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INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 03/2022 

“Estabelece NORMA DE PROCEDIMENTO para as 
atividades a serem executadas pela Secretaria de 
Assistência Social da Prefeitura Municipal de Alto 
Rio Doce – MG, visando a adoção dos procedi-
mentos e rotinas constantes desta I.N. na prática 
de suas atividades. ” 

 A Controladoria Geral do Município, no uso de suas atribuições legais, sem prejuízo das atribui-

ções estabelecidas na Lei de Reestrutura Organizacional do Município,  

CONSIDERANDO, que o Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição 

Federal, artigo 31; nas normas gerais de Direito Financeiro contidas na Lei Federal n.º 

4.320/64; Lei Complementar Federal n.º 101/00; Decisão Normativa n.º 02/2016 emitida 

pelo TCE-MG; Resolução n.º 07/2010 emitida pelo TCE-MG; art. 64 da Lei Orgânica Mu-

nicipal e demais legislação pertinente, 

CONSIDERANDO que em suas ações o Controle Interno utiliza-se de técnicas de trabalho, para 

consecução de suas finalidades, como a auditoria, 

CONSIDERANDO que a auditoria visa avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados ge-

renciais, 

CONSIDERANDO que as atividades de competência do Controle Interno têm como enfoque 

principal a avaliação da eficiência e eficácia dos procedimentos de controle adotados 

nas diversas áreas da administração, cujos resultados serão consignados em relatórios 

contendo recomendações para o aprimoramento de tais controles, 

 RECOMENDA a Secretaria de Assistência Social e suas diretorias subordinadas, do Município de 

Alto Rio Doce a adoção dos procedimentos e rotinas constantes desta Instrução Normativa na prática de 

suas atividades. 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Art. 1º. Constitui obrigação do Responsável pela Secretaria de Assistência Social, conforme deno-

minado na Lei Municipal n.º 865/2021 como Secretário de Assistência Social, a prática das atividades cons-

tantes dessa Instrução Normativa, com base legal nas normas contidas na Constituição Federal, Constitui-

ção Estadual, Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal n.º 528/2010, SUAS - Sistema Único de Assistência Soci-

al, NOB SUAS, Lei Federal n.º 8.742, de 07/12/93, que dispõe sobre a Organização da Assistência Social e 

alterações posteriores, Lei Orgânica da Assistência Social, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do 

Idoso, Lei Federal n.º 14.284, de 29 de dezembro de 2021 e demais Legislações Federais, Estaduais e Muni-

cipais. 

Parágrafo Único. O Objetivo desta instrução é disciplinar os procedimentos e condições pa-

ra o bom funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, para que não venha 

ocorrer irregularidades e ilegalidades à esta unidade, implementando os pontos de controle 

de forma padronizada e, se for o caso, aprimorá-los. 
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 Art. 2º. Para fins do disposto nessa Instrução Normativa considera-se: 

I. SUAS: Sistema Único de Assistência Social;  

II. Auxilio Brasil: programa de transferência direta e indireta de renda, destinado às famílias 

em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, de modo que consigam su-

perar a situação de vulnerabilidade social;  

III. Benefícios eventuais: São benefícios da política nacional de assistência social de caráter su-

plementar e provisório, prestados aos cidadãos e as famílias, em virtude de nascimento, 

morte, situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública;  

IV. PAIF: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família; 

V. PROMAS: Programa Municipal de Assistência Social, que contempla cinco ações de assis-

tência à população vulnerável; 

VI. CRAS: Centro de Referência de Assistência Social, porta de entrada dos usuários da política 

de Assistência Social para a rede de Proteção Social Básica;  

VII. Hipossuficiência financeira: é a condição de uma pessoa física ou jurídica de incapacidade 

financeira para custear as despesas relacionadas ao acesso à justiça. 

CAPÍTULO II  

DAS RESPONSABILIDADES 

 Art. 3º. As ações da Secretaria deverão atender os princípios da Assistência Social, que são: 

I. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica;  

II. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial al-

cançável pelas demais políticas públicas; 

III. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços 

de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer com-

provação vexatória de necessidade; 

IV. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 

garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;  

V. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como 

dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.  

