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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARÍ/PA
APRESENTAÇÃO

O atendimento ao cidadão na entrega de políticas públicas de qualidade é sempre o objetivo finalístico da
Gestão Pública, que deve primar pela modernização, eficiência, excelência e democratização de seus
resultados, assegurando o princípio fundamental constitucional da cidadania. Desta forma, a Prefeitura
Municipal de Cachoeira do Arari/Pa, cumprindo a Lei 13.460/2017, de 26 de junho de 2017, que estabelece a
Carta de Serviços ao Cidadão, tem por objetivo informar o cidadão dos serviços prestados pelo órgão ou
entidade, formas de acesso e respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. A
sua prática implica para a organização de um processo de transformação sustentado em princípios
fundamentais – participação e comprometimento, informação e transparência, aprendizagem e participação do
cidadão. Esses princípios têm como premissas o foco no cidadão e a indução do controle social. Nesse sentido,
convidamos os cidadãos a conhecer nossa Carta de Serviços e descobrir o que a prefeitura de Cachoeira do
Arari tem a oferecer.
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À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEMAP
COMPETE:
I. Coordenar, controlar e executar as atividades referentes à administração de pessoal;
II. Fixar diretrizes e avaliar os programas de treinamento de pessoal;
III. Organizar e manter registros e assentamento sobre a vida funcional e financeira dos servidores;
IV. Dar assistência ao servidor municipal;
V. Promover atividades relacionadas com a padronização, compra, estocagem, controle e distribuição de todo
material utilizado na Prefeitura;
VI. Controlar o patrimônio mobiliário e imobiliário da Prefeitura;
VII. Coordenar, controlar e executar as atividades relativas à vigilância e segurança dos prédios municipais;
VIII. Promover a organização e manutenção de sistemas de registro que propicie a pronta localização e
obtenção da situação de qualquer documento ou processo em andamento na Prefeitura;
IX. Guardar e manter os documentos oficiais, providenciando a extinção daqueles considerados inservíveis;
X. Coordenar, controlar e executar as atividades relativas à reprodução de documentos;
XI. Promover a abertura e fechamento das dependências da sede do Paço Municipal;
XII. Coordenar, controlar e executar os serviços de zeladoria e de copa do Paço Municipal;
XIII. Colaborar com os demais departamentos municipais fornecendo subsídios para a formulação de políticas
públicas, planos, projetos e programas de interesse do Município;
XIV. Coordenar e executar as atividades de hasteamento das bandeiras Nacional, Estadual e do Município, de
acordo com a legislação pertinente;
XV. Desenvolver atividades relacionadas à tributação através do lançamento, arrecadação, controle e
fiscalização dos tributos e demais receitas municipais, bem como a cobrança da dívida ativa;
XVI. Coordenar e controlar a elaboração das propostas do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e
orçamento. Programas diversos;
XVII. Aprovar os projetos e medidas administrativas e técnicas relacionadas direta e indiretamente aos planos
e programas;
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XVIII. Desenvolver as atividades relacionadas à contabilidade através dos registros e controles contábeis da
administração orçamentária, financeira, patrimonial e elaboração dos orçamentos, planos e programas da
Administração Pública Municipal;
XIX. Examinar com todos os órgãos da administração a qualidade e eficiência das operações administrativas e
da prestação de serviços, propondo medidas necessárias ao melhor atendimento da população;
XX. Desenvolver atividades relacionadas ao cadastro fiscal e Imobiliário;
XXI. Efetuar a programação e controle da execução orçamentária;
XXIII. Desenvolver atividades visando a geração de emprego e renda; e,
XXIV. Executar outras tarefas correlatas e determinadas pelo Prefeito Municipal.
End. Prefeitura Municipal, Gabinete do Secretário, Av. Dep. José Rodrigues Viana, 785, Centro, CEP nº 68840.000.
E-mail: adrianopmca@msn.com
A Secretaria de Administração tem a seguinte estrutura:
I - Órgãos de direção e assessoramento superior:
a) Assessoria de Compras e Licitação;
b) Assessoria da Administração Geral;
C) Diretoria Administrativa e Planejamento;
d) Diretoria de Recursos Humanos;
II - Órgãos de Execução:
a) Setor de Cadastro e Fiscalização;
b) Setor de Compras;
c) Setor de Licitações;
d) Setor de Material e Patrimônio;
e) Setor de Informática;
f) Setor de Alistamento Militar;
g) Setor de Protocolo;
h) Setor de Identificação Civil e Criminal;
i) Setor de Arquivo Geral;
j) Sala do Empreendedor;
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Nome: Adriano Figueiredo Leite
Fones: (91) 984409032 – Claro (WhatsApp)
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Serviços ao Usuário
Seção de Informações ao Cidadão, Protocolo e Arquivo
Atendimento geral ao cidadão, Serviço de Informações ao Cidadão – SIC de que trata a Lei de Acesso à
Informação (Lei n° 12.527/2011) e de protocolo geral de documentos/requerimentos, com encaminhamento aos
setores competentes.
Requisitos

Nenhum

Quem pode acessar?

Cidadão interessado e Servidores

Prazo máximo para resposta

- Informações solicitadas via SIC (Serviço de Informação ao Cidadão): 20 dias
prorrogáveis por mais 10, conforme a necessidade;
- Atendimento geral ao cidadão e protocolo de documentos: De imediato,
respeitando-se apenas o tempo de espera para atendimento de até 20
minutos.

Forma de atendimento e

Eletrônico ou presencial

acesso
Local / Horário de atendimento

Avenida Deputado José Rodrigues Viana, 785, Bairro Centro, Cachoeira do
Ararí/Pa.
08h00 as 13h30
www.cachoeiradoarari.pa.gov.br

Ouvidoria
Acesso ao Serviço de Ouvidoria, que consiste na promoção e atuação direta na defesa dos direitos dos
usuários de serviços públicos através do recebimento, análise e encaminhamento das manifestações.
Requisitos

Nenhum

Quem pode acessar?

