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Apresentação

Afinal, o que é a Carta de Serviços?

A Carta de Serviços ao Usuário está prevista no art. 7º da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017 e no art. 26 da Lei

Municipal nº 4.847, de 16 de junho de 2021, sendo um direito do cidadão:

Art. 7º Os órgãos e entidades abrangidos por esta Lei divulgarão Carta de Serviços ao Usuário.

§ 1º A Carta de Serviços ao Usuário tem por objetivo informar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou

entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.

Com a Carta de Serviços o usuário obtém informações dos diversos serviços oferecidos pelo órgão, requisitos, documentos, formas

e informações necessárias para acesso, entre outras.

Neste documento, a Prefeitura Municipal de Capão Bonito apresenta ao usuário:

a) Um panorama da Prefeitura;

b) A estrutura organizacional dos órgãos;

c) Canais gerais de atendimento ao usuário;

d) Os serviços específicos prestados por cada repartição pública, usuário previsto para o serviço, requisito de atendimento,

meio utilizado, compromisso de atendimento ao disponibilizar o serviço, local de acesso, horário de atendimento, prazo

previsto para atendimento a partir do requerimento de serviço.
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Canais de atendimento ao cidadão – repartições públicas 

vinculadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está sediada na Rua Vinte e Quatro de Fevereiro, nº 574.

Telefone: (15) 3542-2955
Também é possível entrar em contato com a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente por meio do e-mail: 
assistenciasocial@capaobonito.sp.gov.br

COMPROMISSO COM O ATENDIMENTO
• coordenar e dirigir políticas públicas de igualdade e cidadania, e, fomentar o apoio aos grupos sociais especiais;
• formular, executar e avaliar programas e ações de fortalecimento da organização comunitária, com a finalidade de promover a participação da 

sociedade no enfrentamento das situações de vulnerabilidade social;
• promover e manter a integração entre políticas públicas, iniciativa privada e sociedade, com vistas ao fomento do amparo e proteção a 

pessoas e às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social;
• Atendimento com lealdade administrativa, assiduidade, pontualidade, obediência, discrição e urbanidade. 

PRIORIDADES DE ATENDIMENTO - Lei Federal nº 10.048/2000
• idosos
• gestantes
• lactantes
• pessoas com crianças de colo e
• portadores de necessidades especiais
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CADASTRO
ÚNICO 

(CADÚNICO)

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (Cadastro Único) é o principal instrumento de 

identificação e caracterização da situação 
socioeconômica das famílias de baixa renda que 
residem em território nacional. É a inscrição no 

Cadastro Único que permite às famílias de baixa renda o 
acesso aos Programas Sociais do Governo Federal, mas 

vale lembrar que estar no Cadastro Único não significa a 
entrada automática nesses programas, pois cada um 
deles tem suas regras específicas. Como se cadastrar: 

para se inscrever no Cadastro Único, é preciso que uma 
pessoa da família se responsabilize por declarar as 

informações de todos os membros da família para o 
entrevistador. Essa pessoa, chamada de Responsável 

pela Unidade Familiar (RF), deve ter pelo menos 16 anos 
e, preferencialmente, ser mulher.

Documentos necessários:
• CPF (obrigatório) ou Título de Eleitor do responsável 

pela Unidade Familiar e qualquer documento das outras 
pessoas da família: Certidão de Nascimento, Certidão de 

Casamento, RG, CPF, Título de Eleitor ou Carteira de 
Trabalho.

*Atendimento presencial: 
Rua 24 de Fevereiro, nº 574, CEP 

18300-510, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 

3542-2955

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

assistenciasocial@capaobonito
.sp.gov.br

Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social- Rua 24 de 
Fevereiro, nº 574, CEP 18300-510, 

Capão Bonito/SP

Aos setores de 
CadÚnico da 

municipalidade, 
cabe o importante 

papel de executar o 
processo de coleta, 
inclusão, exclusão 

e atualização 
sistemática de 

dados do Cadastro 
Único

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, 
discrição e 

urbanidade. 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL

Rua Vinte e Quatro de 
Fevereiro, nº 574, CEP 

18300-510, Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 12:00 e das 13:00 às 

17:30
•

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 

17:30 
assistenciasocial@capaob

onito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 
17:30 

De 15 à 20 
minutos para a 
realização do 

cadastro.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

PROGRAMA BOLSA 
FAMÍLIA

É um programa do Governo Federal,  de transferência 
direta de renda que atende às famílias que vivem em 

situação de pobreza e de extrema pobreza. Sendo 
utilizado um limite de renda para definir esses dois 
patamares. Assim, podem fazer parte do programa: 

todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89,00 
mensais; e famílias com renda por pessoa entre R$ 

89,01 e R$ 178,00 mensais, desde que tenham crianças 
ou adolescentes de 0 a 17 anos.