Parágrafo único. A ação da Assistência Social no Município, objetivará promover:  

I. A integração do indivíduo ao acesso a documentação civil;  

II. Garantia dos direitos aos idosos, crianças e adolescentes;  

III. A integração das comunidades;  

IV. A proteção à família, a maternidade, a infância e a adolescência, e à pessoa com de-

ficiência. 

 Art. 4º. Sem prejuízo ao expresso na Lei Municipal n.º 865/2021, é de competência da Secretaria de 

Assistência Social: 

I. Promover, divulgar e implementar as diretrizes estabelecidas nesta Instrução Normativa, 

sugerindo mudanças quando necessário para melhor retratar as condições da Secretaria; 
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II. Orientar aos Departamentos integrantes desta Secretaria sobre a aplicação destas instru-

ções e supervisionar sua atuação; 

III. Promover discussões técnicas com os Departamentos componentes desta Secretaria, bem 

como com a Controladoria Geral, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos pro-

cedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão; 

IV. Elaborar fluxograma dos procedimentos e atividades a serem adotados, sugerindo inserção 

destes nesta Instrução Normativa. 

 Art. 5º. Sem prejuízo ao expresso na Lei Municipal n.º 865/2021, é de competência dos Depar-

tamentos componentes da Secretaria de Assistência Social: 

I. Atender as solicitações da Secretaria de Assistência Social, pela Instrução Normativa, quan-

to ao fornecimento de informações e a participação no processo de atualização; 

II. Alertar a Secretaria de Assistência Social sobre alterações que se fizerem necessárias nas 

rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o apri-

moramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

III. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos servidores do Departamento, velando 

pelo fiel cumprimento da mesma; 

IV. Cumprir fielmente as determinações desta Instrução, em especial quanto aos procedimen-

tos de controle e quanto a padronização dos procedimentos na geração de documentos, 

dados e informações. 

 Art. 6º. Independentemente de qual função exercido na Secretaria ou em seus Departamentos, 

em atendimento as normas da Lei Geral de Proteção de Dados, TODOS os servidores ali lotados deverão 

prezar pelo sigilo dos benefícios concedidos aos beneficiários, buscando dar maior confiabilidade aos pro-

cessos e garantindo a proteção física e social da população atendida por esta. 

Parágrafo único. A não observância das obrigações expressas no caput poderá ensejar nas 

sanções previstas no Estatuto dos Servidores Municipais de Alto Rio Doce, Lei Municipal n.º 

294/1999. 

CAPÍTULO III  

DA ORGANIZAÇÃO, DOS BENEFÍCIOS, DOS SERVIÇOS, DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

E DOS PROJETOS 

 Art. 7º. Sem prejuízo das atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº. 865, de 29 de dezembro de 

2021 – Estrutura Organizacional Básica da Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce, fica recomendado que a 

Secretaria: 

I. Manter arquivo das Leis, Decretos, Portarias, Resoluções e demais legislações da Assistên-

cia Social e do Conselho Municipal de Assistência Social; 

II. Coordenar, supervisionar e executar atividades de assistência social e ao cidadão vulnerá-

vel, à criança e ao adolescente, ao idoso, visando garantir condições de bem-estar físico, 

mental e social; 

III. Implantar e Gerenciar ficha cadastral de todas as pessoas beneficiadas pelos programas as-

sistenciais do Município; 

IV. Fazer concessão de ajuda financeira somente se estiver previamente autorizado em Lei, 

dentro dos limites de recursos orçamentários e financeiros, devendo ainda ser verificado:  
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a. A condição econômica do interessado atestada pelo Assistente Social;  

b. A necessidade premente da ajuda;  

c. A impossibilidade ou dificuldade de obtê-la por meios próprios;  

d. Efetivação de visita domiciliar, quando necessário, preenchimento de ficha de ca-

dastro e relatório devidamente justificado.  

