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CENTRO DE REFERÊCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

CRAS 
 
 

 Serviço de Proteção e Atendimento Integral á Família (PAIF) 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 

 Serviço de proteção social básica no domicilio para pessoas 

com deficiência e idosos. 

 Carteira da Pessoa Idosa 

 Passe Live 

 Beneficio de Prestação Continuada (BPC) 

 Beneficio Eventual 

 Auxilio natalidade 

 Auxilio por morte 

 Auxilio Vulnerabilidade temporária e de calamidade 

pública. 

 Declaração Convivência Marital 

 Declaração de Hipossuficiência 

 Visita Domiciliar 

 Programa Leite de Todos: Idosos, crianças de 0 à 

7 anos e gestantes. 

 Encaminhamentos  

 Solicitação para emissão 1° Via de Carteira de 

Identidade 

 Solicitação para emissão 2° Via gratuita de 

Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito. 

 Palestra 
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CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL-CREAS 

 

 Serviço de proteção e atendimento especializado 

as famílias e indivíduos-PAEFI. 

 Serviço de proteção social a adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de 

liberdade Assistida (LA) e de prestação de 

serviços á comunidade (PSC). 

 Oficinas para adolescentes em acompanhados 

pelo LA e PSC. 

 Serviço de proteção Social Especial para Pessoas 

com Deficiência, Idosas e Suas Família. 

 Atendimento jurídico. 

 

CADASTRO ÚNICO 

 

 Acesso aos programas de transferência de renda (Bolsa 

Família) 

 Inclusão de novas famílias 

 Transferência das famílias 

 Cadastramento da tarifa social de energia 

  Cadastramento no BPC 

 Visita domiciliar para pessoas que não podem vim realizar 

o cadastro 

 Realização de novas liberações do CIBEC 

 Entrega de panfletos para orientação familiar 
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                           CRIANÇA FELIZ 

 

 O público-alvo é formado pelas famílias com gestantes e 

crianças na primeira infância e que se encontram em 

situação de vulnerabilidade. 

  Crianças de 0 á 3 anos que beneficiárias do Programa 

Bolsa Família 

 Crianças de até 06 anos beneficiárias do BPC 

  Famílias com gestantes beneficiárias do Programa Bolsa 

Família 

  Os serviços ofertados são: Promoção do 

desenvolvimento humano a partir do apoio e do 

acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na 

primeira infância 

 Apoio a gestante e a família na preparação para o 

nascimento e nos cuidados perinatais 

  Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas 

voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância 

e suas famílias. 

 Todas essas ações são feitas para o fortalecimento de 

vinculo e através de brincadeiras. 


