
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

SERVIÇO: CENTRAL DE CADASTRAMENTO/ATUALIZAÇÃO CADASTRO ÚNICO E

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Público Alvo: família com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa, ou que

recebam até 03 salários-mínimos de renda mensal total.

Requisitos, documentos e informações para acessar o serviço: 

- Trazer Cartão Bolsa Família (caso receba benefício);

- Recibo de água ou energia atual;

- Original Carteira Profissional de todas as pessoas, a partir de 14 anos (obrigatório);

- Original Contracheque atual para todos os moradores da casa com vínculo INSS;

- Original RG, Título de Eleitor e CPF do responsável familiar e demais moradores;

-  Original  Certidão  de  Nascimento/Casamento  de  todas  as  pessoas  que  residem  no

domicílio;

-  Declaração  Escolar  atual  de  crianças/adolescentes  com idade  entre  06  a  18  anos

(validade 15 dias;

- Telefone para contato (indispensável);

- Termo de Guarda das crianças que não residem com a mãe/pai;

-  Declarações de rendimento do INSS para:  aposentados,  pensionistas,  quem recebe

pensão alimentícia, BPC. (Não será aceita CNH).

Serviços Ofertados:  o Cadastro Único é a porta de entrada para fins de inclusão em

programas socioassistenciais do governo federal, sendo um instrumento que identifica e

caracteriza  as  famílias  de  baixa  renda,  permitindo  que  o  governo  conheça  melhor  a

realidade socioeconômica dessa população. Um dos programas supracitados é o Bolsa

Família, que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil.  Para se

inscrever no Cadastro Único, é preciso que um membro da família se responsabilize por

prestar 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.

Local  e  horário de funcionamento:  Central  de Cadastramento  Atualização Cadastro

Único/Programa Bolsa  Família,  situado  à  Rua  Pedro  Epichin,  nº  260,  Bairro  Colatina

Velha,  Colatina-ES  (próximo  ao  Batalhão  da  Polícia  Militar).  E-mail:

cadunicopmc@yahoo.com.br –  Telefone  (27)  3177-7020  /  3177-7203  /  99809-4605

(whatsapp). Horário de Funcionamento: 07h às 17h, de segunda a Sexta-feira.
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Canais  de  Atendimento:  o  serviço  pode  ser  acessado  de  forma  espontânea,  pode

também ser acessado por encaminhamentos de outros serviços da assistência social ou

de outras políticas públicas e por órgãos do Sistema Judiciário. 