V. Prestar Assistência Social aos cidadãos do Município que dela necessitarem, independentes 

de raça, cor, sexo, credo religioso ou preferência político-partidária;  

VI. Emitir relatório mensal, até o dia 20 do mês subsequente, de todas as atividades realizadas 

pela Secretaria de Assistência Social e pelo Conselho Municipal de Assistência Social, con-

tendo no mínimo: 

a. Tipo de relatório; 

b. Mês considerado; 

c. Total resumido de atendimentos; 

d. Composição do total resumido. 

VII. Criar cadastro de todas as entidades e associações, que prestam serviço no ramo de Assis-

tência Social, no Conselho Municipal de Assistência Social;  

VIII. Na formulação e desenvolvimento dos programas de assistência social, buscar, sempre que 

possível, a participação das associações representativas da comunidade;  

IX. Manter controle de material doado às entidades do Município, desde que haja dispositivo 

autorizativo para tal doação, exigindo-se, quando possível, a prestação de contas;  

X. Apreciar e aprovar o plano de trabalho para qualquer convênio, subvenção social ou doa-

ção, especificando o custo, quantidade e gastos a serem realizados;  

XI. Solicitar relatório das atividades desenvolvidas pelas associações e entidades que recebe-

ram recursos do Município, a título de subvenções sociais;  

XII. Manter controle das prestações de contas de todas as subvenções concedidas às entidades, 

em conjunto com a Controladoria Geral;  

XIII. Conceder auxílio às famílias e indivíduos comprovadamente desprovidos de recursos finan-

ceiros, com fragilização de vínculos familiares, aos deficientes físicos, aos idosos e aqueles 

reconhecidamente vulneráveis, com a finalidade de custear os benefícios previstos na Lei 

do PROMAS e/ou demais leis autorizativas; 

XIV. Manter controle das prestações de contas das diárias/adiantamentos para custear as des-

pesas de viagem dos servidores lotados na Assistência Social;  

XV. Participar da análise do orçamento anual para a assistência social;  

XVI. Desenvolver e elaborar programas destinados às crianças e aos adolescentes em situação 

de risco, com orientação familiar; 

XVII. Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar os programas e projetos habitacionais no 

Município;  

XVIII. Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar os programas e projetos que oportunize a 

capacitação, formação e qualificação profissional para permitir a melhoria de renda e das 

oportunidades de ocupação das pessoas;  

XIX. Incentivar e apoiar o cidadão em todas as formas de exercício da cidadania e o fomento às 

atividades da sociedade civil na efetivação e fortalecimento dos direitos e deveres sociais; 

XX. Coordenar e controlar a execução de convênios firmados com órgãos federais e estaduais 

bem como entidades governamentais e não governamentais nas áreas de sua competên-

cia;  
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XXI. Dar apoio aos Conselhos existentes no âmbito da Assistência Social, como: Conselho de 

Proteção ao Idoso, Conselho Tutelar, Conselho de Assistência Social, entre outros. 

Parágrafo único. Independente dos procedimentos aqui sugeridos, a Secretaria não deve 

conceder benefícios a qualquer cidadão, se não existir Lei Municipal, Estadual e/ou Federal 

que autorize tal despesa, inclusive se fazendo necessárias normatização e critérios de con-

cessão dos benefícios a serem concedidos, quando couber. 

 Art. 8º. A Secretaria de Assistência Social deverá manter atualizado cadastro socioeconômico de 

pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social do município, legitimados pelo serviço de assis-

tência social do município, homologados nas esferas competentes. 

 Art. 9º. Todo o beneficiário deverá passar por uma entrevista individual pelo servidor responsá-

vel pelo programa ou projetos específicos. 

 Art. 10. Havendo necessidade, a equipe técnica do CRAS deverá efetuar visitas domiciliares para 

conhecimento e estudo da realidade socioeconômica familiar e de todo o contexto onde a família está inse-

rida, mapeando a ocorrência de situações de risco e vulnerabilidade social para desenvolver estratégias em 

conjunto para prevenção e enfretamento das mesmas. 

§1º. Serão realizadas visitas de acompanhamento e atualização da situação do público as-

sistido de acordo com o cronograma de cada programa. 

