
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTRO SOCIAL E CIDADANIA 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania tem por finalidade formular, coordenar 

e avaliar a Política Municipal de Assistência Social, visando conjugar esforços dos setores 

governamental e privado, no processo de desenvolvimento social do município, com ações de caráter 

preventivo, protetivo, interventivo e de inclusão social, para fins de garantir a proteção integral às 

pessoas e seus familiares em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social por meio de ações 

socioeducativas, de programas de transferência de renda, de acolhimento e convivência em centros de 

referência e orientações/encaminhamentos para a rede socioassistencial. 

 

ENDEREÇO: Avenida União das Américas, 380 – Jardim Aruan 

TELEFONE:  (12) 3886 – 2030 

EMAIL: assistenciasocial@caraguatatuba.sp.gov.br 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  

DAS 08:00h AS 17:00h ( Fora da Pandemia) 

DAS 09:00h ÀS 14:00h ( Durante a Pandemia) 

 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  

 

 

Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação 

(ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, de vínculos 

afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por 

deficiências, dentre outras). 

 

mailto:assistenciasocial@caraguatatuba.sp.gov.br


 

Prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e 

socialização de famílias e de indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade 

apresentada. Deverão incluir as pessoas com deficiência e ser organizados em rede, de modo a inseri-las 

nas diversas ações ofertadas. Os benefícios, tanto de prestação continuada como os eventuais, compõem 

a proteção social básica, dada a natureza de sua realização. 

 

 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS 

 

DESCRIÇÃO: O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal 

descentralizada. Porta de entrada da assistência social, oferta serviços, programas e projetos da Proteção 

Social Básica por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Os usuários do serviço também são orientados 

sobre os benefícios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal. Atualmente no município contamos com seis Centros de Referência de 

Assistência Social – (CRAS), que atendem de forma descentralizada. 

 

DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDIMENTO NO CRAS: 

 RG 

 Numero de Identificação Social 

 Certidão de nascimento de filhos menores de idade 

 CPF 

 Titulo de Eleitor  

 CTPS (Carteira de Trabalho) 

 Comprovante de endereço (conta de água/luz/telefone ou outra correspondência no nome do 

requerente) 

 Comprovante de renda de todos. 

 

FORMAS DE ACESSO:  

 Por Demanda espontânea;  

 Por Busca ativa; 



 

 Por encaminhamento da Rede Socioassistencial; 

 Por encaminhamento das demais políticas publicas. 

 

PRAZO: não há prazo determinado 

 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  

07h30min às 16h30min ( Fora da Pandemia) 

09h00min às 14h00min  a depender do Decreto Municipal (Durante a Pandemia) 

 

LOCAL DE ATENDIMENTO: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). 

 

UNIDADES: 

 

 “ROBERTO BARBOSA DE JESUS” – CRAS CENTRO 

Bairros de referência: Benfica, Caputera, Centro, Estrela D’alva, Indaiá, Ipiranga, Jaraguazinho, 

Jardim Aruan, Jardim Forest, Jardim Francis, Jardim Gaivota, Jardim Jaqueira, Jardim Primavera, 

Poiares, Ponte Seca, Prainha, Rio do Ouro, Sumaré e Tinga. 

Endereço: Rua Antônio Valente, 80 – Jardim Jaqueira 

Telefone: (12) 3886-2000 

 

Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Endereço: Avenida José Benedito de Faria, 488 – Ponte Seca 

Telefone: (12) 3883-9796 

 

“MARIA LUIZA BOURABEBY” – CRAS SUL                                                                   

Bairros de referência:  Pegorelli, Perequê Mirim, Travessão e Vapapesca. 

Endereço: Avenida José Herculano, 6.900 – Porto Novo Telefone: (12) 3885-2350 

Centro Integrado de Ações Sociais e Culturais (CIASC) 



 

Endereço: Avenida José da Costa Pinheiro Junior, 2161 – Perequê Mirim - Telefone: (12) 3888-3086 

Núcleo de Atendimento Social – Centro Comunitário do Pegorelli 

Endereço: Rua 03, nº 75 – Pegorelli 

 

 

 “Janaína Guerra Bernardes de Andrade.” – CRAS BARRANCO ALTO 

Bairros de referência: Barranco Alto, Fazenda Serramar, Golfinho, Jardim Britânia, Jardim Helena, 

Jardim Parnaso, Jardim Saveiro, Mar Azul, Morro do Algodão, Nova Caraguá II, Pirassununga, Poço 

das Antas, Pontal Santa Marina, Porto Novo, Praia das Palmeiras, Recanto do Sol, Rio Claro, Rio 

Marinas. 

