos  e/ou

famílias (crianças, adolescentes e idosos) com violação de direitos após ter esgotado todas as

tentativas de reinserção no núcleo familiar e tem como objetivo acolher e garantir proteção

integral.  O município não possui instituição de acolhimento pública, realizando este serviço

por meio de contratação em outro município.

O Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de Casa de Passagem

atende  mulheres  vítimas  de  violência  impossibilitadas de  retorno  ao  lar.  Atende  também

crianças e adolescentes em medida de proteção provisória (até 30 dias) afastadas do lar por

determinação judicial. O CREAS é o responsável pelo atendimento e acompanhamento dos

indivíduos acolhidos provisoriamente na casa e suas famílias, e tem o intuito de apoiá-los e

orientá-lo visando o retorno das crianças e/ou adolescente ao convívio familiar, bem como

fortalecer e empoderar a mulher prevenindo situações de violência reincidentes.

Centro de Convivência dos Idosos

O Centro de Convivência  do Idoso Antônio Martin  Guerra situa-se na Rua

Nova  Bréscia,  nº  337,  Bairro  Vila  Nova.  Neste  espaço  são  realizadas  atividades  que

contribuem  no  processo  de  envelhecimento  saudável,  desenvolvimento  da  autonomia,

sociabilidade,  fortalecimento  de  vínculos  familiares  e  do  convívio  comunitário  e  na
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prevenção de situações de risco, através de experimentações artísticas, culturais, esportivas,

de lazer, de expressão e interação. 

Conselho Tutelar

O Conselho  Tutelar  situa-se  na  Rua  Pedro  Baldasso,  nº  50  Bairro  Centro.

Possui uma sala de acolhimento, uma sala de atendimento individual e familiar, uma sala de

reuniões, uma cozinha e um banheiro. Atualmente encontra-se locada uma sala ao lado para

ampliação, bem como projeto já elaborado.

O  Conselheiro  Tutelar,  exerce  as  funções  de  escuta,  orientação,

aconselhamento e aplicação de medidas de  proteção às crianças e adolescentes, bem como

notificações e penalidades aos responsáveis, atende reclamações, reivindicações e solicitações

feitas por crianças, adolescentes e famílias; encaminha aos serviços necessários à efetivação

do atendimento adequado de cada caso (áreas de saúde, educação, serviço social, trabalho e

segurança);  noticia ao Ministério Público  reincidentes atos inflacionais; representa junto às

autoridade  judiciária  e  policial nos  casos  de  descumprimento  injustificado  de  suas

deliberações e/ou acompanhamento do menor para garantir a inviolabilidade de seus direitos;

assessora  o Poder  Executivo  local  na elaboração da proposta  orçamentária  para planos e

programas  de  atendimento  dos  direitos  da  criança  e  do  adolescente;  contribui  para  o

planejamento  e  a  formulação de políticas  e  planos  distrital  de  atendimento  à  criança,  ao

adolescente e às suas famílias; fiscaliza entidades governamentais e não governamentais de

atendimento de crianças e adolescentes junto com o Judiciário e Ministério Publico.

11. INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para  avaliação  do  processo  realizado  será  adotado  sistema  de  monitoramento

constante  através  de  acompanhamento,  visitas  domiciliares,  registro  de  atividades  e

atendimentos, fichas de frequência, avaliação em reunião de equipe e pesquisa em grupo do

resultado  das  atividades  desenvolvidas.  O  Processo  de  Monitoramento  e  avaliação  será

participativo  e  de  co-responsabilidade  entre  todos  os  atores  sociais  envolvidos.  A

sistematização,  a  publicização  e  a  utilização  dos  dados  pelo  município  contribuirá  para

qualificar os serviços.

33



12. ESPAÇO TEMPORAL DE EXECUÇÃO

O Plano Municipal de Assistência Social tem seu período de execução de 2018

a 2021.

13. RESULTADOS E IMPCATOS ESPERADOS

Apresentar  um  melhor  conhecimento  da  realidade  local,  com  dados

atualizados, buscando assim a criação de novos programas e projetos para atendimento das

necessidades e situações de vulnerabilidade em que se encontram os usuários da Secretaria

municipal de Assistência Social e Habitação de Carlos Barbosa. Aprimorar e fortalecer a rede

de proteção socioassistencial do município.

Qualificar e aprimorar o controle social, afim de articular com outras esferas de

governo melhorias e avanços na área de assistência social.

Aumentar  e  ampliar  o  acesso  aos  direitos  de  usuários  e  suas  famílias,

proporcionando melhoria da qualidade de vida.  Contribuir para a redução das violações dos

direitos socioassistenciais e do ciclo de violências.

14. APROVAÇÃO DO CMAS

Parecer do CMAS: 
O Conselho Municipal de Assistência Social deu parecer favorável ao Plano Municipal 
2018/2021.

Data da reunião: 12 de dezembro de 2017
Ata nº:  14/2017 (Anexo I)
Resolução nº: 17/2017 (Anexo II)
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