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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

1. Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 

 

O que é o serviço? 

Trabalho social com famílias de caráter continuado com a finalidades de fortalecer a 

função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover o acesso e 

usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.  

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

⬧ Dados pessoais 

⬧ Documentos (RG, CPF e comprovante de endereço). 

Principais Etapas do Serviço 

⬧ Acolhimento 

⬧ Avaliação psicossocial 

⬧ Discussão de caso  

⬧ Definição e horários da participação da família nos grupos 

⬧ Acompanhamento familiar  

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: (62) 3337-6130/ (62)9.9928-8592 

⬧ E-mail:  assistenciasocialcrverde@hotmail.com  

⬧ Presencial: AV. João Marinho de Souza Qd:04 Lt:01 Vila Reis 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

Imediato (a previsão de tempo Maximo para a prestação de serviço pode variar de 

acordo com a demanda existente.) 

Formas de prestação: 

⬧ Atendimento 

⬧ Visita domiciliar 

⬧ Acompanhamento  

Taxas e Preços: 

Isento 

Manifestação do Usuário 

mailto:assistenciasocialcrverde@hotmail.com


 

46 
 

Atualizado em: 01/11/2019 

 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de: 

http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao 

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

 

 

  

http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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2. SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

 

O que é o serviço? 

Atendimento as famílias avaliadas pelo CRAS em atividades de orientação social, 

artística, culturais, beleza e esportivos 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

⬧ Realizar cadastro e avaliação multidisciplinar no CRAS. 

⬧ Documentos: RG, CPF e comprovante de endereço. 

Principais Etapas do Serviço 

⬧ Acolhimento 

⬧ Atendimento 

⬧ Orientação/ acompanhamento 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: (62) 3337-6130/ (62)9.9928-8592 

⬧ E-mail:  assistenciasocialcrverde@hotmail.com  

⬧ Presencial: AV. João Marinho de Souza Qd:04 Lt:01 Vila Reis 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

Não existe prazo de determinado. 

Formas de prestação: 

⬧ Diretamente com as crianças nos grupos em dias úteis, com encontros agendados. 

⬧ Reuniões e encontros 

⬧ Visita domiciliar 

⬧ Cadastramento 

Taxas e Preços: 

Isento 

Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de: http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao 

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

  

mailto:assistenciasocialcrverde@hotmail.com
http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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 3. Cadastro único de Programas Sociais - CADÚNICO  

 

O que é o serviço? 

É o departamento de coleta de dados e informações que objetiva todos os dados as 

famílias de baixa renda existente no País para fins de inclusão em programas de 

assistência Social e restituição de renda. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

⬧ família de baixa renda que ganha até ¼ do salário mínimo per capita ou renda 

familiar de até três salários mínimos. 

⬧ Documentos: Todos os documentos pessoais de todos os membros que residem 

no mesmo endereço, comprovante de endereço e renda. 

Principais Etapas do Serviço 

⬧ Acolhimento 

⬧ Orientação 

⬧ Cadastro 

⬧ Visita domiciliar (quando necessário) 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: (62) 3337-6130/ (62)9.9928-8592 

⬧ E-mail: assistenciasocialcrverde@hotmail.com  

⬧ Presencial: AV. João Marinho de Souza Qd:04 Lt:01 Vila Reis 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

Funcionamento do trabalho continuo 

Formas de prestação: 

Atendimento 

Taxas e Preços: 

Isento 

Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de: http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao 

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

  

mailto:assistenciasocialcrverde@hotmail.com
http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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4. Conselho Tutelar 

 

  

O que é o serviço? 

Encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. É um 

órgão presente no Art.131 da lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA) 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

Crianças e adolescentes que tenham seus direitos do estatuto da criança e adolescente 

violados  

Principais Etapas do Serviço 

⬧ Visitas 

⬧ Acolhimento 

⬧ Atendimento necessário 

⬧ Encaminhamentos devidos  

⬧ Acompanhamento familiar  

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: (62) 3337-6600/ (62) 9.9686-2840 

⬧ E-mail: crv.conselhotutelar@hotmail.com  

⬧ Presencial: Av. Jose Teodoro nº 53 Centro (ao lado da Secretaria de Educação) 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

Não existe prazo de prestação de serviço  

Formas de prestação: 

⬧ Atendimento 

⬧ Acompanhamento Familiar  

Taxas e Preços: 

Isento 

Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de:http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao 

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

mailto:crv.conselhotutelar@hotmail.com
http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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5. Departamento de Atendimento aos Programas Estaduais  

 

O que é o serviço? 