Cidadão interessado

Prazo máximo para resposta

30 dias

Forma de atendimento e

Eletrônico ou presencial

acesso
Local / Horário de atendimento

Avenida Deputado José Rodrigues Viana, 785, Bairro Centro, Cachoeira do
Ararí/Pa.
08h00 as 13h30
www.cachoeiradoarari.pa.gov.br
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SERVIÇO: ALISTAMENTO MILITAR (1A OU 2A VIA)
SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
Descrição: Emissão de 1a Via e 2a Via de alistamento militar
Público alvo: Cidadãos, Sexo Masculino, 18 anos (completados no ano corrente);
Quem não se alistou, pode fazê-lo até no ano que completar 45 anos, com pagamento de multa. No ano que
completar 46 anos é dispensado o alistamento.
Requisitos necessários:
- Alistar e requerer 1ª via ou 2ª via do certificado de reservista;
- Carteira de identidade;
- CPF;
- Certidão de nascimento (estado civil: solteiro);
- Certidão de casamento (estado civil: casado, divorciado, separado judicialmente, viúvo);
- Comprovante de residência.
Etapas do processo:
Para quem completar 18 anos no ano corrente:
1. O alistamento é online, porém a prefeitura disponibiliza o serviço ao Cidadão com atendimento diário, que
deve comparecer ao Setor da Junta de Serviço Militar para requerer seu alistamento e posterior o certificado
de dispensa e incorporação.
Para quem já completou 19 anos:
2. Protocolo no Setor da Junta de Serviço Militar, Cadastro e conferência da documentação.
3. Após, conferência, análise e verificação da documentação do requerente.
4. Lançamento dos documentos do cidadão no sistema para emissão da 1ª via ou 2ª via do Certificado
Reservista.
5. Depois de todos os processos, será transmitido para órgão do Exército.
6. Após o procedimento efetuado será Liberado o Certificado de Dispensa e Incorporação.
Prazo para prestação do serviço: 30 (Trinta) dias úteis, contados do Protocolo da entrega dos documentos.
Acesso ao serviço:
Presencial ou Online. Consultar as etapas do processo acima.
Taxa: É cobrada uma taxa para o cidadão que alistou na época da seleção,
A Multa é cobrada para o cidadão que alistou fora da data da seleção.
O Valor varia a cada situação, conforme tabela anexa no setor Junta de Serviço Militar de Cachoeira do
Ararí/Pa.
Previsão de atendimento:
Ordem de chegada.
Prioridade de Atendimento:
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais e com crianças de colo.
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Endereço de atendimento:
Sede da Prefeitura Municipal, Av. Dep. José Rodrigues Viana, 785, Bairro Centro, Cachoeira do Ararí.
Segunda a sexta das 8h às 13h.
Andamento do atendimento:
De acordo com o citado acima, o prazo é de trinta dias para o retorno do alistado.
Manifestação do usuário:
www.cachoeiradoarari.pa.gov.br
SERVIÇO: IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL
SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL
Descrição: Emissão de 1a Via e 2a Via e demais vias.
Público alvo: Cidadãos a partir do nascimento;
Requisitos necessários
1ª via – Recém-nascidos:
- Certidão de Nascimento
- 2 fotos ¾.
- Comprovante de residência atual ou Declaração no caso de Morador da Zona Rural;
1ª Via – menores de 16 anos:
- CPF;
- Certidão de nascimento (Original e Cópia);
- Comprovante de residência ou Declaração no caso de Morador da Zona Rural;
- 2 fotos ¾;
- Título de eleitor
1ª Via – maiores de 18 anos:
- Certidão de nascimento (Original e Cópia);
- Comprovante de residência ou Declaração no caso de Morador da Zona Rural;
- 2 fotos ¾;
- Título de eleitor;
- CPF;
- Carteira de Trabalho;
- PIS/PASEP;
- Identidade de Classe;
- CNH;
- Certificado Militar ou Carteira de Reservista;
- Cartão do SUS;
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2ª Via – maiores de 18 anos:
- Carteira de identidade antiga (não se aplica para furto e roubo);
- Certidão de nascimento (Original e Cópia);
- Comprovante de residência ou Declaração no caso de Morador da Zona Rural;
- 2 fotos ¾;
- Título de eleitor;
- CPF;
- Carteira de Trabalho;
- PIS/PASEP;
- Identidade de Classe;
- CNH;
- Certificado Militar ou Carteira de Reservista;
- Cartão do SUS;
Etapas do processo:
Para menores de 16 anos:
O menor deve estar acompanhado do Pai ou da Mãe ou responsável legal (portando RG).
Prazo para prestação do serviço: 30 (Trinta) dias úteis, contados do Protocolo da entrega dos documentos.
Acesso ao serviço:
Presencial: Consultar as etapas do processo acima.
Taxa: É cobrada uma taxa para o cidadão que for retirar sua 2ª via no valor de R$ 35,33 (trinta e cinco e trinta
e três reais).
Isenções: Com encaminhamento do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social e/ou Boletim de
Ocorrência somente para 2ª Via – Furto ou Roubo.
Previsão de atendimento:
Ordem de chegada.
Prioridade de Atendimento:
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais e com crianças de colo, idosos, gestantes,
lactantes.
Endereço de atendimento:
Sede da Prefeitura, Av. Dep. José Rodrigues Viana, 785, Bairro Centro, Cachoeira do Ararí.
Segunda a sexta das 8h às 13h.
Andamento do atendimento:
De acordo com o citado acima, o prazo é de trinta dias para o retorno do requerente.
Manifestação do usuário:
www.cachoeiradoarari.pa.gov.br
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SERVIÇO: SALA DO EMPREENDEDOR - MEI
Descrição: incentivar a legalização de negócios informais que se enquadrem nos requisitos