Requisito necessário:
• Inscrição no CadÚnico.

*Atendimento presencial: 
Rua 24 de Fevereiro, nº 574, CEP 

18300-510, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo 
número (APENAS 

INFORMAÇÕES): (15) 3542-2955

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

assistenciasocial@capaoboni
to.sp.gov.br

Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social- Rua 24 
de Fevereiro, nº 574, CEP 18300-

510, Capão Bonito/SP

O primeiro passo é 
fazer a inscrição no 
Cadastro Único, e 
posteriormente o 

Governo Federal irá  
analisar  os dados 

cadastrais para  
verificar se atende os 

critérios 
estabelecidos pelo 

programa para 
concessão do 

benefício..

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, discrição 

e urbanidade. 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL

Rua Vinte e Quatro de 
Fevereiro, nº 574, CEP 

18300-510, Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 12:00 e das 13:00 às 

17:30
•

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES):

das 8:00 às 11:30 e das 
13:00 às 17:30 

assistenciasocial@capaobo
nito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 
17:30 

De até 3 meses 
para a liberação 

pelo Governo 
Federal.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

SOLICITAÇÃO DE 1ª 
OU 2ª VIA DE RG

PREENCHIMENTO DE 
REQUERIMENTO

Esse atendimento é realizado por meio de formulário 
próprio fornecido pela municipalidade  ao individuo que 

necessita solicitar a 1ª ou 2ª via do RG que deve estar 
munido dos seguintes documentos:

• CPF;
• Comprovante de endereço;

• Certidão de nascimento (solteiro);
• Certidão de Casamento (casado);

• RG em casos de 2ª via;
• Inscrição no CadÚnico atualizada.

*Atendimento presencial: 
Rua 24 de Fevereiro, nº 574, CEP 

18300-510, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 

3542-2955

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

assistenciasocial@capaobonito
.sp.gov.br

Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social- Rua 24 de 
Fevereiro, nº 574, CEP 18300-510, 

Capão Bonito/SP

É realizado ao 
cidadão(a) o 

preenchimento 
deste 

requerimento em  
formulário 

próprio(fornecido  
pelo CRAS) por 

meio dos 
documentos 

apresentados e 
após é 

encaminhado a  
Casa do Cidadão 
para protocolar 

esse requerimento.

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, 
discrição e 

urbanidade. 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL

Rua Vinte e Quatro de 
Fevereiro, nº 574, CEP 

18300-510, Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 12:00 e das 13:00 

às 17:30
•

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 17:30 
assistenciasocial@capa

obonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:30 

Preenchimento 
imediato do 

requerimento.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CARTEIRA DO 
IDOSO(A)

A Carteira do Idoso(a)  é o documento que 
garante à pessoa idosa acesso a passagens 
interestaduais nos transportes rodoviário, 
ferroviário e aquaviário gratuitas ou com 
desconto de, no mínimo, 50%, de acordo 

com o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03).

A carteira deve ser gerada para as pessoas 
acima de 60 anos que não tenham como 
comprovar renda individual de até dois 

salários mínimos.

Requisito:
-RG e CPF

-Comprovante de endereço
- Inscrição no Cadúnico atualizada

*Atendimento presencial: 
Rua 24 de Fevereiro, nº 574, CEP 

18300-510, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 

3542-2955

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

assistenciasocial@capaobonito
.sp.gov.br

Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social- Rua 24 de 
Fevereiro, nº 574, CEP 18300-510, 

Capão Bonito/SP

Para emitir a carteira, o 
idoso(a) tem que estar 

inscrito(a) no Cadastro Único 
no qual receberá o Número de 
Identificação Social (NIS). Com 
esse número, poderá solicitar 

a  Carteira do Idoso. 
Além do NIS, a carteira do 
Idoso traz informações de 
identificação do idoso e do 

município em que ele mora e 
sua foto. 

