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Serviços oferecidos Requisitos Documentos necessários
Etapas para 

procedimento

Forma de prestação do 

serviço

Endereço / 

Telefone

Horário e dias de 

funcionamento

Locais e formas de 

acesso

Cadastro Único tem por objetivo o cadastramento de

famílias em Programas Sociais do Governo Federal –

ele abrange os serviços de

Passe Livre, Renda Cidadã, Benefício de Prestação C

ontinuada (BPC/LOAS), Carteirinha Interestadual, ID

Jovem, SFCV, Bolsa Família, INSS, , Ação Jovem,

Tarifa Social. Cada programa possui um requisito

diferente exigido pelo governo.

O Responsável Familiar - RF

(aquele que presta as

informações sobre a família)

deve ter no mínimo 16 anos;

renda familiar de até 3

salários mínimos bruto ou ½

salário mínimo per capta

Para todos os residentes da casa: 

RG, CPF, Título de Eleitor, Carteira 

de Trabalho, Certidão de Nascimento 

ou Casamento, Holerites ou 

Comprovante de Renda 

(Aposentadoria, Pensão Alimentícia), 

Declaração Escolar e Comprovante 

de Endereço.

O cadastro é realizado na 

unidade e mandado para 

o governo para aprovação

Presencial AV. Praça Alacid 

Nunes Nº 74 

 telefone: (91) 

985734475

 segunda a sexta7:00 ás 13 

h

Secretaria 

Municipal de

 Assistencia 

social

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família – PAIF 

Trabalho social com famílias de caráter continuado 

com a finalidade de fortalecer a função protetiva das 

famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, 

promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir 

na melhoria de sua qualidade de vida. 

Acompanhamento

 realizado pelo

CRAS por demanda

 encaminhada 

ou espontanea

RG, CPF, Comprovante de endereço, 

NIS

O acompanhamento

 é realizado mediante 

familias cadastradas no 

CRAS que se encontram 

em estado de 

vulnerabilidade social.

Presencial Trav. Antonio 

Marçal nº 240-

 bairro Centro

Segunda a sexta

   7:30 ás 13 hs

CRAS

Auxilio Funeral

É um benefício eventual que 

caso a família não tenha condições de custear as 

despesas do funeral e atenda aos critérios exigidos 

por lei, ela pode solicitar o auxílio funeral

Realizado por

Triagem

Comprovante de

Endereço do

falecido e dos

familiares

responsáveis,

declaração de óbito

documentos

atestando a

liberação do corpo

Segunda a sextafeira,

7:30 as 12 e 14h

Presencial AV. Praça Alacid 

Nunes Nº 74 

 telefone: (91) 

985734475

segunda a sexta

7:30 ás 13 hs

SECREATARIA DE 

ASSISTENCIA

SOCIAL 

Auxilio Natalidade

É um benefício eventual que caso a

família não tenha condições de

custear as despesas do enxoval

básico e atenda aos critérios exigidos

por lei, ela pode solicitar o auxílio.

Realizado por

Triagem

RG, CPF, Comprovante de endereço Necessario Atendimento

 social

Presencial Trav. Antonio Marçal 

nº 240- bairro Centro

Segunda a sexta

7:30 ás 13 hs

CRAS

Cesta Básica

A cesta de alimentos é um benefício

eventual concedido para atender

necessidades advindas de situações

de vulnerabilidade temporária.

Realizado por

Triagem

RG, CPF,

 Comprovante

 de endereço, NIS

Beneficios eventual 

concedido à familia 

após a triagem

Presencial Trav. Antonio

 Marçal nº 240- 

bairro Centro

Segunda a sexta 7:30 

AS 13 H

 CRAS
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procedimento
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serviço

Endereço / 

Telefone
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funcionamento

Locais e formas de 
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Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos

 para crianças e adolescentes 

de 6 à 17 anos.

 O Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de

 Vínculos para crianças e 

adolescentes de 6 a 17 anos

tem como objetivo a constituição 

de espaço de convivência, 

formação para a participação

 e cidadania, desenvolvimento 

do protagonismo e da autonomia

 das crianças e adolescentes, 

a partir dos interesses,

 demandas e potencialidades dessa faixa etaria.

Realizado por

 triagem

RG, CPF,Comprovante

 de endereço, NIS

Atividades sócio 

educativas 

desenvolvidas

 com crianças

 e adolescente,

requisitos a familia

 precisa 

ser inscrita 

 no CRAS

Presencial Trav. Antonio 

Antonio Marçal

nº 240, Bairro Centro 

segunda a sexta 7:30 

AS 13 H

CRAS

Serviços de convivência e

 fortalecimento de vínculos

 para pessoas idosas Desenvolvimento de

 atividades que contribuem 

no processo de envelhecimento 

saudável do desenvolvimento da  autonomia e de 

sociabilidades 

 do fortalecimento de vínculos

 familiares e  do convívio 

comunitário e da

 prevenção de situações de

 risco social

Realizado por

 triagem

RG, CPF,

Comprovante

 de endereço

Atividades sócio 

educativas 

desenvolvidas

 com idosos acima de 60 

anos requisitos 

o idoso  precisa 

ser inscrito 

 no CRAS

Presencial Trav. Antonio 

Marçal nº 240

- bairro Centro

segunda a sexta

 7:30 

AS 13 H

CRAS

Atendimento ao público,

 garantindo os direitos da

 criança e do adolescente 

Encarregado de zelar pelo 

cumprimento dos direitos 

da criança e do adolescente

Realizado 

mediante 

denuncia

Presencial ou via

 telefone

Av. Ernane 

Lameira, s/n,

Bairro- Centro

segunda a sexta

7;30 as 17 h

 plantão 24 hs

Predio do 

conselho tutelar

 CRIANÇA  FELIZ

Acompanhamento de crianças 

0-6 anos e gestantes

REQUISITOS:

Ser cadsatrado no CAD-

ÚNICO

RG, CPF,

 Comprovante

 de endereço, NIS

O cadastro é realizado

na secretaria de 

Assistencia- no setor do 

CAD-ÚNICO e depois 

encaminhado ao CRAS

Presencial Trav. Antonio 

Marçal nº 240

- bairro Centro

Segunda a sexta

 7:30  as 13 h

CRAS


