Município de Bannach
Carta de Serviços:
Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social
Serviço Oferecido

Requisitos

Documentos
Necessários

Etapas para
procedimento

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.
Auxílio 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.

Acompanhamento
realizado pelo
CRAS, por
demanda
encaminhada ou
espontânea.

RG, CPF,
Comprovante
de Endereço,
NIS

O
acompanhamento
é realizado
mediante as
famílias
cadastradas no
CRAS que se
encontram em
estado de
vulnerabilidade
social

Realizado por
Triagem

RG, CPF,
Comprovante
de Endereço do
falecido e dos
familiares
responsáveis,
declaração de
óbito.

Necessário trazer
documentos
atestando a
liberação do corpo

Forma de
prestação
do serviço
Presencial

Endereço /
Telefone

Horário e dias de
funcionamento

Locais e formas de
acesso

Rua Olimpia,
302 – Bannach –
PA – CEP:
68388-000

Segunda a sextafeira-feira, 08h as
11 e 14hs as 17h

CRAS

Presencial

Av Principal –
Bannach – PA –
CEP: 68388-000

Segunda a sextafeira-feira, 08h as
14h

SEMAS

Plantão Social 24h

SEMAS

Por telefone
(94) 9273-7539
(94)99112-2293
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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.
Beneficio Eventual
Alimentação
A cesta de alimentos é um
benefício
eventual
concedido para atender
necessidades advindas de
situações de vulnerabilidade
temporária.
Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
para crianças e adolescentes
de 6 à 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
etária

Realizado por
Triagem

RG, CPF,
Comprovante
de Endereço

Necessário
atendimento
social.

Presencial

Rua Olimpia,
302 – Bannach –
PA – CEP:
68388-000

Segunda a sextafeira-feira, 08h as
11 e 14hs as 17h

CRAS ou SEMAS

Realizado por
Triagem

RG, CPF,
Comprovante
de Endereço,
NIS.

Benefício eventual
concedido à família
renda per capita
1/5 salário assistida
após a escuta
/visita social.

Presencial

Rua Olimpia,
302 – Bannach –
PA – CEP:
68388-000

Segunda a sextafeira-feira, 08h as
11 e 14hs as 17h

CRAS ou SEMAS

Realizado por
Triagem

RG, CPF,
Comprovante
de Endereço,
NIS

Comparecer ao
local

Presencial

Rua Olimpia,
302 – Bannach –
PA – CEP:
68388-000

Segunda a sextafeira-feira, 08h as
11 e 14hs as 17h

CRAS

Núcleo Pista branca
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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
Atendimento ao público,
garantindo os direitos da
criança e do adolescente.

Realizado por
Triagem

RG, CPF,
Comprovante
de Endereço,
NIS

Comparecer ao
local

Presencial

Rua Olimpia,
302 – Bannach –
PA – CEP:
68388-000

Segunda a sextafeira-feira, 08h as
11 e 14hs as 17h

CRAS

Núcleo Pista branca
Ou
Vila Pista Branca

Realizado
mediante a
denúncias.

Presencial
ou via
telefone

Rua Brasil,
(94)99100-4620

Segunda a sexta
8h às 14h Plantão
24h

Conselho Tutelar

Rua Olimpia,
302 – Bannach –
PA – CEP:
68388-000

Segunda a sextafeira-feira, 08h as
11 e 14hs as 17h

CRAS ,SEMAS

Encarregado de zelar pelo
cumprimento dos direitos da
criança e do adolescente
Abordagem Social
A
abordagem
social
identifica
crianças,
adolescentes, famílias e
pessoas em situação de rua
nos espaços públicos

Mediante visitas
in loco ou por
denúncias

Núcleo Pista branca

Município de Bannach
Carta de Serviços:
Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social
Equipe de Proteção Social
Especial
É acionada quando há
situações de risco e/ou
violações de direitos.
Acompanha as famílias e
indivíduos em situação de
ameaça ou violação de
direitos, envolvendo casos
de
violência
(física,
psicológica, sexual), situação
de negligência nos cuidados
e proteção a crianças,
adolescentes e idosos e
situações de discriminação
em
decorrência
de
orientação sexual, raça ou
etnia.
Cadastro Único
Realiza o cadastramento de
famílias no Cadastro Único
para Programas Sociais do
Governo Federal-CadÚnico
Tais como: Passe Livre,
Renda Cidadã, Benefício de
Prestação
Continuada
(BPC/LOAS),
Carteirinha
Interestadual, ID Jovem,
SFCV, Bolsa Família, INSS,
Ação Jovem, Tarifa Social.
Cada programa possui um
requisito diferente exigido
pelo governo.

Por demanda
encaminhada ou
espontânea.

Comparecer
local

ao

Presencial

Rua Olimpia,
302 – Bannach –
PA – CEP:
68388-000

Segunda a sextafeira-feira, 08h as
11 e 14hs as 17h

CRAS ,SEMAS

Núcleo Pista branca
Ou
Vila Pista Branca

O
Responsável
Familiar-RF
(aquele que presta
as
informações
sobre
a
família)deve terno
mínimo
16anos;
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,
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. Principal,
Nº10 _ Centro
Bannach-PA CEP:
68388-000

Segunda a SextaFeira, de 08:00 as
14:00 hr

CADUNICO/Secretaria
Municipal de
Assistência Social

