
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 
 

                               CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 
 

Serviço 1 – PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA 
(PAIF) 

Descrição 

Consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a 
finalidade de fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura 
de 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 serviço PAIF integra o 
nível de proteção social básica do SUAS.  
 

  Objetivo:   
 

 Ofertar ações socioassistenciais de prestação continuada, por 
meio do trabalho social com famílias em situação de 
vulnerabilidade social e tem como 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 o acesso 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. 

Forma de 
acesso 

Demanda espontânea ou busca ativa do público alvo no território de 
abrangência. 

Acesso ao 
Serviço 

  CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  - CRAS 
Endereço: Avenida Antonio de Faria  nº. 161 – COHAB II 

Contato 

 
  Telefone: (16) 3251-6562 
  e-mail: cras@guariba.sp.gov.br 

 

Expediente Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h – 13h às 17h. 

Manifestação 
do usuário 

https://www.guariba.sp.gov.br/portal-da-transparencia/ouvidoria 
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