PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
 PROGRAMA RENDA CIDADÃ
Descrição: É um programa estadual de transferência de renda, que
visa atender famílias em situação de pobreza, com renda mensal
familiar per capita de até ½ salário mínimo, priorizando famílias com
renda de até ¼ do salário mínimo inscritas no Cadastro Único.
Propicia ações complementares de acompanhamento, promovendo a
auto sustentação e a melhoria na qualidade de vida para a família
beneficiária do programa; possibilita o acesso à rede de serviços
públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e
assistência social.
O valor do subsídio financeiro repassado a família que esteja dentro
dos critérios de elegibilidade do programa é de R$ 80,00 (oitenta
reais) mensais.
De acordo com Resolução SEDS 04 de 16/03/2017, artigo 5ª, § 2ª –
A transferência direta de renda, de que trata este artigo, será
concedido às famílias pelo período de até 12 (doze) meses, ou até o
limite de 36 (trinta e seis) meses, mediante avaliação de resultados
realizada pelos municípios e demais parceiros.
Requisitos:
 Inscrição no CadÚnico (atualizado até 24 meses);
 Famílias em situação de pobreza, com renda per capita até ½
salário mínimo.
**prioridade: famílias com renda de até ¼ do salário mínimo.
Atendimento: Presencial
Telefone: CRAS Rocio – 3841-1487
Endereço de e-mail: cras.rocio@gmail.com
Local de Entrada de Solicitação do Pedido: - CRAS Rocio – Rua
Francisco Marques de Aguiar, 205, Rocio
Período de Solicitação: Contínuo.
Meios de contato: Presencial e Telefone.
Dia e Horário de Atendimento:
De segunda a sexta-feira das 8h00 às 11h30 e das 13h00 às 17h30.
Documentos Necessários:
- Inscrição no Cadastro Único atualizada a menos de 12 meses com
CPF da Pessoa indicada a Vinculação pelo Sistema do Renda Cidadã.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
Forma de Acompanhamento: Presencialmente, na unidade que
está prestando o serviço, Telefone
Observações: O munícipe interessado deve procurar de início uma
unidade de CRAS para fazer inscrição/atualização do Cadastro Único,
para assim que possível seja selecionado pelo programa desde que
atenda aos critérios e requisitos do benefício.
Quem fará a seleção das elegíveis é o Sistema informatizado da
Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social, através da base de
dados do CadÚnico. A listagem dos elegíveis é gerenciada pelo CRAS,
a qual realiza busca ativa, e efetivação para vinculação dos
beneficiários.
Órgão Responsável: Departamento de Assistência e Promoção
Social - DAPS