estabelecidos pela Lei Complementar 123/06, também conhecida como Lei Geral da Micro e
Pequena Empresa, facilitar a abertura de novas empresas e regularizar as atividades informais e
oferecer serviços aos Microempreendedores Individuais (MEI).
Público alvo: Cidadãos do município;
Requisitos necessários para Criação do CNPJ MEI
- CPF;
- RG ou CNH;
- Comprovante de residência ou Declaração no caso de Morador da Zona Rural;
- E-mail;
- Título de eleitor
Carteira de Trabalho Digital – CTPS:
- Comprovante de residência ou Declaração no caso de Morador da Zona Rural;
- Título de eleitor;
- CPF;
- Carteira de Trabalho (para emissão de segunda e terceira via);
- RG ou CNH;
- Aplicativo pré-instalado no Celular do cidadão;
Declaração Anual do Imposto de Renda MEI:
- Comprovante de residência ou Declaração no caso de Morador da Zona Rural;
- Título de eleitor;
- CPF;
- RG ou CNH;
- Comprovante de rendimentos e de movimentação (recibos, notas)
Etapas do processo:
Prazo para prestação do serviço: até 02 (dois) dias úteis, contados do Protocolo de início dos serviços.
Previsão de atendimento:
Ordem de chegada.
Prioridade de Atendimento:
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais e com crianças de colo, idosos, gestantes,
lactantes.
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Endereço de atendimento:
Sede da Prefeitura, Av. Dep. José Rodrigues Viana, 785, Bairro Centro, Cachoeira do Ararí.
Segunda a sexta das 8h às 13h.
Andamento do atendimento:
De acordo com o citado acima, o prazo é de 02 (dois) dias para o retorno do requerente.
Manifestação do usuário:
www.cachoeiradoarari.pa.gov.br
A Sala do Empreendedor conta ainda com os seguintes serviços:
- Orientações diversas ao Microempreendedor individual;
- Legalização do MEI no Portal do Empreendedor;
- Emissão de Carnê e Pagamentos do DAS do MEI;
- Emissão do Certificado de Regularidade do MEI;
- Alterações Cadastrais do MEI;
- Baixa da Inscrição (CNPJ) do MEI;
- Assessoria de acesso a Microcrédito;
- Cursos, Mini Cursos e Oficinas ofertadas pelo SEBRAE ao MEI;
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
SEMED compete:
I. promover, incentivar e desenvolver as atividades de ensino infantil, ensino fundamental e creches,
coordenando e controlando o seu cumprimento;
II. coordenar e controlar os programas de merenda escolar;
III. promover e manter a alfabetização de adultos no município;
IV. promover o intercâmbio com outras entidades afins, propondo convênios ou programas de atuação
conjunta de interesse para o Município;
V. manter, diretamente ou através de convênio, serviços de atendimento as creches e escolas municipais;
VI. aprovar os programas de cursos de ensino supletivo, complementares ou profissionalizantes, controlando
e coordenando o seu cumprimento;
VII. colaborar e fornecer a Secretaria de Planejamento dados, análises e estudos relacionados com o campo
funcional da unidade;
VIII. executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Prefeito Municipal.
Secretário Municipal de Educação e Desporto
Nome: Anete Dias dos Santos
End. Rua Coronel Guilherme Feio, S/N, Centro.
Fones: (91) 985193994 (WhatsApp)
Segunda a sexta das 07h30 às 13h30.
A SEMED tem a seguinte estrutura:
I - Órgãos de cooperação:
a) Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE;
c) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Conselho do FUNDEB;
II - Órgãos de assessoramento superior:
a) Assessoria Técnica de Políticas Educacionais - ASPE
III - órgãos de execução:
a) Diretoria de Educação Básica;
b) Diretoria de Desportos;
c) Diretoria de Alimentação Escolar.
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SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS
E URBANISMO - SECTOU
À SECTOU compete:
I. coordenar, executar e manter os serviços de obras públicas;
II. orientar, controlar e executar as atividades referentes à manutenção de parques, praças, jardins e outros
logradouros públicos, limpeza pública e administração do cemitério;
III. manter os serviços de iluminação pública e dos prédios municipais;
IV. construir e conservar os próprios municipais;
V. realizar a abertura, implantação, urbanização e conservação de estradas e caminhos municipais e vias
públicas;
VI. a administração e manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal e demais
atividades que lhe forem atribuídas;
VIII. realizar estudos e executar planos para aprimoramento do sistema viário do município;
IX. colaborar e fornecer ao Departamento de Planejamento dados, análises e estudos relacionados com o
campo funcional da unidade;
X. planejar, projetar, regulamentar o trânsito de veículos, motorizados ou não, de pedestres e de animais;
XI. implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e equipamentos de controle viário;
XII. exercer outras atividades pertinentes às diversas áreas de atuação da Secretaria ou determinadas pelo
Prefeito
Municipal.
Secretário Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo - SECTOU
Nome: José Roberto do Nascimento Leal
End. Av. Dep. José Rodrigues Viana, S/N, Centro.
Fones: (91) 984679640 (WhatsApp)
Segunda a sexta das 07h30 às 13h30.
A SECTOU tem a seguinte estrutura:
I – Departamento Administrativo;
II- Órgãos de execução:
a) Diretoria de Transporte;
b) Diretoria de Urbanismo;
c) Diretoria de Obras.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Responsável por coordenar os serviços financeiros (recursos orçamentários e processos licitatórios, dispensa
de licitações, inexigibilidade e contratos), serviços de pessoal (atividade relativa à vida funcional dos servidores)
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expediente e protocolo (atendimento ao publico e cadastro de ordens de serviços) e desenvolver assuntos
inerentes à área administrativa da secretaria.
Diretoria de Transporte
Compete o planejamento, organização, articulação, coordenação e execução de projetos que buscam melhorar
o tráfego de veículos na cidade, das concessões e permissões do transporte público; a gestão do sistema de
sinalização e de dispositivos eletrônicos; regulamentação, controle e fiscalização do estacionamento e o
desenvolvimento de programas de educação para o trânsito.
É responsável pela organização das atividades relativas à fiscalização de trânsito e transportes, assim como
solucionar situações excepcionais para manter a segurança e a fluidez no trânsito. Gerencia o cadastro de
permissionários dos serviços de transporte, como coletivos, táxis, táxi lotação, vans escolares e moto-frete.
Também implementar atividades de educação para o trânsito, envolvendo a comunidade para ações positivas
no trânsito.
Responsável pelo controle e manutenção de toda a frota do município. Coordena as atividades operacionais
da oficina de veículos leves, oficina de máquinas pesadas, lavagem, lubrificação e almoxarifado. Controlar os
serviços de controle documental (licenciamentos e seguros), abastecimento e rastreamento da frota.
Cadastramento/Regularização/Autorizações de Transportes e Serviços
 Setor administrativo- SECTOU
 Fiscal/ Diretor do Departamento de Transporte
 7:30hr as 13:30hr
Responsavel e Local
 Garagem Municipal
 Responsável: Carlos Miranda
 Endereço: Av. Cel. Bento Miranda entre Tv. Quinze de Agosto e Perpétuo Socorro
 CEP: 68.840-000
 Telefone: (91) 98406-5813
Diretoria de Urbanismo
Departamento designado a estabelecer as diretrizes do planejamento, acompanhamento e controle da política
urbana da cidade. Planejar, monitorar e controlar o uso e a ocupação do solo urbano. Executa as obras de
limpeza das praças e vias públicas no nosso Município, serviço que revitaliza as áreas urbanas e propicia bem
estar para a comunidade. Responsável pela elaboração de projetos e fiscalização de obras de iluminação
pública, manutenção e assessoramento técnico. Coordena as atividades operacionais das equipes.
 Serviços:
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 Coleta Seletiva do Lixo Doméstico:
 Segunda/Quarta/Sexta
 7:00hr as 13:30 hr
 Recolhimento de Entulho da Feira Municipal.
 Segunda/Quarta/Sexta
 14:00hr as 15:30hr
 Recolhimento de Entulho das Vias Publica.
 Segunda a Sexta
 7:30hr a 13:30hr







Solicitações de Recolhimento:
Secretaria de Obras – Setor administrativo
Fiscal/ Diretor do Departamento de Urbanismo
7:30hr as 13:30hr

Roçagem em Geral
 Segunda a Sexta - 7:00hr as 11:00hr e 14:30hr as 17:00hr
 Sábado – 7:00hr as 11:00hr
Limpeza e desobstrução das Galerias e Sarjetas
 Segunda a Sábado
 7:00hr as 11:00hr



Limpeza das Vias Públicas
 Segunda a Domingo
 Regime de Escala de Equipes
 5:00hr as 8:00hr /8:00hr as13:00



