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CARO USUÁRIO

Esta cartilha é um importante instrumento para 
você conhecer um pouco da Política Pública de 
Assistência Social e exercer plenamente a sua 
cidadania. 

Aqui você encontra as orientações para o acesso 
à programas, projetos ou serviços do Governo 
Federal, Estadual e Municipal, ofertados pelos 
Centros de Referência de Assistência Social - 
CRAS. 

Além disso, você vai saber quais os documentos 
necessários para cadastrado no CadÚnico e nos 
programas de transferência de renda. 

A informação é muito importante. Se você estiver 
bem informado (a), é bem mais fácil e rápido ter 
os atendimentos que a Política de Assistência 
Social oferece. Leia atentamente esta cartilha e a 
mantenha por perto para futuras consultas!



O que é o CRAS?

Quais são os direitos da 
população que procura o CRAS?

O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social e 
funciona como uma Unidade Básica do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, sendo responsável por executar 
os serviços, programas e projetos sociais desenvolvidos 
pelos Governos Federal, Estadual e Municipal. 

O CRAS é especialmente destinado ao atendimento de 
famílias que vivenciam situações de vulnerabilidade social, 
pobreza, ausência de renda, acesso precário aos serviços 
públicos, fragilização dos vínculos familiares e comunitários.

O CRAS é da comunidade e para a comunidade. Ele acolhe 
a toda a família, ofertando diversas atividades, envolvendo 
crianças, idosos, pais, adolescentes e jovens.

• Receber orientações dos serviços e seu atendimento de 
forma simples e compreensível;
• Receber informações sobre como e onde buscar seus 
direitos e atendimento socioassistencial;
• Receber seus encaminhamentos por escrito, identifi cados 
com o nome do profi ssional e seu registro no Conselho ou 
ordem profi ssional, de forma legível;
• Ter protegida sua privacidade, dentro dos princípios e 
diretrizes da ética profi ssional, desde que não acarrete 
riscos a outras pessoas;
• Ter sua identidade e singularidade preservada e sua 
história de vida respeitada;
• Avaliar o atendimento recebido, contando com espaço de 
escuta para expressar sua opinião;
• Ter acesso ao registro dos seus dados, se assim o desejar.



O que o CRAS oferece? 

Estando no CRAS com quem eu falo?

Quem trabalha no CRAS? 

No CRAS você pode fazer cadastro em programas de 
transferência de renda, como o Programa Bolsa Família, e 
ter acesso a benefícios sociais que auxiliam na manutenção 
de condições dignas de vida. 
Além disso, é função do CRAS a oferta pública do 
trabalho social com famílias, a gestão territorial da rede 
socioassistencial de proteção social básica, o conhecimento 
do território, a organização e articulação das unidades da 
rede socioassistencial a ele referenciadas.

Toda a estrutura do CRAS foi pensada para facilitar o seu 
atendimento. Ao entrar no CRAS você deve procurar a 
recepção. Lá você será informado (a) sobre os serviços 
oferecidos e direcionado (a) para um dos profi ssionais que 
atendem na unidade. A partir do primeiro atendimento, você 
e sua família já farão parte do CRAS. 

O CRAS tem uma equipe de profi ssionais 
responsáveis pelas atividades administrativas da 
unidade e que colaboram para o seu atendimento 
e de sua família. Conta, também, com uma equipe 
de assistentes sociais, pedagogos, psicólogos 
e outros profi ssionais, que são aqueles que vão 
prestar atendimento.



 O que encontramos no CRAS?

Nas unidades do CRAS você pode obter informações 
e orientações sobre todos os serviços da rede 
socioassistencial do município, bem como receber 
encaminhamentos para outras políticas públicas.

Além disto, você pode ser cadastrado no Cadastro 
Único dos Programas Sociais – CadÚnico. 

O que é o Cadastro Único – CadÚnico ? 
É o cadastro onde estão inscritas as famílias de baixa 
renda de todo o Brasil. Ele é realizado por meio de 
formulários, onde são registradas as características 
do domicílio, composição familiar, qualificação 
escolar e profissional, rendimentos e despesas 
mensais. Através do CadÚnico, o Governo Federal 
pode saber suas necessidades e promover Políticas 
Públicas capazes de diminuir as desigualdades 
sociais. O cidadão ao se cadastrar no CadÚnico, 
poderá ter direito a:
• isenção de taxa para concurso público;
• inclusão no Programa Minha Casa Minha Vida;
• acesso a tarifa social de energia elétrica;
• acesso aos Programas de Transferência de Renda; 
• acesso aos cursos do PRONATEC, dentre outros.
 