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL

Rua Vinte e Quatro 
de Fevereiro, nº 574, 

CEP 18300-510, 
Capão Bonito/SP

* Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 12:00 e das 13:00 

às 17:30
•

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 

17:30 
assistenciasocial@capaob

onito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 
17:30 

Após 90 (noventa) 
dias, a contar da 

data de 
cadastramento e ou 

atualização no 
Cadastro Único.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CONCESSÃO DE 
FOTOS 3X4 PARA 
DOCUMENTAÇÃO 

PESSOAL

Fornecimento de fotos 3X4 para pessoas em 
situação de vulnerabilidade social, que não 

tenham condições de pagar por elas.
É um benefício eventual de caráter 

suplementar e temporário.

Requisitos / Documentos:
- Residir no município

- Comprovante de endereço
-Documentos pessoais (RG e CPF)

- Per capita igual ou inferior a ¼ do salário 
mínimo

-Inscrição no Cadúnico atualizada

*Atendimento presencial: 
Rua 24 de Fevereiro, nº 574, CEP 

18300-510, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 

3542-2955

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

assistenciasocial@capaobonito
.sp.gov.br

Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social- Rua 24 de 
Fevereiro, nº 574, CEP 18300-510, 

Capão Bonito/SP

Consiste no fornecimento ao 
cidadão(ã)  de autorização 
para revelação de  04 fotos 

3x4  que serão utilizadas em 
documentos pessoais.

A concessão se dará mediante 
avaliação  elaborada pelo 

Assistente Social.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL

Rua Vinte e Quatro 
de Fevereiro, nº 574, 

CEP 18300-510, 
Capão Bonito/SP

* Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 12:00 e das 13:00 

às 17:30
•

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 

17:30 
assistenciasocial@capaob

onito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 
17:30 

Encaminhamento
imediato
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso
Horário de  

atendimento
Prazo

ISENÇÃO DE TAXA DE 
SEPULTAMENTO

Para concessão desse beneficio a 
família terá que se enquadrar na 

renda per capita de até ¼ do salário 
mínimo.

Documentação necessária:
• Certidão  ou Declaração de óbito;

• Comprovante de endereço;
• Comprovante de renda do grupo 

familiar;
• Documentos pessoais CPF/RG;

• Inscrição no CadÚnico atualizada

*Atendimento presencial: 
Rua 24 de Fevereiro, nº 574, CEP 18300-

510, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-

2955

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

assistenciasocial@capaobonito.sp.
gov.br

Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social- Rua 24 de 
Fevereiro, nº 574, CEP 18300-510, 

Capão Bonito/SP

Para a Isenção de recolhimento 
dessa taxa  dependerá de avaliação 

realizada por Assistente Social.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição 
e urbanidade. 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL

Rua Vinte e Quatro de 
Fevereiro, nº 574, CEP 

18300-510, Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  
presencial: das 8:00 às 

12:00 e das 13:00 às 
17:30
•

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 

13:00 às 17:30 
assistenciasocial@c

apaobonito.sp.gov.b
r

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 17:30 

Imediato
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso
Horário de  

atendimento
Prazo

CONCESSÃO DE VALE 
TRANSPORTE

Constitui no fornecimento de 
passagens do transporte coletivo 

urbano , intermunicipais e /ou 
interestaduais , para itinerantes e 
usuários da Assistência Social em 

situações consideradas 
emergenciais. 

Requisitos Necessários: 

• Comprovante de endereço;
• Comprovante de renda do grupo 

familiar;
• Documentos pessoais CPF/RG;
• Renda familiar de ¼ do salário 

mínimo;
• Inscrição no CadÚnico atualizada

*Atendimento presencial: 
Rua 24 de Fevereiro, nº 574, CEP 18300-

510, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-

2955

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

assistenciasocial@capaobonito.sp.
gov.br

Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social- Rua 24 de 
Fevereiro, nº 574, CEP 18300-510, 

Capão Bonito/SP

Migrantes ou usuários da 
Assistência Social que necessitam

de passagens para deslocamento ao 
município vizinho poderão solicitar 

esse atendimento.

Para a  concessão será necessária 
avaliação realizada por um 

Assistente Social. 

