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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Proteção Social Básica  

 Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 

São ofertados serviços que atuam para fortalecer a família e comunidade; 

O atendimento é realizado as famílias/pessoas em risco e situação de 

vulnerabilidade social.  

Sendo os seguintes serviços ofertados:  

 Cadastro Único;  

 Programa Auxilio Brasil;  

 Atendimento Psicossocial;  

 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família -PAIF; em que promove 

acesso a direitos e contribui indiretamente para a melhoria na qualidade de 

vida; 

 Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos -SCFV – É o oferecimento 

de oficinas ao usuários cadastrados no CADunico, sendo desenvolvidos oficinas 

artísticas, culturais, de lazer, entre outras; em que possuem como objetivo o 

fortalecimento dos relacionamentos familiares e comunitários;  

 Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e 

idosas; 

 Benefício eventual: Cesta básica 

 Acompanhamento e encaminhamento para acessar benefícios sociais do 

governo Federal, Estadual e Municipal, auxiliando a tirar duvidas e tendo 

conselhos sobre os benefícios eventuais  

 Encaminhamentos a outros órgãos de políticas públicas  

 Emissão de carteira do Idoso 
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As informações sobre os serviços podem ser obtidas através dos seguintes meios 

de comunicação:  

 Telefone: (43) 3660-1817 - WhatsApp: (43) 3660-1817 

 E-mail: craslupion@hotmail.com  

 Horário de atendimento: 08:00hrs/12:00hrs e 13:00hrs/17:00hrs 

 

Proteção Social Especial 

A Proteção Social Especial (PSE) organiza a oferta de serviços, programas e projetos 

de caráter especializado, que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de 

vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e 

a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal 

e social, por violação de direitos. 

 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas; 

 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 
Famílias; 

 Atendimento as solicitações do Ministério Público 
 Benefícios eventuais: Vale transporte Universitário, Vale transporte Curso 

Técnico, Vale auxilio Funeral. 
 Programa de Assistência ao Trabalhador – PAT. 

 

As informações sobre os serviços podem ser obtidas através dos seguintes meios 

de comunicação:  

 Telefone: (43) 3660-1360  - WhatsApp: (43) 3660-1360 
 E-mail: socialupionopolis@hotmail.com 
 Horário de atendimento: 08:00hrs/12:00hrs e 13:00hrs/17:00hrs 
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Os atendimentos neste serviço são realizados as famílias/pessoas em risco e 

situação de vulnerabilidade social, obedecendo os critérios fixados em lei.  

As pessoas/ famílias são acolhidas e encaminhadas ao setor responsável para os 

atendimentos necessários. 

 