§2º. Serão realizadas visitas pontuais nas hipóteses de ocorrência de denúncias, encami-

nhamentos judiciais, por recomendação de instancias superiores ou a critério da Secretaria 

de Assistência Social. 

 Art. 11. Para cada grupo familiar atendido deverá haver uma pasta com formulário especifico, 

devidamente datado e numerado onde ficam registradas, cronologicamente, todas as informações coleta-

das sobre a família, o contexto socioeconômico da mesma, os encaminhamentos realizados, os benefícios 

concedidos, visitas domiciliares realizadas, possíveis retornos, participação nos grupos de convivência e nos 

cursos de capacitação e geração de renda, atendimentos complementares necessários, etc. 

 Art. 12. As famílias deverão ser atendidas/acompanhadas, sendo desligadas do serviço quando 

finalizado todo atendimento necessário ou esgotadas todas as possibilidades disponíveis, ou ainda, o aten-

dimento poderá ser interrompido quando a família transferir residência para outro município ou por desis-

tência espontânea. 

CAPITULO IV 

DOS CRITÉRIOS E OS FLUXOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS/OFICINAS 

 Art. 13. Fica estabelecido o anexo I como tabela consultiva para definição de concessão de benefí-

cios e quais as atividades necessárias para efetivação de tal concessão. 

CAPITULO V 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 Art. 14. Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não eximem a observância das demais 

normas competentes, que devem ser respeitadas. 
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 Art. 15. As normas acima discriminadas ficarão sujeitas ao acompanhamento e fiscalização da Con-

troladoria Geral do Município, e o descumprimento do disposto nesta Norma de Procedimentos constará 

de um relatório a ser encaminhado ao Prefeito Municipal, para providências cabíveis. 

 Art. 16. Esta Instrução deverá ser amplamente divulgada e mantida à disposição de todos os servi-

dores dos diversos departamentos e secretarias, aos quais cabe zelar pelo seu fiel cumprimento. 

Parágrafo único. Qualquer alteração nas rotinas de trabalho deverá ser informada previa-

mente à Controladoria Geral do Município, objetivando sua otimização, tendo em vista o 

aprimoramento dos procedimentos de controle. 

 Art. 17. A Controladoria Geral estará à disposição para a elucidação de quaisquer dúvidas quanto 

ao cumprimento do disposto nesta Instrução. 

 Art. 18. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 

e/ou técnicos assim exigirem, bem como para manter o processo de melhoria contínua dos serviços públi-

cos municipais. É política da Auditoria Interna manter esta instrução normativa atualizada, de acordo com a 

legislação vigente. 

 Art. 19. Esta Norma de Procedimentos entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-

posições em contrário. 

 Alto Rio Doce – Minas Gerais, 25 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

 

Douglas Frankley dos S. Pereira 
Controlador Interno 

Controladoria Geral do Município 
 

Carolina Aparecida da Silva Costa 
Membro do Controle Interno 

Controladoria Geral do Município 
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ANEXO I 
CRITÉRIOS E OS FLUXOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS/OFICINAS 

BENEFÍCIO CRITÉRIOS FLUXO PARA CONCESSÃO 
   

SERVIÇO DE  
CONVIVÊNCIA E  
FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS – SCFV  

Podem participar crianças, jovens e adultos; pessoas 
com deficiência; pessoas que sofreram violência, víti-
mas de trabalho infantil, jovens e crianças fora da esco-
la, jovens que cumprem medidas socioeducativas, ido-
sos sem amparo da família e da comunidade ou sem 
acesso a serviços sociais, além de outras pessoas inse-
ridas no Cadastro Único. 

• O cidadão entre em contato com a Unidade de Atendimento. 
• Será realizado uma visita domiciliar pelo CRAS, para entrevista do requeren-

te por um profissional do serviço social responsável pelo programa. 
• Constatado que atende aos critérios, será realizado cadastro do mesmo na 

listagem de concessões deste serviço. 

SCFV MELHOR IDADE 
Ser cidadão de Alto Rio Doce, independentemente de 
condição socioeconômico. No entanto, será dado prefe-
rência ao público acompanhado pelo CRAS. 