Iluminação Pública
 Segunda a Sábado
 Regime de Escala de Equipes
 7:30hr as 17:00hr





Solicitação para Implantação, Manutenção e Reposição.
Secretaria de Obras – Setor administrativo
Aux. Administrativa/ Diretor do Departamento de Urbanismo
7:30hr as 13:30hr

Responsavel e Local
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Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo
Responsável: Raimundo Avelar do Nascimento
Endereço: Av. Deputado José Rodrigues Viana
CEP: 68.840-000
Telefone: (91) 98503-0520

Diretoria de Obras
O Departamento atua diariamente em melhorias na área urbana e rural, com foco na infraestrutura. Entre as
principais ações destacam-se o patrolamento e cascalhamento das ruas dos perímetros urbano e rural; as
pavimentações asfálticas e em paralelepípedos; a construção e a manutenção do sistema de drenagem pluvial
(rede de esgotos); manutenção e ampliação da rede de iluminação pública; e a construção de acessos, como
escadarias, passarelas e pontes em diversos locais, contenção de encostas e produção de peças utilizadas em
galerias e pontes. Também cabe a abertura e manutenção de ruas, de pontes de acessos de áreas alagadas,
facilitando a locomoção e mobilidade da população, bem como a limpeza de arroios e manutenção e reparos
em toda a frota do município.
Coordenar as atividades operacionais das equipes de pavimentação, terraplanagem, cascalhamento,
patrolamento, limpeza, britador e detonação. Pela gestão de toda a malha de drenagem pluvial do município.
Também é responsável pela execução e fiscalização de projetos de infraestrutura urbana e rural, tais como
pontes, paredes de contenção, galerias, escadarias e tanques de contenção. O setor também coordena as
atividades operacionais da equipe de artefatos de cimento e manutenção predial. Responsável pela
manutenção e conservação do sistema de drenagem pluvial, composto por redes de drenagem, bocas de lobo
e galerias. Por meio das equipes operacionais, o setor também realiza a implantação de novas redes, serviço
executado em parceria com o departamento de gestão técnica de infraestrutura e drenagem.
Solicitações de Serviços





Setor administrativo- SECTOU
Publico: órgãos públicos e população
Fiscal/ Diretor do Departamento de Obras
7:30hr as 13:30hr

Responsavel e Local
 Almoxarifado Geral Municipal
 Responsável: Rodrigo Beltrão
 Endereço: Av. Deputado José Rodrigues Viana
 CEP: 68.840-000
 Telefone: (91)985445917
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Secretaria Municipal de Assistência social compete:
I. planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas à assistência e promoção social do
Município;
II. desenvolver programas visando o atendimento das necessidades socioeconômicas da comunidade;
III. assessorar no estabelecimento de convênios com instituições de assistência social e fiscalizar a sua
execução e demais atividades que lhe forem atribuídas;
IV. coordenar, controlar e avaliar as atividades de assistência social prestadas por instituições da comunidade
que recebem subvenção ou auxílio da Prefeitura Municipal;
V. incrementar e desenvolver programas de natureza social, a cargo do Município e/ou supletivamente ao
Estado e a União;
VI. colaborar e fornecer a Secretaria de Planejamento dados, análises e estudos relacionados com o campo
funcional da unidade;
VII. desenvolver atividades visando a geração de emprego; e
VIII. executar outras atividades correlatas determinadas pelo Prefeito Municipal.
A Secretaria Municipal de Trabalho, Promoção e Assistência Social - SMTPAS tem a seguinte estrutura:
I - Órgãos de cooperação:
a) Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;
b) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA;
c) Conselho Tutelar - CONTUT;
d) Conselho Municipal do Idoso – CMI.
e) Conselho da Mulher – CM
f) Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional-COMSEA
II - Órgãos de execução:
a) Setor de Projetos e Programas;
b) Setor de Assistência Pública e Ação Comunitária;
c) CRAS – Centro de Referência de Assistência Social;
d) CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social;
Secretária Municipal de Trabalho, Promoção e Assistência Social
Nome: Franceline Guimarães Calça
Fones: (91) 98578-0525 – Claro (WhatsApp)
Assistência Social

Programa Bolsa Família
+ Descrição do serviço
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O Bolsa Família é um programa que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. É
um programa de transferência direta de renda direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema
pobreza.
Foi utilizado um limite de renda para definir esses dois patamares. Assim, podem fazer parte do
Programa:
Todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89,00 mensais;
Famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais, desde que tenham crianças ou
adolescentes de 0 a 17 anos.
O programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde.
+ Requisitos e Documentos Necessários
Para se candidatar ao programa, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal, com seus dados atualizados há menos de 2 anos.
Onde realizar o cadastro:
Centro de Referência em Assistência Social-CRAS JOIA MARAJOARA
Para que a família possa ser cadastrada, é importante:
Ter uma pessoa responsável pela família para responder às perguntas do cadastro. Essa pessoa deve
fazer parte da família, morar na mesma casa e ter pelo menos 16 anos. Para o responsável pela família, de
preferência uma mulher, é necessário o CPF ou Título de Eleitor.
Documentos que se deve apresentar para ser inserido no Cadastro Único:


Certidão de Nascimento;



Certidão de Casamento;



CPF – Cadastro de Pessoa Física;



Documento de identidade – RG;



Carteira de Trabalho;



Título de Eleitor;



RANI – Certidão Administrativa de Nascimento de Indígena;



Comprovante de residência.

+ Principais Etapas do Serviço
Essas são as etapas e condições que se deve cumprir para ser aprovado no Bolsa Família.
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Cadastrar a família no Cadastro Único;



Ser aprovado na seleção do Ministério da Cidadania (MC);



Se houver gestante na família, ela precisa comparecer às consultas de pré-natal estabelecidas pelo
Ministério da Saúde (MS);



Se houver mãe em período de amamentação, ela deve comparecer a atividades educativas promovidas
pelo Ministério da Saúde sobre aleitamento materno saudável;



Manter em dia o cartão de vacinação das crianças entre 0 e 7 anos;



Acompanhar a saúde de mulheres entre 14 e 44 anos;



Garantir pelo menos 85% de frequência escolar a crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e de 75% a
adolescentes de 16 e 17 anos.

+ Formas de Prestação do Serviço


A inscrição no Cadastro Único não garante a entrada imediata no Bolsa Família. A seleção das famílias
é feita por um sistema informatizado, a partir dos dados que elas informaram no Cadastro Único e das
regras do programa. Não há interferência de ninguém nesse processo.



A concessão do benefício depende de quantas famílias já foram atendidas no município, em relação à
estimativa de famílias pobres feita para essa localidade. Além disso, o governo federal precisa respeitar
o limite orçamentário do programa.