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição 
e urbanidade. 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL

Rua Vinte e Quatro de 
Fevereiro, nº 574, CEP 

18300-510, Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 12:00 e das 

13:00 às 17:30
•

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 

13:00 às 17:30 
assistenciasocial@cap

aobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 

17:30 

Nos caso de 
migrante o 

atendimento é 
imediato
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CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
"PADRE HENRIQUE HELSLOOT“ - CRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CONSELHO TUTELAR 
DO IDOSO

Visa a garantir os direitos dos 
assegurados , às pessoas  com 
idade ou superior a 60 anos. 

Aborda, assim questões familiares, 
de saúde, discriminação e violência 
contra o idoso. Tem como objetivo 

garantir a integridade física, moral e 
financeira.

*Atendimento presencial no CRAS: 
Avenida Massaichi Kakihara, 1.560, CEP 

18301145, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-

2506

Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

cras@capaobonito.sp.gov.br

Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social (CONSELHO 
TUTELAR DO IDOSO) - Avenida 
Massaichi Kakihara, 1.560, CEP 

18301145, Capão Bonito/SP

O atendimento se dá mediante 
confirmação das necessidades do 
idoso, após avaliação Técnica e do 

Conselheiro Titular do Idoso. 
Atendendo as providência e 

necessidades sociais e psicológicas.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição 
e urbanidade. 

CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL "PADRE 

HENRIQUE 
HELSLOOT“

Avenida Massaichi
Kakihara, 1.560, 
CEP 18301145, 

Capão Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 12:00 e das 13:00 às 

17:30
•

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES):

das 8:00 às 11:30 e das 
13:00 às 17:30 

cras@capaobonito.sp.gov.b
r

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:30 

3 dias 
para visita técnica
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CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL “WALDEMAR DIAS SOBRINHO “- CREAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

SERVIÇO DE 

PROTEÇÃO E 

ATENDIMENTO 

ESPECIALIZADO A 

FAMÍLIAS E 

INDIVÍDUOS 

(PAEFI).

Encaminhamento por meio do 

Conselho tutelar; Vara da 

infância e da Juventude; rede 

socioassistencial; Direitos 

Humanos;

Quando identificado violação de 

direitos.

*Atendimento presencial no CREAS: 
Avenida Massaichi Kakihara, nº 1.540, 

CEP 18301145, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-

2586

Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

creas@capaobonito.sp.gov.br

Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social (CENTRO DE 
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL “WALDEMAR 
DIAS SOBRINHO“) - Avenida Massaichi

Kakihara, nº 1.540, CEP 18301145, 
Capão Bonito/SP

O atendimento se dá mediante 
confirmação das necessidades do 
idoso, após avaliação Técnica e do 

Conselheiro Titular do Idoso. 
Atendendo as providência e 

necessidades sociais e psicológicas.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição 
e urbanidade. 

CENTRO DE 
REFERÊNCIA 

ESPECIALIZADO DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
“WALDEMAR DIAS 

SOBRINHO“

Avenida Massaichi
Kakihara,  nº 1.540, 

CEP 18301145, 
Capão Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 12:00 e das 13:00 às 

17:30
•

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES):

das 8:00 às 11:30 e das 
13:00 às 17:30 

creas@capaobonito.sp.gov.
br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 
17:30 

Indeterminado 
conforme Plano de 
Acompanhamento 

Familiar (PAF)
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CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL “WALDEMAR DIAS SOBRINHO “ - CREAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

SERVIÇO DE 

PROTEÇÃO 

SOCIAL A 

ADOLESCENTES 

EM 

CUMPRIMENTO 

DE MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA 

DE LIBERDADE 

ASSISTIDA (LA) E 

DE PROTEÇÃO DE 

SERVIÇOS À 

COMUNIDADE 

(PSC).

Encaminhamento da Vara da 

Infância e da Juventude

*Atendimento presencial no CREAS: 
Avenida Massaichi Kakihara, nº 1.540, 

CEP 18301145, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-

2586

Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

creas@capaobonito.sp.gov.br

Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social (CENTRO DE 
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL “WALDEMAR 
DIAS SOBRINHO“) - Avenida Massaichi

Kakihara, nº 1.540, CEP 18301145, 
Capão Bonito/SP

Contribuir para: Vínculos familiares 
e comunitários fortalecidos; 

Redução da reincidência da  prática 
do ato infracional; Redução do ciclo 

da violência e da prática do ato 
infracional.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição 
e urbanidade. 