Endereço: Rua Sebastião Paulino Ferreira, 81 – Barranco Alto. Telefone: (12) 3887-1316 

Núcleo de Atendimento Social – Centro Comunitário e Cultural José Agostinho de Souza 

“Paraíba” – Morro do Algodão 

Endereço: Rua São Miguel, 1.382 – Morro do Algodão - Telefone: (12) 3888-3447 

“GERALDO LUIZ DOS SANTOS” – CRAS NORTE 

Bairros de referência: Cantagalo, Capricórnio, Casa Branca, Jardim Estella Maris, Jardim Terralão, 

Martin de Sá, Morro do Querosene, Olaria, Cidade Jardim e Serraria. 

Endereço: Avenida Marginal Ipiranga, 17 – Olaria -Telefone: (12) 3883-6305 

Núcleo de Atendimento Social – Casa Branca 

Endereço: Rua Pedro de Oliveira Barbosa, 779 – Casa Branca -Telefone: (12) 3882-1215 

Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Endereço: Rua Pedro de Oliveira Barbosa, 100 – Casa Branca -Telefone: (12) 3883-4854 

“ANTONIA APARECIDA DECANINI –TONINHA” – CRAS JETUBA 



 

Bairros de referência: Jetuba, Alto do Jetuba, Jardim Santa Rosa e Morro do Chocolate. 

Endereço: Avenida Gabriel Fagundes da Rosa, 315 – Jetuba -Telefone: (12) 3889-3565 

 “NADIR PEREIRA SOARES” – CRAS MASSAGUAÇU 

Bairros de referência: Tabatinga, Cocanha, Massaguaçu, Pedra Grande, Sertão dos Tourinhos, 

Capricórnio I, II e III. 

Endereço: Rua Itália Baffi Magni, 512 – Massaguaçu 

Telefone: (12) 3882-2668. 

Centro Comunitário e Cultural “Calixto Leandro” 

Endereço: Avenida Geraldo Alves, 42 – Massaguaçu - Telefone: (12) 3882-1909 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

  

PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF 

DESCRIÇÃO: O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF consiste no trabalho 

social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das 

famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na 

melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das 

famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter 

preventivo, protetivo e proativo. O trabalho social do PAIF deve utilizar-se também de ações nas áreas 

culturais para o cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar universo informacional e 

proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço. As ações do PAIF não devem possuir 

caráter terapêutico. 

 

USUÁRIOS:  

 Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso 

aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer 

outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de abrangência dos 

CRAS, em especial:  



 

 Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais; - 

Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que ainda 

não foram contempladas; 

 Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por algum 

de seus membros; - Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de 

vulnerabilidade e risco social.  

 

OBJETIVOS:  

 Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida; - 

Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de 

situações de fragilidade social vivenciadas;  

 Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo e a 

autonomia das famílias e comunidades;  

 Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços 

socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social de 

assistência social;  

 Promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos;  

 Apoiar famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por 

meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares. 

 

PROGRAMAS: 

 

 Bolsa Família; 

 Ação Jovem; 

 Renda Cidadã; 

 Criança Feliz; 

 Viva Leite 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO – SCFV 

 



 

DESCRIÇÃO: Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir 

aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o 

trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Forma de intervenção 

social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e 

reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território. Organiza-se 

de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, 

fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Possui caráter 

preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades 

e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da 

vulnerabilidade social. 

 

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO PARA CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS: Tem por foco o 

desenvolvimento de atividades com crianças, familiares e comunidade, para fortalecer vínculos e 

prevenir ocorrência de situações de exclusão social e de risco, em especial a violência doméstica e o 

trabalho infantil, sendo um serviço complementar e diretamente articulado ao PAIF. 

 

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 

ANOS: Tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e 

cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos 

interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. 