As famílias selecionadas recebem um cartão de saque, o Cartão Bolsa Família, emitido pela Caixa
Econômica Federal (CAIXA) e enviado para a casa delas pelos Correios. Junto com o cartão, a família
recebe um panfleto com explicações sobre como ativá-lo, o calendário de saques do Bolsa Família e
outras informações.



O Bolsa Família é dinâmico, isto é, todos os meses, há famílias que entram e outras que saem do
programa.

+ Local e/ou Forma de Manifestação


Centro de Referência em Assistência Social-CRAS JOIA MARAJOARA



Responsável: Elenice de Fatima Assunção Avelar



Endereço: Av. José Tomaz Maroja



CEP: 68.840-000
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Telefone: (91) 98421-3526
Assistência Social

Benefício da Prestação Continuada
+ Descrição do serviço
O Benefício de Prestação Continuada- BPC da Lei Orgânica da Assistência Social- LOAS (BPC) é a
garantia de um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer
idade com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo (aquele que produza
efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos), que o impossibilite de participar de forma plena e efetiva na
sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.
Compete ao Ministério da Cidadania (MC) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a sua
operacionalização.
+ Requisitos e Documentos Necessários
Tem direito ao BPC o brasileiro, nato ou naturalizado, e as pessoas de nacionalidade portuguesa, desde
que, em todos os casos, comprovem residência no Brasil e renda por pessoa do grupo familiar seja inferior a
¼ de salário mínimo vigente e se encaixem em uma das seguintes condições:
Pessoa idosa, com idade de 65 (sessenta e cinco) anos ou mais.
Pessoa com deficiência, de qualquer idade, entendida como aquela que apresenta impedimentos de
longo prazo (aqueles que produzem efeitos pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos) de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena
e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
O BPC não pode ser acumulado com outro benefício no âmbito da Seguridade Social (como, por
exemplo, o seguro desemprego, a aposentadoria e a pensão) ou de outro regime, exceto com benefícios da
assistência médica, pensões especiais de natureza indenizatória e a remuneração advinda de contrato de
aprendizagem. É necessário alertar que agora o beneficiário deverá DECLARAR que não recebe outro
benefício no âmbito da Seguridade Social.
O cidadão pode procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS JOIA MARAJOARA)
para receber as informações sobre o BPC e os apoios necessários para requerê-lo, pois precisa estar
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cadastrado na inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico. Caso já
esteja cadastrado, necessário o agendamento junto ao Inss pelo telefone 135 da Central de Atendimento da
Previdência Social (ligação gratuita) ou pela internet, pelo do site www.previdencia.gov.br.
Onde realizar o cadastro:
CRAS – Centro de Referência em Assistência Social-CRAS JOIA MARAJOARA e solicitar o
cadastramento.
+ Principais Etapas do Serviço


Solicitá-lo ao INSS, por meio de Requerimento Próprio, que deve ser preenchido e assinado pelo
requerente responsável legal;



Declarar, em formulário próprio, a composição do grupo familiar e comprovar renda inferior a 1/4 do
salário mínimo mensal por pessoa da família;



No caso das pessoas idosas, comprovar a idade mínima de 65 anos;



No caso das pessoas portadoras de deficiência, ter a sua condição de incapacitada para a vida
independente e para o trabalho atestada pela perícia médica do INSS;



Os portadores de deficiência deverão aguardar a convocação do INSS para a realização da perícia
médica;



O requerimento, acompanhado da documentação, deverá ser entregue nos postos do INSS ou nos
locais autorizados;



Portadores de deficiência e idosos deverão aguardar a comunicação pelo INSS, da concessão ou não
do benefício.

+ Formas de Prestação do Serviço


Centro de Referência de Assistência Social – CRAS JOIA MARAJOARA



Agendamento junto ao INSS pelo telefone 135 da Central de Atendimento da Previdência Social
(ligação gratuita) ou pela internet, pelo do site www.previdencia.gov.br
Assistência Social

Benefícios Eventuais
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+ Descrição do serviço
Os Benefícios Eventuais são previstos pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e oferecidos
pelos municípios e Distrito Federal aos cidadãos e às suas famílias que não têm condições de arcar por conta
própria com o enfrentamento de situações adversas ou que fragilize a manutenção do cidadão e sua família.
+ Requisitos e Documentos Necessários
Para solicitar o Benefício Eventual, o cidadão deve procurar o CRAS – Centro de referência de
Assistência Social. A oferta desses benefícios também pode ocorrer por meio de identificação de pessoas e
famílias em situação de vulnerabilidade nos atendimentos feitos pelas equipes da Assistência Social.
+ Principais Etapas do Serviço
Os Benefícios Eventuais são caracterizados por suas ofertas que restabelecem de forma imediata as
seguranças sociais garantidas às cidadãs e cidadãos que vivenciam situação temporária de vulnerabilidade. O
benefício deve ser oferecido nas seguintes situações:


Nascimento: para atender as necessidades do bebê que vai nascer; apoiar a mãe nos casos em que o
bebê nasce morto ou morre logo após o nascimento; e apoiar a família em caso de morte da mãe.



Morte: para atender as necessidades urgentes da família após a morte de um de seus provedores ou
membros; atender as despesas de urna funerária, velório e sepultamento, desde que não haja no
município outro benefício que garanta o atendimento a estas despesas.



Vulnerabilidade Temporária: para o enfrentamento de situações de riscos, perdas e danos à integridade
da pessoa e/ou de sua família e outras situações sociais que comprometam a sobrevivência.



Calamidade Pública: para garantir os meios necessários à sobrevivência da família e do indivíduo, com
o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia das pessoas e famílias atingidas.

+ Formas de Prestação do Serviço
Os Benefícios Eventuais são caracterizados por serem suplementares e temporários, prestados aos
cidadãos e às famílias em casos de vulnerabilidade, através do CRAS – Centro de Referência Assistência
Social.
+ Local e/ou Forma de Manifestação


Centro de Referência em Assistência Social-CRAS JOIA MARAJOARA
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Responsável: Victória Regina Cunha Gama



Endereço: Av. José Tomaz Maroja



CEP: 68.840-000



Telefone: (91) 98450-6204

Assistência Social

Serviço de Gestão do Cadastro Único
+ Descrição do serviço
O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é um instrumento que
identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade
socioeconômica dessa população. Nele são registradas informações como: características da residência,
identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras.
Essas informações são utilizadas pelo Governo Federal, pelos Estados e pelos municípios para
implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida dessas famílias.
+ Requisitos e Documentos Necessários
Devem estar cadastradas as famílias de baixa renda:


Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa;



Famílias com renda mensal total de até três salários mínimos; ou



Famílias com renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à
inclusão em programas sociais nas três esferas do governo.



Pessoas que vivem em situação de rua — sozinhas ou com a família — também podem ser
cadastradas.