Ao se cadastrar no CadÚnico você receberá o Número 
de Identificação Social – NIS. O NIS é muito importante 
para o Sistema Único de Assistência Social, porque 
permite que o usuário seja identificado com maior 
rapidez nos sistemas eletrônicos, o que torna mais 
fácil o acesso a programas, serviços e benefícios 
socioassistenciais. 

Quais os documentos necessários para o cadastro 
no CadÚnico?

- CPF, RG e Título de Eleitor do titular da família;
- Certidão de Nascimento, certidão de casamento ou 
RG dos demais membros da família.

Fique atento! O seu cadastro no CadÚnico deve ser 
atualizado a cada dois anos.



Programas de Transferência de Renda:
Programas que benefi ciam famílias em situação de pobreza e 
de extrema pobreza. São eles:

Programa Bolsa Família (PBF) do Governo Federal:
Governo Federal - A família para acessar o Programa deve ter 
renda de até R$ 154,00 por pessoa e as crianças e adolescentes, 
em idade escolar, devem estar matriculadas na escola.

O Programa Bolsa Família tem condicionalidades, isto é, as 
famílias benefi ciárias do PBF assumem compromissos, tanto 
na área da saúde, quanto na área da educação.

• Na área de saúde, as famílias benefi ciárias assumem 
o compromisso de acompanhar o cartão de vacinação, o 
crescimento e desenvolvimento das crianças menores de 7 
anos. As mulheres na faixa etária de 14 a 44 anos, na condição 
de gestantes ou nutrizes (lactantes), devem realizar o pré-
natal e o acompanhamento de sua saúde e do bebê.

• Na educação, todas as crianças e adolescentes entre 6 e 15 
anos devem estar devidamente matriculadas e com frequência 
escolar mensal mínima de 85%. Já os estudantes entre 16 e 17 
anos devem ter frequência de, no mínimo, 75%.

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI:
Criado pelo Governo Federal para proteger e retirar do trabalho 
crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos. 
    
A inclusão da criança e adolescente no PETI acontece quando 
ela é encontrada em situação de trabalho e/ou exploração e 
abuso sexual.
A família com fi lhos nesta situação será incluída no Programa 
Bolsa Família e a criança ou adolescente deverá frequentar, 
obrigatoriamente, a escola e serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos. 
ATENÇÃO: Trabalho infantil é crime,
DENUNCIE no serviço DISQUE 100! 

Veja agora os Programas
Sociais existentes no CRAS:



Programa Renda Mínima (PRM) - Governo Municipal:
Governo Municipal - A família, para ser inserida nesse 
programa, deve ter renda de até R$ 175,00 por pessoa, ter fi lhos 
ou dependentes em idade escolar (06 a 15 anos) matriculados 
na escola e comprovar residência, no mínimo há 2 (dois) anos, 
no município de São Paulo. 

Critérios de permanência neste Programa:
• Manter matrícula e frequência escolar mensal mínima de 
85%, para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos;
• Manter atualizada a carteira de vacinação das crianças 
menores de 7 anos de idade.

Programa Renda Cidadã (PRC) – Governo Estadual:
Governo Estadual - A família, para ser inserida neste 
programa, deve ter renda de até meio salário mínimo por 
pessoa, comprovar residência no município de São Paulo há 
no mínimo 2 ( dois ) anos, e caso tenha fi lhos ou dependentes 
em idade escolar (06 a 15 anos) devem estar matriculados na 
escola.  

Critérios de permanência neste Programa:
• Manter matrícula e frequência escolar mensal mínima de 
75%, para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos.
• Manter a carteira de vacinação atualizada de crianças 
menores de 7 anos de idade.

Programa Ação Jovem (PAJ) - Governo Estadual:
Governo Estadual
Os jovens de 15 anos até 24 anos e 11 meses de idade, para 
acessar este Programa, devem ter o ensino fundamental e/ou 
médio incompleto, e suas famílias devem ter renda mensal de 
até meio salário mínimo por pessoa.

Critérios de permanência neste Programa: 
• O jovem deverá estar matriculado no ensino regular de 
educação básica, ensino médio ou ensino de jovens e adultos - 
EJA, com frequência mínima mensal de 75%;
• O jovem deverá comprovar frequência mínima de 80 horas/
ano em atividades socioeducativas oferecidas pelo município.