 

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 

ANOS: Tem por foco o fortalecimento da convivência familiar e comunitária e contribui para o retorno 

ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que 

estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho. 

 

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO PARA JOVENS DE 18 A 29 ANOS: Tem por foco o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, na proteção social, assegurando espaços de 

referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, 

solidariedade e respeito mútuo, de modo a desenvolver a sua convivência familiar e comunitária. 

 



 

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS: Tem por foco o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, desenvolvendo ações complementares 

assegurando espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de 

relações de afetividade, solidariedade e encontros intergeracionais de modo a desenvolver a sua 

convivência familiar e comunitária. 

 

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO PARA IDOSOS: Tem por foco o desenvolvimento de 

atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia 

e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção 

de situações de risco social. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

 Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco 

social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária;  

 Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos, em 

especial, das pessoas com deficiência, assegurando o direito à convivência familiar e 

comunitária;  

 Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção 

social de assistência social nos territórios;  

 Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, 

esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais 

direitos;  

 Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o 

desenvolvimento do protagonismo dos usuários;  

 Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com 

vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;  

 Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências 

e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários. 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

SUSTENTÁVEL (CRESANS) “MARIA DO ROZÁRIO OLIVEIRA CARLOTA” 



 

O CRESANS é instrumento público comunitário da Política de Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável do Estado de São Paulo, que tem o objetivo de contribuir para a aliança entre o poder 

público e a sociedade civil no combate à insegurança alimentar, com melhor aproveitamento dos 

alimentos, controle de peso, avaliação nutricional, além de oferecer cursos de geração de renda. O 

espaço conta com duas cozinhas e salas de aulas teóricas, onde são realizados treinamentos, oficinas, 

cursos de alimentação, nutrição e de geração de renda. 

Forma de Acesso: Por encaminhamento do CRAS. 

 

 

BANCO DE ALIMENTOS 

O Banco de Alimentos é um Equipamento de Segurança Alimentar e Nutricional, sendo presidido pelo 

Fundo Social de Solidariedade e administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. 

O objetivo do Banco de Alimentos é combater o desperdício de alimentos, através das seguintes 

atividades: coleta, seleção, processamento, armazenamento e distribuição de gêneros alimentícios 

arrecadados por meio de doações junto à rede varejista e/ou adquiridos da agricultura familiar por meio 

de doações ou programas governamentais, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Os 

alimentos recebidos pelo Banco de Alimentos são disponibilizados às entidades cadastradas, que 

realizam a retirada das doações, oferecendo alimentação aos beneficiários, pessoas em situação de 

insegurança alimentar e nutricional. 

O Banco de Alimentos também é responsável por promover ações de Educação Alimentar e Nutricional 

e Promoção da Saúde, como debates, palestras e oficinas junto à população assistida pelos CRAS e 

pelas instituições beneficiárias das doações; além do oferecimento de cursos de Boas Práticas de 

Manipulação, Aproveitamento Integral de Alimentos, entre outros. 

Forma de Acesso: Por encaminhamento do CRAS. 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  

 



 

Destinada as famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por 

ocorrência de abandono, maus tratos físicos e / ou  psíquicos, abuso sexual, e de substancias psicoativas, 

cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil 

Na Proteção Especial, há dois níveis de complexidade: Média e Alta. 

 

Proteção Social Especial de Média Complexidade: Oferta de atendimento socioassistencial 

especializado e continuado a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de 

direitos. Na Proteção Social de Média Complexidade contamos com um Centro de Referencia 

Especializado de Assistencia Social – CREAS que atende todo município. 

 

 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS 

 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é uma unidade pública da política 

de Assistência Social onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou 

tiveram seus direitos violados. 

 

Serviços ofertados 

A unidade deve, obrigatoriamente, ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos (PAEFI), podendo ofertar outros serviços, como Abordagem Social e Serviço para 

Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias. É unidade de oferta ainda do serviço de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto. 

Além de orientar e encaminhar os cidadãos para os serviços da assistência social ou demais serviços 

públicos existentes no município, no CREAS também se oferece informações, orientação sócio jurídico, 

apoio à família, apoio no acesso à documentação pessoal e estimula a mobilização comunitária. 