Para se inscrever no Cadastro Único, é preciso que uma pessoa da família se responsabilize por prestar
as informações de todos os membros da família para o entrevistador. Essa pessoa — chamada de
Responsável pela Unidade Familiar (RF) — deve ter pelo menos 16 anos e, preferencialmente, ser
mulher. O Responsável Familiar é quem poderá garantir que as informações comunicadas durante a
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entrevista são verdadeiras, além de se comprometer a atualizar o cadastro sempre que houver
mudanças na família.


Documentos obrigatórios:



Para o Responsável pela Unidade Familiar (RF), é obrigatória a apresentação Rg, do CPF ou do Título
de Eleitor.



As exceções são as famílias indígenas e quilombolas:



O RF da família indígena pode apresentar o CPF, o título de eleitor, mas também o Registro
Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) ou outros documentos de identificação, como certidão
de casamento, RG e carteira de trabalho;



Para as outras pessoas da família, é obrigatória a apresentação de qualquer um destes documentos
de identificação: certidão de nascimento, certidão de casamento, CPF, carteira de identidade (RG),
carteira de trabalho ou Título de Eleitor.

+ Principais Etapas do Serviço
Cada vez mais, o governo federal, os estados e os municípios utilizam o Cadastro Único para identificar
potenciais beneficiários de programas sociais. Isso integra esforços de todas as esferas governamentais no
enfrentamento da pobreza e contribui para otimizar a gestão dos programas, além de evitar desperdício de
recursos públicos.
Mas o cadastramento não significa a inclusão automática em programas sociais. Esses programas
usam as informações do Cadastro Único, mas são gerenciados por outros órgãos. A seleção e o atendimento
da família ocorrem de acordo com critérios e procedimentos definidos pelos gestores e pela legislação
específica de cada um deles.
Segue, a relação dos principais programas federais para os usuários do Cadastro Único:


Programa Bolsa Família;



Benefício de Prestação Continuada;



Tarifa Social de Energia Elétrica;



Programa Casa Verde e Amarela ;



Carteira do Idoso;



Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda;



Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos;
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Programas Cisternas;



Água para Todos;



Bolsa Verde; (Programa de Apoio à Conservação Ambiental)



Bolsa Estiagem;



Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais/ Assistência Técnica e Extensão Rural;



Programa Nacional de Reforma Agrária;



Programa Nacional de Crédito Fundiário;



Crédito Instalação;



Carta Social;



Serviços Assistenciais;



Programa Brasil Alfabetizado;



Identidade Jovem (ID Jovem);



ENEM;



Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

+ Formas de Prestação do Serviço
O Cadastro Único é muito mais do que um banco de informações sobre as famílias de baixa renda. Ele
abrange procedimentos, tecnologias e sistemas eletrônicos, que ajudam na inclusão de famílias de baixa renda
em programas federais.
Também pode ser utilizado para a seleção de beneficiários de programas ofertados pelos governos
estaduais e municipais. Por isso, ele é funciona como uma porta de entrada para as famílias acessarem diversas
políticas públicas.
+ Local e/ou Forma de Manifestação


Centro de Referência em Assistência Social-CRAS JOIA MARAJOARA



Responsável: Elenice de Fatima Assunção Avelar



Endereço: Av. José Tomaz Maroja



CEP: 68.840-000



Telefone: (91) 98421-3526
Assistência Social
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Concessão da Carteira do Idoso
+ Descrição do serviço
A Carteira do Idoso é o instrumento de comprovação para que o idoso tenha acesso gratuito ou
desconto de, no mínimo, 50% no valor das passagens interestaduais, de acordo com o Estatuto do Idoso (Lei
nº 10.741/03).
Além do Número de Identificação Social – NIS, a carteira do Idoso traz informações de identificação do
idoso e do município em que ele mora e a foto.
+ Previsão e Prazo para Entrega
Até 45 dias corridos. A depender, principalmente, da existência ou não de cadastramento anterior no
Cadastro Único.
+ Requisitos e Documentos Necessários
A Carteira do Idoso é fornecida somente para idosos com mais de 60 anos que não possuem meios de
comprovação de renda e que recebam até dois salários mínimos.
Para ser gerada a Carteira de Idoso, é necessário que o requerente esteja cadastrado antes no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Os atendentes do CRAS (Centro de Referência
da Assistência Social) mais próximo irão gerar a carteira a partir do NIS do requerente (caso o idoso não seja
ainda inscrito no Cadastro Único, os atendentes do CRAS o cadastrarão na ocasião).
+ Principais Etapas do Serviço
Para emitir a carteira, você deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de seu
município. Se inscrever no Cadastro Único para programas Sociais do Governo Federal, caso ainda não esteja
inscrito. Ao inscrever-se no Cadastro Único, você receberá o Número de Identificação Social (NIS). Com esse
número, o CRAS poderá solicitar a Carteira no sistema. Caso o idoso já tenha seus dados no Cadastro Único,
o CRAS irá verificar o NIS existente e solicitar a carteirinha a partir dele, também no sistema.
A Carteira do Idoso poderá ser emitida após 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de
cadastramento e ou atualização cadastral no Cadastro Único. Enquanto a Carteira do Idoso não é emitida, o
setor poderá fornecer uma Declaração Provisória com prazo de validade.
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+ Local e/ou Forma de Manifestação


Centro de Referência em Assistência Social-CRAS JOIA MARAJOARA



Responsável: Victória Regina Cunha Gama



Endereço: Av. José Tomaz Maroja



CEP: 68.840-000



Telefone: (91) 98450-6204
Assistência Social

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família
+ Descrição do serviço
Consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função
protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir
na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias
e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e
proativo. O serviço PAIF integra o nível de proteção social básica do SUAS. (Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais).
+ Previsão e Prazo para Entrega
Não há um período máximo de permanência das famílias no serviço. No entanto, é necessário avaliar
os casos em que as equipes têm dificuldades para desligar as famílias, partindo do critério do cumprimento dos
objetivos das ações propostas nos CRAS ou em sua rede socioassistencial.
+ Requisitos e Documentos Necessários
O PAIF é obrigatoriamente ofertado nos CRAS.
Constituem usuários do PAIF as famílias territorialmente referenciadas ao CRAS, 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.
+ Principais Etapas do Serviço
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O fortalecimento da função protetiva da família;



A prevenção da ruptura dos vínculos familiares;



A promoção de ganhos sociais e materiais às famílias;



A promoção do acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviços
socioassistenciais;



Apoio á famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio
da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares.

+ Formas de Prestação do Serviço
São quatro as formas de acesso ao PAIF descritas pela Tipificação. Destaca- se dentre tais formas de
acesso à busca ativa, pois é por meio dela que o PAIF consegue operacionalizar de modo mais efetivo a sua
função protetiva e preventiva nos territórios, visto que é capaz de antecipar a ocorrência de situações de
vulnerabilidade e risco social e não somente reagir passivamente às demandas apresentadas pelas famílias.