CENTRO DE 
REFERÊNCIA 

ESPECIALIZADO DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
“WALDEMAR DIAS 

SOBRINHO“

Avenida Massaichi
Kakihara,  nº 1.540, 

CEP 18301145, 
Capão Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 12:00 e das 13:00 às 

17:30
•

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES):

das 8:00 às 11:30 e das 
13:00 às 17:30 

creas@capaobonito.sp.gov.
br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 
17:30 

Determinado pelo 
Poder Judiciário, 

conforme cada caso
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CASA DO ADOLESCENTE “MATEUS AKIRA OKAMOTO”
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

O SERVIÇO DE 
CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO 
DE VÍNCULOS (SCFV) 

INTEGRA O 
CONJUNTO DE 

SERVIÇOS DO SUAS, 
OFERECENDO À 

POPULAÇÃO QUE 
VIVENCIA SITUAÇÕES 

DE 
VULNERABILIDADES 

SOCIAIS

PUBLICO ALVO: Criança e 

adolescente na faixa etária de 06 

anos a 18 anos. 

• Atendimento presencial com oficinas voltadas a 
esporte e lazer, contribuindo para a formação 
do individuo quanto cidadão, com direitos e 

deveres.

*Atendimento presencial na Casa do Adolescente: 
Avenida Massaichi Kakihara, nº 1.554, CEP 

18301145, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3542-5837

Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
cda.capaobonito@outlook.com

Carta para o seguinte endereço: Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social (CASA DO 

ADOLESCENTE “MATEUS AKIRA OKAMOTO”-
Avenida Massaichi Kakihara, nº 1.554, CEP 

18301145, Capão Bonito/SP

Atendimentos 
presenciais 

preferenciais  a criança 
e adolescente.                                             

O benefício eventual 
visa convivência e o 
fortalecimento de 
vínculos com os 
usuários e seus 

familiares.                         
O direito do cidadão é 
garantido perante as 

politicas públicas. 

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, discrição e 

urbanidade. 

CASA DO 
ADOLESCENTE 

“MATEUS AKIRA 
OKAMOTO””

Avenida Massaichi
Kakihara, nº 1.554, 

CEP 18301145, 
Capão Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 17:00

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 17:00
• cda.capaobonito@outlook.

com

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 17:00

Atendimento 
imediato com 

encaminhamento  
semanal para a 

Técnica Responsável 
para inserção no 

serviço SISC.
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CENTRO DIA “FLORIPA IDALINA NUNES” – QUERO VIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso
Horário de  

atendimento
Prazo

SERVIÇO DE 
CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO 
DE VÍNCULOS PARA 

PESSOAS COM 60 
ANOS OU MAIS –

SERVIÇO DE 
PROTEÇÃO SOCIAL 

BÁSICA.

idosos com idade 
igual ou superior 

a 60 anos.

• Atendimento presencial com oficinas voltadas 
a esporte e lazer, contribuindo para a 

formação do individuo quanto cidadão, com 
direitos e deveres.

*Atendimento presencial no Quero Vida: 
Rua Marechal Deodoro, nº 14, Centro, CEP 18300-

335, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3542-6014

Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
querovida@capaobonito.sp.gov.br 

Carta para o seguinte endereço: Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social (CENTRO 
DIA “FLORIPA IDALINA NUNES” - Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, Centro, CEP 18300-335, Capão 

Bonito/SP

Atuando de forma preventiva, as ações visam 
envolver a pessoa idosa no processo de decisão, 

estimulando a integração social no meio familiar e 
comunitário a fim de evitar a solidão e a 
depressão, fortalecer os laços familiares, 

resgatando sua autonomia e autoconfiança 
pensando na qualidade de vida do público 

atendido. Embasados na Resolução nº109 de 11 de 
novembro de 2009 – Tipificações dos Serviços 

Socioassistenciais, a equipe do Centro Dia ‘’Quero 
Vida ‘’ Floripa Idalina Nunes, executa ações, com 
encontros realizados regularmente duas vezes na 
semana com a duração de duas horas por dia, nos 
quais são ofertados Fisioterapia Preventiva, zumba 

gold, Danças rítmicas, Yoga e Voleibol adaptado, 
baile nas sextas feiras a tarde  e  aos sábados à 

noite.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, discrição 

e urbanidade. 