 

Público Atendido 

 

População de Rua, Crianças, Adolescentes, Jovens, Adultos, Pessoas com Deficiência, Mulheres 

Vítimas de Violência Domestica, Idosos em situação de Violação de Direitos e suas respectivas 

Famílias. Adolescente e Jovens em cumprimento de Medida Socioeducativa. 



 

 

Formas de Acesso 

 

O cidadão é atendido por demanda espontânea ou também pode ser encaminhado ao CREAS pelo 

Serviço Especializado em Abordagem Social, por outros serviços da assistência social ou de outras 

políticas públicas e por órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (como o Ministério Público). 

 

 

Compromisso e Padrão de Qualidade 

 

 Serviço ofertado em unidade pública de forma gratuita.  O atendimento é realizado partindo do trabalho 

social com as famílias, tendo premissa a matricialidade socio familiar, feito de forma ética e prioritária 

junto ao público especificado, objetivando a proteção social . Diante do principio que a violência é uma 

mazela social complexa, que atinge as diversas culturas e classes sociais. 

os usuários são orientados dos atendimentos e acompanhamentos da rede de proteção social,   

juntamente com suas respectivas  famílias, para o cumprimento do objetivo proposto do cessamento da 

violência no contexto familiar.,  

Prioridade do atendimento:  De acordo com o publico  alvo de atendimento, tendo como base famílias 

ou indivíduos em situação de violação de direitos, por demanda espontânea ou por encaminhamento da 

rede de proteção socioassistencial. 

Previsão do tempo de espera: Por demanda espontânea o acolhimento da situação é realizado de forma 

imediata dando início ao fluxo e protocolo da rede de proteção. 

Casos encaminhados pela rede de proteção o acompanhamento incia-se  em até 30 dias a partir da 

chegada do caso ao CREAS, ficando a critério técnico  se será,  atendimento presencial, atendimento 

telefônico, carta convocação ou visita técnica domiciliar. 

 

LOCAL DE ATENDIMENTO: 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

(CREAS) “SOLDADO TEODORO BASTOS LEITE”  

Endereço: Rua Senador Feijó, 165 – Jardim Aruan 

Telefone: (12) 3882-5236 



 

Horário de atendimento: Das 8h às 17h 

 

Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM) Benedita Arcanjo Aparecido de Oliveira 

“Dita Marques” 

O CIAM é vinculado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), por meio do 

PAEFI. É um espaço que presta atendimento às mulheres em situação de violência doméstica, de forma 

acolhedora, com uma abordagem multidisciplinar, composta por advogado, psicólogo e assistente social. 

Proporciona atendimento, acolhimento necessário e superação da situação de violência ocorrida, na 

busca de promover o bem estar e segurança das mulheres, com objetivo de cessar a situação de violência 

e empoderar a mulher no resgate da autoestima, autonomia e emancipação financeira. 

Endereço: Avenida Cuiabá, 400 – Indaiá (próximo ao AME) 

Telefone:3883-9908 

 

Horário de atendimento: Das 8h às 17h 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Oferta de serviços de acolhimento a indivíduos e/ou 

familiar e/ou comunitário de origem. 

Serviços ofertados 

Vila Dignidade ( Moradia Assistida) 

O programa Vila Dignidade é voltado ao atendimento a idosos independentes, de baixa renda e é um 

equipamento público constituído de moradias assistidas em pequenas vilas, adequadas a essa população, 

com áreas de convivência social, garantindo acompanhamento social permanente ao público beneficiado 

e integrado à rede de serviços do município. 

Unidade: “ Vila Dignidade”  

Forma de acesso: CREAS 

Serviços ofertados com celebração de Termo de Colaboração com Organização Social 



 

Serviço de Acolhimento à criança e adolescente ( Casa de Acolhida) 

Serviço de Acolhimento a crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes 

com deficiência, sob medida de proteção e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou 

responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e 

proteção. 

Unidade: Casa de Acolhida Cantinho Marinalva Passos Paes – em duas casas distintas uma para 

crianças e outra para adolescentes. 

Forma de acesso: medida judicial 

Atendimento ao individuo em situação de rua ( Luz do caminho )  

Acolhimento por um período até 8 meses, pessoas de 18 a 60 anos do sexo masculino, que se encontre 

em situação de rompimento de vínculos familiares, em vulnerabilidade social. 