Por procura espontânea;



Por busca ativa;



Por encaminhamento da rede socioassistencial;



Por encaminhamento das demais políticas públicas.

+ Local e/ou Forma de Manifestação


Centro de Referência em Assistência Social-CRAS JOIA MARAJOARA



Responsável: Victória Regina Cunha Gama



Endereço: Av. José Tomaz Maroja



CEP: 68.840-000



Telefone: (91) 98450-6204
Assistência Social

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
+ Descrição do serviço
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O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV é um serviço da Proteção Social Básica
do SUAS que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço
de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado
às Famílias e Indivíduos (PAEFI).
+ Requisitos e Documentos Necessários
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realiza atendimentos em grupo. São
atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários.
É uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os
usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares.
O serviço pode ser ofertado no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) ou nos Centros de
Convivência.
+ Principais Etapas do Serviço
Participam crianças, jovens e adultos; pessoas com deficiência; pessoas que sofreram violência,
vítimas de trabalho infantil, jovens e crianças fora da escola, jovens que cumprem medidas socioeducativas,
idosos sem amparo da família e da comunidade ou sem acesso a serviços sociais, além de outras pessoas
inseridas no Cadastro Único.
Os usuários do SCFV são organizados em grupos, a partir de faixas etárias ou intergeracionais:


Crianças até 6 anos



Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos



Adolescentes de 15 a 17 anos



Jovens de 18 a 29 anos



Adultos de 30 a 59 anos



Pessoas Idosas

+ Formas de Prestação do Serviço
Fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de
experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. O SCFV possui um caráter
preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários.
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+ Local e/ou Forma de Manifestação


Centro de Referência em Assistência Social-CRAS JOIA MARAJOARA



Responsável: Victória Regina Cunha Gama



Endereço: Av. José Tomaz Maroja



CEP: 68.840-000



Telefone: (91) 98450-6204
Assistência Social

BPC na Escola
+ Descrição do serviço
O Programa BPC na Escola tem como objetivo garantir o acesso e a permanência na escola de crianças
e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício de Prestação Continuada da
Assistência Social (BPC). Isso é feito por meio de ações intersetoriais com a participação da União, estados,
municípios e do Distrito Federal.
É uma iniciativa interministerial, que envolve os ministérios da Cidadania, da Educação, da
Saúde e a Secretaria de Diretos Humanos.
+ Requisitos e Documentos Necessários
Pessoas com deficiências e pessoas idosas com 65 anos ou mais. Em ambos os casos, a renda
familiar, por pessoa, deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo, inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais
do Governo Federal.
O Município colabora com o acesso ao benefício por meio da atuação das equipes dos serviços da
política de assistência social, especialmente as dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS),
fazendo a divulgação do benefício, a identificação de pessoas com perfil para recebimento do benefício, a
orientação sobre critérios, objetivos e dinâmica do benefício, bem como a inserção do beneficiário e sua família
no Cadastro Único.
+ Principais Etapas do Serviço
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É por meio do acompanhamento de beneficiários que são apontadas diversas atividades e ações que
podem ser feitas para superação das barreiras vivenciadas pelas crianças e adolescentes com deficiência. É
uma forma da equipe do CRAS encaminhar os beneficiários e suas famílias aos serviços socioassistenciais ou
a outras políticas públicas, quando for necessário.
Sendo assim, o Acompanhamento de Beneficiários, que consta no Sistema BPC na Escola, possibilita
também o registro do atendimento socioassistencial dos beneficiários e suas famílias, realizado pelos técnicos
do CRAS, no município, por meio de situações diagnosticadas a partir das informações coletadas durante a
visita domiciliar para aplicação do questionário.
+ Local e/ou Forma de Manifestação


Centro de Referência em Assistência Social-CRAS JOIA MARAJOARA



Responsável: Victória Regina Cunha Gama



Endereço: Av. José Tomaz Maroja



CEP: 68.840-000



Telefone: (91) 98450-6204
Assistência Social

Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz
+ Descrição do serviço
O Programa Criança Feliz é uma iniciativa do Governo Federal para ampliar a rede de atenção e o
cuidado integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida.
O Programa se desenvolve por meio de visitas domiciliares com a finalidade de promover o
desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, buscando envolver ações de saúde, educação,
assistência social, cultura e direitos humanos.
+ Requisitos e Documentos Necessários
São públicos prioritários do Criança Feliz:


Gestantes, crianças de até três anos beneficiárias do Programa Bolsa Família e suas famílias;



Crianças de até seis anos beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e suas famílias;
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Crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção
prevista no art. 101 da Lei nº 8.609, de 13 de julho de 1990, e suas famílias.
Para participar do Criança Feliz, a família deve manter seus dados no Cadastro Único atualizados,

principalmente quando há grávidas e crianças de até três anos na composição familiar.
+ Principais Etapas do Serviço


Visitas domiciliares e ações intersetoriais.
As famílias participantes serão acompanhadas por uma equipe de profissionais capacitados, chamados

visitadores, onde se estabelecerá um vínculo entre essas famílias e os serviços de assistência social, saúde,
educação, cultura e defesa de direitos humanos.
+ Formas de Prestação do Serviço
Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e acompanhamento do desenvolvimento infantil
integral da primeira infância e facilitar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e de suas famílias
ás políticas e serviços públicos que necessitem.
+ Local e/ou Forma de Manifestação


Secretária Municipal de Trabalho, Promoção e Assistência e Promoção Social – SMTPAS



Responsável: Elizama de Oliveira França



Endereço: Av. José Tomaz Maroja



CEP: 68.840-000



Telefone: (91) 98948-2725
Assistência Social

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos
+ Descrição do serviço
É um serviço voltado para famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus
direitos violados. Oferece apoio, orientação e acompanhamento para a superação dessas situações por meio
da promoção de direitos, da preservação e do fortalecimento das relações familiares e sociais.
+ Requisitos e Documentos Necessários
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O serviço deve ser ofertado, obrigatoriamente, no Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS).
Público Atendido:


Pessoas e famílias que sofrem algum tipo de violação de direito, como violência física e/ou psicológica,
negligência, violência sexual (abuso e/ou exploração sexual), adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas ou sob medidas de proteção, tráfico de pessoas, situação de rua, abandono,
trabalho infantil, discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia, entre outras.