Programa ACESSUAS Trabalho/PRONATEC:
O Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – 
ACESSUAS Trabalho, faz parte do Plano Brasil Sem Miséria 
do Governo Federal, com o objetivo de buscar a autonomia 
das famílias usuárias da Política de Assistência Social, 
registradas no CadÚnico.
 O ACESSUAS Trabalho realiza ações de articulação, 
mobilização, encaminhamento e monitoramento dos 
usuários aos cursos de formação inicial e continuada, em 
parceria com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e ao Emprego - PRONATEC , que oferece cursos 
realizados nas unidades do SENAI, SENAC, SENAT, Instituto 
Federal, etc.

Lembre-se: Você precisa fi car atento aos prazos para a 
efetivação das MATRÍCULAS.

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF.   
Este serviço consiste na oferta de trabalho social às famílias, de 
forma particularizada ou coletiva, visa à superação de situações 
de vulnerabilidade e o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários. As famílias que necessitarem de acompanhamento 
social pelo PAIF, receberão a Carteirinha do CRAS para o 
agendamento das futuras atividades. 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV:
Todos os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos 
visam desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, 
fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a 
convivência comunitária, prevenindo a institucionalização e 
a segregação de crianças, adolescentes, jovens, adultos e 
idosos, oportunizando o acesso às informações sobre direitos e 
participação cidadã.   O CRAS possui uma rede de serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – São eles:

- CCA - Centro para Crianças e Adolescentes: Serviço voltado 
Serviço voltado aos interesses e potencialidades do público 
com idade entre 6 e 15 anos, que através de atividades lúdicas, 

Agora, vamos conhecer os Serviços 
socioassistenciais do CRAS



culturais e esportivas visa descobrir novas formas de expressão 
e interação, bem como promover o protagonismo, a autonomia, 
a aprendizagem e a proteção social de crianças, adolescentes e 
suas famílias

- Centro para Juventude – CJ - É um serviço socioeducativo, 
voltado para o público com idade entre 15 e 17 anos, que atua com 
foco na proteção social da família, na promoção do fortalecimento 
da convivência familiar e comunitária, visa a permanência do 
adolescente no sistema de ensino, a participação cidadã e a 
formação para o mundo de trabalho.

- Centro para Crianças, Adolescentes e Jovens – CCAJ – É 
um serviço socioeducativo, que atende crianças, adolescentes 
e jovens de 6 anos a 17 anos e 11 meses, no contra turno 
escolar. Realiza atividades artísticas, culturais, esportivas, que 
estimulam a convivência social. Desenvolve também atividades 
de participação cidadã e comunitárias estimula a frequência e a 
permanência na escola. 

- Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo – CEDESP 
É um serviço socioeducativo que desenvolve atividades com 
adolescentes, jovens e adultos, com idade a partir de 15 anos, 
com a fi nalidade de investir na formação profi ssional, assegurar 
o conhecimento do mundo do trabalho e capacitar em diferentes 
habilidades, na perspectiva de ampliar o repertório cultural e a 
participação na vida pública, preparando-o para conquistar e 
manter a empregabilidade e a autonomia. 

- Centro de Convivência Intergeracional - CCInter - É um serviço 
socioeducativo intergeracional  que desenvolve atividades a partir 
dos interesses, demandas e potencialidades das diferentes idades 
e também realiza atividades de formação cidadã e fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários. 

- Núcleo de Convivência de Idosos – NCI - É um serviço 
socioeducativo voltado aos idosos com idade igual ou superior 
a 60 anos, e tem o objetivo de desenvolver atividades que 
estimulem a convivência social, comunitária e o fortalecimento de 
vínculos familiares. Previne as situações de risco social, valoriza 
suas experiências e estimula a autonomia, contribuindo para o 
envelhecimento saudável.  Oferece atendimento no domicilio, 
por meio de acompanhamento domiciliar aos idosos em situação 
de isolamento, dependência de cuidados e que não conseguem 
frequentar o serviço em suas atividades de convivência.



- Serviço de Assistência Social à Família e Proteção Social 
Básica no Domicílio – SASF. 
É um serviço socioassistencial que tem por fi nalidade a prevenção 
de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos 
familiares e sociais. Atende famílias com idosos ou pessoas com 
defi ciência que recebem o Benefício de Prestação Continuada – 
BPC e, quando necessário, desenvolve ações no domicílio. Atende 
ainda famílias benefi ciárias do Programa Bolsa Família que não 
estão cumprindo os compromissos assumidos no momento da 
adesão ao PBF.