• Quando abertas as inscrições, comparecer a Unidade de Atendimento. 
• Necessário estar munido de documentos pessoais e número do NIS. 
• Caso seja menor de idade, a inscrição deve ser feita pelo responsável. 

SCFV CAPOEIRA 

Ser cidadão de Alto Rio Doce, independentemente de 
condição socioeconômico. No entanto, será dado prefe-
rência ao público acompanhado pelo CRAS. 

• Quando abertas as inscrições, comparecer a Unidade de Atendimento. 
• Necessário estar munido de documentos pessoais e número do NIS. 
• Caso seja menor de idade, a inscrição deve ser feita pelo responsável. 

SCFV BALÉ 

Ser cidadão de Alto Rio Doce, independentemente de 
condição socioeconômico. No entanto, será dado prefe-
rência ao público acompanhado pelo CRAS. 

• Quando abertas as inscrições, comparecer a Unidade de Atendimento. 
• Necessário estar munido de documentos pessoais e número do NIS. 
• Caso seja menor de idade, a inscrição deve ser feita pelo responsável. 

SCFV ARTESANATO 
Ser cidadão de Alto Rio Doce, independentemente de 
condição socioeconômico. No entanto, será dado prefe-
rência ao público acompanhado pelo CRAS. 

• Quando abertas as inscrições, comparecer a Unidade de Atendimento. 
• Necessário estar munido de documentos pessoais e número do NIS. 
• Caso seja menor de idade, a inscrição deve ser feita pelo responsável. 

SCFV ZUMBA 

Ser cidadão de Alto Rio Doce, independentemente de 
condição socioeconômico. No entanto, será dado prefe-
rência ao público acompanhado pelo CRAS. 

• Quando abertas as inscrições, comparecer a Unidade de Atendimento. 
• Necessário estar munido de documentos pessoais e número do NIS. 
• Caso seja menor de idade, a inscrição deve ser feita pelo responsável. 

SCFV FUTEBOL 
Ser cidadão de Alto Rio Doce, independentemente de 
condição socioeconômico. No entanto, será dado prefe-
rência ao público acompanhado pelo CRAS. 

• Quando abertas as inscrições, comparecer a Unidade de Atendimento. 
• Necessário estar munido de documentos pessoais e número do NIS. 
• Caso seja menor de idade, a inscrição deve ser feita pelo responsável. 

TRANSFERÊNCIA DE Podem participar do Programa as famílias em situação • O cidadão entre em contato com a Unidade de Atendimento. 
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RENDA  
(AUXILIO BRASIL) 

de pobreza ou extrema pobreza que tenham, em sua 
composição, gestantes, nutrizes (mães que amamen-
tam), crianças, adolescentes e jovens entre 0 e 21 anos 
incompletos. As famílias extremamente pobres são 
aquelas que têm renda familiar per capita mensal igual 
ou inferior a R$ 105,00 (cento e cinco reais). As famílias 
pobres são aquelas que têm renda familiar per capita 
de R$ 100,01 (cem reais e um centavo) a R$ 200,00 
(duzentos reais). 

• Será realizado uma visita domiciliar pelo CRAS, para entrevista do requeren-
te por um profissional do serviço social responsável pelo programa. 

• Constatado que atende aos critérios, será realizado cadastro do mesmo na 
listagem de concessões deste serviço. 

BENEFÍCIO DE  
PRESTAÇÃO  
CONTINUADA – BPC 

Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do 
grupo familiar seja menor que ½ do salário-mínimo 
vigente. As pessoas com deficiência também precisam 
passar por avaliação médica e social realizadas por 
profissionais do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS). Por se tratar de um benefício assistencial, não é 
necessário ter contribuído ao INSS para ter direito. No 
entanto, este benefício não paga 13º salário e não deixa 
pensão por morte. 

• O cidadão entre em contato com a Unidade de Atendimento. 
• Será realizado uma visita domiciliar pelo CRAS, para entrevista do requeren-

te por um profissional do serviço social responsável pelo programa. 
• Constatado que atende aos critérios, será realizado cadastro do mesmo na 

listagem de concessões deste serviço. 