+ Principais Etapas do Serviço


Contribuir para o fortalecimento da família no seu papel de proteção;



Incluir famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos;



Contribuir para acabar com as violações de direitos na família;



Prevenir a reincidência de violações de direitos.
Para alcançar os objetivos, o PAEFI desenvolve trabalho social realizado pela equipe composta por

profissionais de diversas áreas, como assistentes sociais, psicólogos e advogados. Entre as atividades, estão
a identificação das necessidades das pessoas que buscam ou são encaminhadas ao CREAS; atenção
especializada; orientação sobre direitos; encaminhamento para outros serviços da Assistência Social e de
outras políticas, como saúde, educação, trabalho e renda, habitação; orientação jurídica; acesso à
documentação, entre outros.
+ Formas de Prestação do Serviço
Se você e/ou sua família vivenciam algum tipo de violação de direitos, procure atendimento diretamente
no CREAS. O cidadão ou a família também pode ser encaminhado por outros serviços da Assistência Social
ou de outras políticas públicas, como saúde, educação e direitos humanos; por órgãos do Sistema de Garantia
de Direitos, como Conselhos de direitos, Conselhos Tutelares, Ministério Público e Defensoria Pública; ou pelo
Sistema de Segurança Pública.
+ Local e/ou Forma de Manifestação


Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS PADRE GIOVANNI GALLO



Responsável: Izabela Cristina de Oliveira Braga



Endereço: Rua Sete de Setembro



CEP: 68.840-000



Telefone: (91) 98505-6058
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Assistência Social

Serviço de Proteção Social ao Adolescente em Cumprimento de Medida
Socioeducativa, LA – Liberdade Assistida, PSC de Prestação de Serviços à
Comunidade
+ Descrição do serviço
O Serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e
jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, liberdade assistida ou a prestação de
serviços à comunidade determinadas judicialmente.
Constitui-se em trabalho de orientação, apoio e supervisão visando promover socialmente o
adolescente e sua família, inserindo-os se necessário, em programas socioassistenciais governamentais e não
governamentais; engloba também a supervisão da freqüência e aproveitamento escolar do adolescente,
promovendo, inclusive, sua matrícula; objetiva também o encaminhamento no sentido da profissionalização do
adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho.
O adolescente autor de ato infracional é responsabilizado por determinação judicial a cumprir medidas
socioeducativas, que contribuem, de maneira pedagógica, para o acesso a direitos e para a mudança de valores
pessoais e sociais dos adolescentes.
O adolescente em medida de Liberdade Assistida é encaminhado ao CREAS, onde será acompanhado
e orientado. A Liberdade Assistida pressupõe certa restrição de direitos e um acompanhamento sistemático do
adolescente, mas sem impor ao mesmo o afastamento de seu convívio familiar e comunitário.
Essa medida é fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo ser prorrogada, revogada ou
substituída caso a Justiça determine.
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a prestação de serviços à comunidade consiste
na realização de atividades gratuitas de interesse geral, por período não superior a seis meses, junto a
entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos, bem como em programas comunitários
governamentais.
+ Requisitos e Documentos Necessários
Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em cumprimento de medida
socioeducativa, em meio aberto, de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade.
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Atendimento:
CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
+ Principais Etapas do Serviço


Medida Socioeducativa
O adolescente autor de ato infracional é responsabilizado por determinação judicial a cumprir medidas

socioeducativas, que contribuem, de maneira pedagógica, para o acesso a direitos e para a mudança de
valores pessoais e sociais dos adolescentes.


Liberdade Assistida
O adolescente em medida de Liberdade Assistida é encaminhado ao CREAS, onde será acompanhado

e orientado. A Liberdade Assistida pressupõe certa restrição de direitos e um acompanhamento sistemático
do adolescente, mas sem impor ao mesmo o afastamento de seu convívio familiar e comunitário.
Essa medida é fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo ser prorrogada, revogada ou substituída
caso a Justiça determine.


Prestação de Serviços à Comunidade
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a prestação de serviços à comunidade consiste

na realização de atividades gratuitas de interesse geral, por período não superior a seis meses, junto a
entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos, bem como em programas
comunitários governamentais.
As tarefas são atribuídas conforme aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada
máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não
prejudicar a frequência escolar ou jornada normal de trabalho. O cumprimento da medida socioeducativa
de PSC não pode dar margem à exploração do trabalho do adolescente.
+ Formas de Prestação do Serviço
Encaminhado pela Vara de Infância e Juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente
ou Juiz Singular, o adolescente é recebido pelo Creas e orientado sobre as medidas aplicadas pelo juiz.
Ele também é informado e encaminhado, caso seja necessário, a outros serviços da assistência social e a
outras políticas públicas.
Esse acompanhamento é informado por meio de relatórios à Justiça. O juiz determina a continuidade
ou o fim da medida aplicada. Em caso de descumprimento, o juiz pode determinar inclusive a privação de
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liberdade. O acompanhamento ao adolescente é estabelecido de acordo com os prazos legais: no mínimo
seis meses para a medida de Liberdade Assistida e inferior a seis meses para a medida de Prestação de
Serviços à Comunidade.
+ Local e/ou Forma de Manifestação


Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS PADRE GIOVANNI GALLO



Responsável: Izabela Cristina de Oliveira Braga



Endereço: Rua Sete de Setembro



CEP: 68.840-000



Telefone: (91) 98505-6058
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
A Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA compete:
I. planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas à saúde no Município;
II. manter, diretamente ou através de convênio, serviços de assistência médica e odontológica no Município;
III. desenvolver programas de apoio às atividades relativas à medicina preventiva;
IV. promover campanhas de vacinação e de esclarecimento público;
V. realizar estudos e pesquisas relacionadas à saúde pública municipal;
VI. desenvolver atividades e programas relacionados à vigilância sanitária e epidemiológica no Município,
visando
à saúde coletiva;
VII. prestar orientação técnica a Secretaria de Educação. SEMEC nos programas de assistência ao escolar;
VIII. desenvolver atividades visando a geração de emprego; e
IX. executar outras tarefas correlatas e determinadas pelo Prefeito Municipal.
A Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA terá a seguinte estrutura:
I - órgãos de direção e assessoramento superior:
a) Diretoria das Unidades Básicas de Saúde;
b) Conselho de Saúde;
II - órgãos de execução:
a) Setor de Vigilância em Saúde;
b) Setor de Unidades Básicas de Saúde;
c) Setor de Urgência e Emergência;
d) Setor do Programa de Saúde da Família;
e) Setor de Saúde Bucal;
f) Setor de Planejamento e Regulação;
g) Setor de Tratamento Fora de Domicílio;
h) Setor de Assistência Farmacêutica;
i) Setor de Assistência à Saúde;
j) Setor de Zoonoses;
l) Setor de Atenção Básica;
m) Setor de Administração em Saúde.
III - órgão de cooperação:
Conselho Municipal de Saúde - CMS.
Na Secretaria Municipal de Saúde o cidadão pode acessar os serviços:
1. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2. SETOR DE EPIDEMIOLOGIA
3. ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
4. ALVARÁ SANITÁRIO
5. TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO
6. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
7. SAÚDE BUCAL
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8. IMUNIZAÇÃO
9. EXAMES LABORATORIAIS
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