PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
 ORIENTAÇÃO PARA ACESSO AO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA
Descrição: O Bolsa Família se trata de um programa federal de
transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de
pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que
consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza.
Requisitos:
 Famílias que possuam renda per capita mensal de até R$
89,00, independentemente de sua composição familiar e idade
dos membros da família.
 Famílias que possuam renda per capita mensal entre R$ 89,01
e R$ 178,00, desde que estejam inseridos nesse núcleo familiar
com gestantes, nutrizes ou crianças e adolescentes de 0 a 17
anos de idade.
Atendimento: Presencial
.
Telefone:
 CRAS – 3841-1487
 DAPS – 3841-3060
Endereço de e-mail: bolsafamilia@iguape.sp.gov.br
Local de Entrada de Solicitação do Pedido:
 CRAS Rocio – Rua Francisco Marques de Aguiar, 205, Rocio
 DAPS – Rua Major Rebelo, 08, Centro
Período de Solicitação: Serviço contínuo.
Meios de contato: E-mail e Telefone.
Dia e Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira das 8h00
às 11h30 e das 13h00 às 17h30.
Documentos Necessários: Inscrição atualizada no Cadastro Único.
Forma de Acompanhamento: Presencialmente, na unidade que
está prestando o serviço.
Observações: Para manutenção do benefício faz necessário a família
cumprir as seguintes condicionalidades:
Saúde: Manter em dia o cartão de vacinação das crianças entre 0 e 7
anos; Acompanhar a saúde de mulheres da família na faixa de 14 a
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44 anos; Realizar a pesagem de homens até 07 anos e mulheres até
44 anos. Gestante: Realizar o pré-natal.
Educação: Estar devidamente matriculado e ter frequência mínima
de 85% na escola - para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e de
75% para adolescentes de 16 e 17 anos. Assistência Social: Realizar
a atualização Cadastral 01 vez por ano.
Órgão Responsável: Departamento de Assistência e Promoção
Social - DAPS