Unidade: “ Luz do caminho – Valorizando a Vida” – Centro de Recuperação Humano Renascer. 

Forma de acesso: Encaminhamento pelo CREAS. 

Atendimento ao individuo em situação de rua (Casa do Caminho) 

Serviço de acolhimento a pessoa em situação de rua na modalidade Casa Transitória, realiza 

acolhimento por um período com possibilidade de permanencia de até 3 meses, a  pessoas de 18 a 60 de 

ambos os sexos e visa restabelecer vínculos familiares. 

Unidade: “ Casa do Caminho” 

Forma de acesso: Encaminhamento pelo CREAS. 

CONSELHO TUTELAR 

O Conselho Tutelar é um órgão que compõe o Sistema de Garantia de Direitos, segundo o art. 131 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, permanente e autônomo, não jurisdicional encarregado pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos em lei. 



 

Serviços Ofertados: Coleta de Denúncias as possíveis Violação de Direitos da Criança e do 

Adolescente, Atendimentos por demanda espontânea e Solicitações/Requisições de Serviços Prestados 

pela Rede Proteção; 

Requisitos para Atendimento: Atendemos a população em geral, no que diz respeito às necessidades 

da Criança e do Adolescente;  

Documentos para atendimento: RG., Comprovante de Residência, Certidão de Nascimento da 

Criança/Adolescente, Cartão do SUS, Carteira de Vacinação; 

Formas de Acesso aos Serviços Ofertados:  

Presencialmente nas Sedes do Conselho Tutelar (fora da pandemia): 

Sede Conselho Tutelar Centro: Rua Olímpio José de Oliveira, 79 - Jd Jaqueira 

Sede Conselho Tutelar Sul: Rua Caraguatatuba, 293 - Travessão 

Horários: das 08:00hs as 17:00 da tarde de Segunda as Sextas-Feiras 

 

Presencialmente  apenas na Sede do Conselho Tutelar Centro (na pandemia): 

Horários: Com pré-agendamento para 10:00h da manhã às 14:00h; 

Em situações de Extrema Emergência, ficando a cargo da interpretação do Colegiado. 

Contatos Telefônicos/Email: 

Conselho Tutelar Centro: 3883-1690/38832573, conselho.tutelar@caraguatatuba.sp.gov.br 

Conselho Tutelar Sul: conselhotutelar.sul@caraguatatuba.sp.gov.br 

Telefone de Plantão: 9 9723-6758, de segunda a sexta-feira, a partir das 17:00h, em feriados 24h e aos 

fins de semana, 48h; 

Informações que o munícipe necessita para acessar os serviços: O mínimo de dados referente a 

Criança/Adolescente, de sua genitora e endereço completo. 

Prazo máximo para prestação de serviço: Não existe possibilidade de estipulação de prazos, tendo em 

vista a atuação da ação da Rede de Proteção; 

Prioridades de Atendimento: Situações que envolvem toda e qualquer forma de Violência praticada 

contra a criança/adolescente; 

Previsão de Tempo de Espera para Atendimento: De 15 a 30 minutos; 

Mecanismos de Comunicação com os usuários: Contato por Telefones Fixos/Celulares e Notificações 

em mãos; 

Procedimentos para Receber e Responder as Manifestações dos Usuários:   

mailto:conselho.tutelar@caraguatatuba.sp.gov.br
mailto:conselhotutelar.sul@caraguatatuba.sp.gov.br


 

Recebimentos – Denúncias anônimas a cargo do munícipe, as quais podem ser realizadas pelo Disque 

100, contato telefônico, email e presencialmente; 

Devolutiva – É vedada devolutiva ao denunciante, tendo em vista ser de cunho sigiloso a atuação do 

Conselho Tutelar e da Rede de Proteção, por conta da exposição e violação dos direitos da 

criança/adolescente, presentes nos Artigos 17 e 100, Inciso V da Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente; 

Mecanismo de Consulta a cerca do andamento do serviço solicitado: Os serviços a serem realizados 

são requisitados pelo Conselho Tutelar, conforme Artigo 136, Alínea A, da Lei 8.069/90 do ECA, a 

Rede de Proteção, não tendo o   munícipe acesso ao andamento devido a ética profissional e sigilo.  

 

 

 

 

 

 


