PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
 VIVA LEITE - PROGRAMA ESTADUAL DO LEITE
Descrição: O Programa Viva Leite é o maior Programa de
distribuição gratuita de leite pasteurizado do Brasil. Criado pelo
Governo do Estado de São Paulo em 1999. Por mês, cada beneficiário
recebe 15 litros de leite enriquecido com ferro e vitaminas A e D.
Requisitos: Participam do Programa crianças de 06 meses a 05 anos
e 11 meses. A prioridade é atender famílias com renda mensal de até
¼ de salário mínimo per capita.
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: A família pode solicitar até que as crianças
completem 05 anos e 11 meses.
Dia e Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira das 8h00
às 11h30 e das 13h00 às 17h30.








Documentos Necessários: É necessário primeiramente fazer
a inscrição ou atualização no Cadastro Único, portando os
seguintes documentos:
CPF (obrigatório);
Título de Eleitor do Responsável pela Unidade Familiar;
Qualquer documento das outras pessoas da família, como:
Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento;
RG, CPF, Título de Eleitor ou Carteira de Trabalho;
Comprovante de Rendimento;
Comprovante de Endereço;

**Dos menores de 18 anos:



RG ou Certidão de Nascimento;
Declaração Escolar do Ano Vigente (Ensino Fundamental até o
Ensino Médio).
O seu Cadastro Único deve ser atualizado no máximo a cada dois
anos, ou quando houver alteração nas informações declaradas no
último cadastramento.

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, orientando a
família sobre necessidade de comparecimento do responsável com a
criança na UBS para a pesagem, e posteriormente, a retirada do leite
na data agendada.
Órgão Responsável: Departamento de Assistência e Promoção
Social - DAPS