1. Benefícios Eventuais 
São ofertas temporárias às pessoas e famílias, que estão São 
ofertas temporárias às pessoas e famílias, que estão passando 
por situações de privação causadas pela falta de acesso a: 
- Alimentação;
- Transporte urbano;
- Documentação pessoal;
- Passagem interestadual e intermunicipal;
- Fotografi a e fotocópia;
- Outras necessidades identifi cadas que minimizem riscos 
sociais e promovam a autonomia da pessoa e/ou família.

2.  Transporte Interestadual para o idoso – Carteira do Idoso
É um documento que permite a gratuidade de vagas ou 
o desconto de 50%, no mínimo, do valor das passagens 
interestaduais.
 
O que é preciso para obter a Carteira do Idoso?
• Idade igual ou superior a 60 anos; 
• Renda mensal individual (somente do idoso interessado em 
ter a Carteira) igual ou inferior a 2 salários mínimos;
• Deve, obrigatoriamente, ser incluído no CadÚnico. 

ATENÇÃO: Os idosos que têm como comprovar renda, 
NÃO necessitam da Carteira do Idoso para ter acesso às 
passagens interestaduais gratuitas ou o desconto no valor. 
Basta apresentar o comprovante de renda e o documento de 
identidade, diretamente no guichê da empresa.

E por último, vamos conhecer os 
Benefícios do CRAS



Benefício individual, no valor de um salário mínimo nacional. A 
pessoa não precisa ter contribuído à Previdência Social (INSS) 
para ter direito. 

Quem tem direito?
Pessoas idosas com 65 anos ou mais e pessoas com 
defi ciência, de qualquer idade, que não podem garantir a sua 
sobrevivência por conta própria, ou pela família, desde que:
• Tenham renda mensal, por pessoa da família, inferior a 1/4 
do salário mínimo vigente;
• Não recebam nenhum benefi cio da Previdência Social.
No caso da pessoa com defi ciência serão realizadas avaliações 
da defi ciência e estudo social, por médicos peritos e assistentes 
sociais do INSS.

ATENÇÃ0: Programas de Transferência de Renda não são 
computados como renda para o BPC.

Onde solicitar o BPC?
A solicitação do BPC deve ser efetuada na Agência do INSS, 
com os documentos do benefi ciário e dos membros da família. 
O agendamento do atendimento no INSS pode ser feito pelo 
telefone 135. 

ATENÇÃO: Para acessar o BPC não é preciso intermediários. A 
pessoa idosa e a pessoa com defi ciência pode ir, diretamente, 
à agência mais próxima do INSS. 

O BPC possui 2 Programas, saiba  mais

• Programa BPC na Escola 
É Programa Interministerial, voltado à pessoas com 
defi ciência, na faixa etária de 0 a 18 anos, tendo o objetivo de 
garantir acesso e permanência na escola das pessoas com 
defi ciência, benefi ciárias do BPC.

Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência Social – BPC



Em São Paulo, ele é desenvolvido em conjunto com as 
secretarias municipais de Assistência Social, Educação, 
Saúde, Direitos Humanos, da Pessoa com Defi ciência e 
Mobilidade Reduzida e do Desenvolvimento, Trabalho e 
Empreendedorismo. 
`
• Programa BPC Trabalho 
É Programa Interministerial que desenvolve ações de promoção 
e acesso das pessoas com defi ciência, com idade entre 16 a 
45 anos, benefi ciárias do BPC, à qualifi cação profi ssional e ao 
mundo do trabalho.

ATENÇÃO: O BPC será suspenso quando a pessoa com 
defi ciência exercer atividade remunerada com carteira 
assinada. Ao deixar de trabalhar poderá ser requerida a 
continuidade do pagamento do benefício suspenso. 

O CRAS oferece as informações e orientações dos dois 
Programas do BPC e realiza o acompanhamento destes 
benefi ciários e suas famílias, estimulando a convivência 
social, ofertando serviços e programas da assistência social e 
encaminhando para acesso às demais políticas públicas. 

Horário de funcionamento do CRAS: 
de 2ª feira a 6ª feira das 8 horas às 18 horas.

Ligue 156 para encontrar o CRAS 
mais próximo de sua residência
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