CENTRO DIA 
“FLORIPA 

IDALINA NUNES”  
- QUERO VIDA

Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, 

Centro, CEP 
18300-335, 

Capão Bonito/SP

* Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 17:00

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 
às 17:00

querovida@capaobonito.s
p.gov.br 

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 
às 17:00

Prazo de resposta do 
órgão em 15 dias, 

podendo ser 
prorrogado por igual 

período
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CENTRO DIA “FLORIPA IDALINA NUNES” – QUERO VIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CENTRO DIA PARA 
PESSOAS COM 60 
ANOS OU MAIS –

SERVIÇO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL DE MÉDIA 
COMPLEXIDADE

Idosos com idade igual 
ou superior a 60 anos

*Atendimento presencial no Quero Vida: 
Rua Marechal Deodoro, nº 14, Centro, CEP 

18300-335, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-6014

Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

querovida@capaobonito.sp.gov.br 

Carta para o seguinte endereço: Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social 

(CENTRO DIA “FLORIPA IDALINA NUNES” -
Rua Marechal Deodoro, nº 14, Centro, CEP 

18300-335, Capão Bonito/SP

Tem por finalidade acolher aqueles idosos 
semi-independentes, sobretudo, aqueles 
cujas famílias “não têm condições” de dar 
atenção e cuidado durante o dia, devido 

trabalho ou estudo. Assim, além de oferecer 
a inclusão, proteção e melhoria da qualidade 

de vida dos idosos, a proposta é melhorar 
também o ambiente familiar, pois podem 

contar com suporte para o cuidado de seus 
anciãos, sem que isto represente a perda de 

vínculos, bem como a institucionalização 
precoce da pessoa idosa.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

CENTRO DIA 
“FLORIPA IDALINA 
NUNES”  - QUERO 

VIDA

Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, 

Centro, CEP 18300-
335, Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 17:00

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 17:00
querovida@capaobonito.sp.gov

.br 
* Atendimento  pelo telefone 

(APENAS INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 17:00
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SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de 

atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

SECRETARIA 
EXECUTIVA DOS 

CONSELHOS.

Atender os preceitos da 
resolução 237 de 2006 do 

Conselho Nacional de 
Assistencial Social e demais 
legislações de políticas de 

direito.

* Unidade de apoio ao funcionamento dos 
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), 

do Idoso (CMI),da Pessoa com Deficiência 
(CMDPCD), dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA); por meio de assessoraria 
pessoal técnico e administrativo 

*Atendimento presencial: 
Rua 24 de Fevereiro, nº 574, CEP 18300-510, Capão 

Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3542-2955

• Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
assistenciasocial@capaobonito.sp.gov.br

Carta para o seguinte endereço: Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social- Rua 24 de 

Fevereiro, nº 574, CEP 18300-510, Capão 
Bonito/SP

Oferecer suporte técnico-operacional 
para os Conselhos, Grupos de 

Trabalho e Comissões temáticas, com 
vistas a subsidiar a realização das 

reuniões, garantir a publicação das 
deliberações do Plenário, elaboração 

de atas e memória de reuniões, 
auxiliar o presidente e comissões no 
desempenho de suas funções entre 

outras ações, publicação dos atos do 
conselho no Diário Oficial.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição e 
urbanidade. 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL

Rua Vinte e Quatro de 
Fevereiro, nº 574, CEP 

18300-510, Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 1130 e das 13:00 às 

17:30
•

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 

17:30 
assistenciasocial@capaob

onito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 
17:30 

Prazo de 
resposta do 
órgão em 15 

dias, podendo 
ser prorrogado 

por igual 
período
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Caro usuário,

A Prefeitura Municipal de Capão Bonito, no intuito de aprimorar este documento,

solicita que eventuais dúvidas, sugestões e críticas quanto à presente versão da

Carta de Serviços sejam encaminhadas ao seguinte e-mail:

comunicacao@capaobonito.sp.gov.br

Sinta-se à vontade para enviar sua manifestação, afinal, ela é

muito importante para nós!
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