
CARTA SERVIÇO -CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Serviço:  

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada da 

Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior 

vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com o 

objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. 

Serviços: O CRAS oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), 

o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Programa Criança 

Feliz, Programa Aprendiz Legal.  No CRAS, os cidadãos também são orientados sobre 

os benefícios eventuais, Benefícios previdenciários como o BPC e podem ser 

encaminhados para inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal e Estadual.  

Descrição:  

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças (7 a 11 anos e 11 

meses), adolescentes (12 anos a 17 anos e 11 meses); adultos (18 anos a 59 anos) ( 

idosos (a partir de 60 anos) 

Descrição do serviço  

É um conjunto de serviços realizados em grupos, de acordo com o seu ciclo de vida, e 

que busca complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de 

situações de risco social. Além disso, o SCFV fortalece as relações familiares e 

comunitárias e promove a integração e a troca de experiências entre os participantes, 

valorizando o sentido de vida coletiva. São utilizadas como estratégias de 

fortalecimentos de vínculos as seguintes oficinas:  

Criança e adolescente: teatro, hip hop, artesanato em feltro e material reciclável, 

esporte,  recreação , taboa, biscuit.  

Adultos: pintura em tecido, corte e costura, zumba, taboa. 

Idosos: ginástica adaptada, dança,  pintura em tecido, taboa, hidroginástica.  

Forma de atendimento: 

Presencial  

Telefone:  

(12) 3112-1603 

E-mail: 

cras.coordenacao@potim.sp.gov.br 

Serviço on-line 

Não tem  



  

Local de atendimento: 

Rua: Antônio de Oliveira Portes, 338- Centro 

  

Dia e horário de atendimento: 

De seg a sex das 8h as 12h  / 13h as 17h 

  

Previsão de tempo de espera na área de atendimento: 

Atendimento imediato 

  

Secretarias e Órgãos envolvidos: 

Secretaria Municipal de Assistência Social  

  

Meios de contato: 

cras.coordenacao@potim.sp.gov.br 

(12) 31121603 

Quem pode solicitar: 

Qualquer cidadão  