Atendimento as famílias que necessitam de Passe- Livre intermunicipal (idoso e pessoas 

com deficiência) para locomover entre as cidades do Estado de Goiás, jovem aprendiz e 

Renda Cidadã.  

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

⬧ Famílias em situação de Vulnerabilidade social de baixa renda 

⬧ Documentos: pessoais, 1 foto 3x4, laudos médicos, comprovante de renda e 

endereço. 

Principais Etapas do Serviço 

⬧ Acolhimento  

⬧ Orientação de documentação necessária 

⬧ encaminhamento de documentação ao departamento especial do estado 

⬧ Entrega da carteira e acompanhamento do programa. 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: (62) 3337-6130/ (62)9.9928-8592 

⬧ E-mail: assistenciasocialcrverde@hotmail.com  

⬧ Presencial: AV. João Marinho de Souza Qd:04 Lt:01 Vila Reis 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

Não existe prazo Máximo- Prestação de serviço continuo.  

Formas de prestação: 

⬧ Atendimento 

⬧ Orientação 

Taxas e Preços: 

 -Isento 

Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de: http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao.  

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

mailto:assistenciasocialcrverde@hotmail.com
http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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6. Programa de Atendimento de Benefício Eventual  

 

  

O que é o serviço? 

Previsões suplementares e previsões prestados aos cidadãos e as famílias em virtude de 

nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporário ou de calamidade. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

⬧ Famílias em situação de vulnerabilidade social  

⬧ Documento: RG, CPF e comprovante de endereço. 

Principais Etapas do Serviço 

⬧ Acolhimento 

⬧ Avaliação Social 

⬧ Visitas domiciliares 

⬧ Oferta do benefício necessário  

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: (62) 3337-6130/ (62)9.9928-8592 

⬧ E-mail: assistenciasocialcrverde@hotmail.com  

⬧ Presencial: AV. João Marinho de Souza Qd:04 Lt:01 Vila Reis 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

Prestação de Serviços Continuo sem prazo previsão de prazo 

Taxas e Preços: 

Isento 

Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de: http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao  

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

mailto:assistenciasocialcrverde@hotmail.com
http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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7. Programa Criança Feliz 

 

O que é o serviço? 

O Programa Criança Feliz, visa promover o desenvolvimento integral das crianças na 

primeira infância, considerando sua família e seu conteúdo de vida através de visitas 

domiciliares pela equipe do programa. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

⬧ Crianças de 0 a 3 anos; ou crianças de 0 a 6 anos com deficiências e gestantes 

⬧ Famílias beneficiarias do Programa Bolsa Família  

⬧ Não exige Documentação. 

Principais Etapas do Serviço 

⬧ Visitas domiciliares semanais ou quinzenais  

⬧ Atividades com família usando integração familiar 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: (62) 3337-6130/ (62)9.9928-8592 

⬧ E-mail: assistenciasocialcrverde@hotmail.com  

⬧ Presencial: AV. João Marinho de Souza Qd:04 Lt:01 Vila Reis 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

Encerra- se o prazo quando a família deixa de possuir os requisitos exigidos pelo 

programa. 

Formas de prestação: 

Visitas e atendimentos  

Taxas e Preços: 

Isento 

Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de: http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao  

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

 

 

mailto:assistenciasocialcrverde@hotmail.com
http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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ATENÇÃO BÁSICA 

A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para a sua 

organização, de acordo com os preceitos do SUS. Tem como objetivos possibilitar 

acesso universal à saúde; efetivar a integralidade das ações da Atenção Básica; 

promover o cuidado integral e contínuo ao usuário, família e comunidade; estimular o 

controle social e a participação popular; contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

da população brasileira; e ampliar o acesso dela à Atenção Básica. 

Sendo que neste contexto é importante ressaltar que o município de Carmo do Rio 

Verde tem 100% de cobertura de ESF, que garanti um acesso de qualidade e integral a 

população Carmo rio verdina. 

O município conta com 03 Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Núcleo Ampliado de 

Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) que tem como objetivo de apoiar a 

Atenção Básica, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


