CARTA SERVIÇO- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Serviços: Cadastro Único, Bolsa Família, Programa Viva Leite, Programa Municipal
“Mais Leite”, Programa Emergencial de Auxílio ao Desemprego- PEAD.
Descrição: Cadastro Único
Descrição do serviço
O Cadastro Único possibilita o acesso de diversos programas e benefícios, tais como
o Programa Bolsa Família, BPC “LOAS”, Telefone Popular, Tarifa Social de Energia
Elétrica, Alíquota reduzida para contribuição ao INSS, Isenção na Taxa de Inscrição em
Concursos Públicos, Carteira do Idoso, Programa de Fomento às Atividades Produtivas
Rurais, Programa Viva Leite, Renda Cidadã, Ação Jovem, entre outros.

Descrição: Bolsa Família: Recadastramento, Transferência e Atualização
Descrição do serviço
Procedimentos operacionais do cadastro único relacionados ao Programa Bolsa
Família: Recadastramento, Transferência e Atualização.

Quem pode solicitar:
Responsável pela unidade familiar.
Documentos necessários:
Pessoas com mais de 18 anos:









RG;
CPF;
Título de Eleitor;
Carteira de Trabalho;
Certidão de Nascimento ou Casamento;
Último holerite, caso esteja trabalhando;
Extrato bancário recente(Aposentadoria/Pensão, BPC, Auxílio-doença, etc.),
caso possua;
CNIS(caso tenha perdido ou trocado de carteira de trabalho) – obtido na
Previdência Social;

Crianças e Adolescentes:



RG ou Certidão de Nascimento;
Declaração escolar(pessoas de 6 a 17 anos);

Outros:



Certidão de óbito – caso algum membro da família tenha falecido
Guarda – caso algum menor de idade não resida com os pais

E-mail: cadunico@potim.sp.gov.br

Descrição: Programa Viva Leite

Descrição do serviço
O Programa Viva Leite é um programa do Governo Estadual de distribuição gratuita de
leite pasteurizado. Participam do programa crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses.
A prioridade é atender famílias com renda mensal per capita de até ¼ do salário
mínimo. Por mês cada beneficiário recebe 15 litros de leite pasteurizado enriquecido
com ferro e vitaminas A e D.
O Governo do Estado que seleciona os beneficiários a partir do Cadastro Único,
assim a família interessada deve procurar a Secretaria de Assistência Social para
realizar a inclusão no Cadastro Único.
As vagas são conforme disponibilidade do programa estadual.
Requisitos
• Estar Cadastrado no Cadastro Único;
• Renda familiar per capita de até ½ do salário mínimo vigente, com prioridade para
famílias com renda per capita até ¼ do salário mínimo vigente.
Descrição: Programa Municipal “ Mais Leite”
Descrição do serviço
O Programa “Mais Leite” é uma iniciativa municipal de distribuição gratuita de leite
pasteurizado para atender as situações mais urgentes de famílias em situação de
insegurança alimentar com crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses.
As vagas são conforme disponibilidade orçamentária.
Descrição: Programa Emergencial de Auxílio ao Desemprego - PEAD
Descrição do serviço
“O Programa Emergencial de Auxílio ao Desemprego consiste na concessão de bolsa
auxílio desemprego, no valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais) e de mais R$ 80,00
(oitenta reais) a título de cesta básica, para os participantes com a jornada de 32 horas
semanais e o valor mensal de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) e de mais R$
80,00 (oitenta reais) a título de cesta básica para os participantes com a jornada de 16
horas semanais.”
Forma de atendimento:
Presencial
Telefone:
(12) 3112-3358 – 3112- 45525
E-mail:

social@potim.sp.gov.br
Serviço on-line
Não tem
Local de atendimento:
Rua: Antônio de Oliveira Portes, 1.174 – Jardim Alvorada
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:
Assistência Social, CRAS, CREAS e Fundo Social
Meios de contato:
social@potim.sp.gov.br
(12) 3112-3358 – 3112- 45525
Quem pode solicitar:
Qualquer cidadão