PROMAS – ALIMENTAR 

Renda familiar per capita igual ou inferior a ½ do salá-
rio mínimo, estar devidamente cadastrado no CADÚni-
co. Receberá o benefício de cestas básicas pelo prazo 
máximo de três meses, podendo ser prorrogado por 
igual período caso comprovando insuficiência na provi-
são de recursos financeiros. Prazo maior só será admi-
tido após deliberação do Conselho de Assistência Soci-
al. 

• O cidadão entre em contato com a Unidade de Atendimento. 
• Será realizado uma visita domiciliar pelo CRAS, para entrevista do requeren-

te por um profissional do serviço social responsável pelo programa. 
• Constatado que atende aos critérios, será realizado cadastro do mesmo na 

listagem de concessões deste serviço. 

PROMAS – REFORMAR 

Renda familiar per capita igual ou inferior a ½ do salá-
rio mínimo, estar devidamente cadastrado no CADÚni-
co. Deverão empregar os materiais fornecidos no prazo 
máximo de 30 dias, mediante termo de responsabilida-
de, sob pena de devolução. Deverá estar cadastrado no 
sistema da Secretaria de Assistência Social. 

• O cidadão entre em contato com a Unidade de Atendimento. 
• Será realizado uma visita domiciliar pelo CRAS, para entrevista do requeren-

te por um profissional do serviço social responsável pelo programa. 
• Constatado que atende aos critérios, será realizado cadastro do mesmo na 

listagem de concessões deste serviço. 
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PROMAS –  
COMEÇANDO A VIVER 

Renda familiar per capita igual ou inferior a ½ do salá-
rio mínimo, estar devidamente cadastrado no CADÚni-
co. Deve apresentar cartão de pré-natal e de vacina, 
comprovar o cadastramento no sistema da Secretaria 
de Assistência Social. Participar das reuniões de grupo 
a que for designada. 

• O cidadão entre em contato com a Unidade de Atendimento. 
• Será realizado uma visita domiciliar pelo CRAS, para entrevista do requeren-

te por um profissional do serviço social responsável pelo programa. 
• Constatado que atende aos critérios, será realizado cadastro do mesmo na 

listagem de concessões deste serviço. 

PROMAS –  
CONTE COMIGO 

Renda familiar per capita igual ou inferior a ½ do salá-
rio mínimo, estar devidamente cadastrado no CADÚni-
co. Não poderá ser concedido a mesma família em um 
prazo de seis meses, salvo por deliberação do Conselho 
Municipal de Assistência Social. Deve estar cadastrado 
no sistema da Secretaria Municipal de Assistência Soci-
al. Demais critérios fixados em leis e instruções. 

• O cidadão entre em contato com a Unidade de Atendimento. 
• Será realizado uma visita domiciliar pelo CRAS, para entrevista do requeren-

te por um profissional do serviço social responsável pelo programa. 
• Constatado que atende aos critérios, será realizado cadastro do mesmo na 

listagem de concessões deste serviço. 

PROMAS –  
AUXILIO FÚNEBRE 

Renda familiar per capita igual ou inferior a ½ do salá-
rio mínimo, estar devidamente cadastrado no CADÚni-
co. 

• O cidadão entre em contato com a Unidade de Atendimento. 
• Será realizado uma visita domiciliar pelo CRAS, para entrevista do requeren-

te por um profissional do serviço social responsável pelo programa. 
• Constatado que atende aos critérios, será realizado cadastro do mesmo na 

listagem de concessões deste serviço. 

ISENÇÃO DE TAXAS DE 
2ª VIA DE  
DOCUMENTOS 

Renda familiar per capita igual ou inferior a ½ do salá-
rio mínimo, estar devidamente cadastrado no CADÚni-
co. 

• O cidadão entre em contato com a Unidade de Atendimento. 
• Será realizado uma visita domiciliar pelo CRAS, para entrevista do requeren-

te por um profissional do serviço social responsável pelo programa. 
• Constatado que atende aos critérios, será realizado cadastro do mesmo na 

listagem de concessões deste serviço. 

 


