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FUNÇÕES: A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – 
SEMASC é o órgão responsável por gerenciar os equipamentos direcionados às 
Políticas Públicas de Assistência Social do município. 

Atualmente contamos com os seguintes equipamentos: 

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 

ATENDIMENTO: 

HORÁRIO: Segunda a quinta-feira – 08h às 17h 

HORÁRIO: Sexta-feira – 07 às 15h 

TELEFONE: (27) 3724-1006 

TELEFONE: (27) 99909-3176 

E-MAIL: cras@marilandia.es.gov.br 

ENDEREÇO: Rua Antônio Nardi - 67 – Centro. 

FUNÇÃO: O CRAS é uma unidade pública integrante da Proteção Social Básica 
do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

É responsável pela oferta do Programa de Atenção Integral à Família – PAIF. O 
CRAS atua com famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade por meio 
de programas, projetos e serviços voltados principalmente para a orientação e o 
convívio sócio familiar. 

As ações desenvolvidas têm como objetivo fortalecer vínculos familiares e 
comunitários, promover o acesso à renda, contribuir para autonomia e 
emancipação das famílias. 

Atuar de forma preventiva evitando que as famílias atendidas tenham os direitos 
violados, recaindo em situação de risco social. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

• Cadastramento das famílias   

• Levantamento e identificação das necessidades das famílias 

• Atendimentos psicossociais individuais e em grupos 

• Visitas domiciliares e institucionais 

• Encaminhamento à rede socioassistencial 
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CADASTRO ÚNICO 

ATENDIMENTO: 

HORÁRIO: Segunda a quinta-feira – 08h às 17h 

HORÁRIO: Sexta-feira – 07 às 15h 

TELEFONE: (27) 3724-1006 

E-MAIL:  bolsafamilia@marilandia.es.gov.br 

ENDEREÇO: Rua Antônio Nardi - 67 – Centro 

FUNÇÃO: É um instrumento de identificação e caracterização sócioeconômica 
das famílias brasileiras de baixa renda. 

Para solicitar o cadastro ou atualização o responsável da família deverá 
comparecer para a entrevista no CRAS - Centro de Referência de Assistência 
Social, para coleta das informações sobre a composição do núcleo familiar, 
formas de acesso a serviços públicos essenciais e dados sobre cada um dos 
componentes da família. 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 

FUNÇÃO: O SCFV é um serviço ofertado de forma complementar ao trabalho 
social com famílias, realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realiza 
atendimentos em grupo, com atividades artísticas, culturais, de lazer e esportiva, 
dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. 

 É uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, 
estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e 
vivências individuais, coletivas e familiares. 
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CREAS: Centro de referência especializado e assistência social 

ATENDIMENTO: 

HORÁRIO: Segunda a quinta-feira – 08h às 17h 

HORÁRIO: Sexta-feira – 07 às 15h 

TELEFONE: (27) 3724-1531 

E-MAIL: creasmarilandia@gmail.com   

ENDEREÇO: Rua Jocondo Caliman - 553 – Centro 

FUNÇÃO: O CREAS é uma unidade pública que tem por objetivo a oferta de 
serviços de Proteção Especial de Média Complexidade. Isso ocorre por meio do 
atendimento e o acompanhamento especializado de famílias e indivíduos cujos 
direitos foram violados ou ameaçados. Além de encaminhar e orientar os 
cidadãos para os serviços da Assistência Social e demais serviços públicos 
existentes no município, no CREAS também se fornecem informações, apoio à 
família, bem como estimula a mobilização comunitária dentre outros. 

 

CONSELHO TUTELAR 

ATENDIMENTO: 

TELEFONE: (27) 3724-1063 

TELEFONE PLANTÃO: (27) 99747-0842 

 E-MAIL:  conselhomarilandia@hotmail.com    

ENDEREÇO: Rua Cézar Altoé – 202 – Centro 

FUNÇÃO: O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não 
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos 
da criança e do adolescente, definidos no ECA – Estatuto da Criança e do 
Adolescente - Lei Federal 8.069 de 13.07.1990. 

O Conselho Tutelar atua no Eixo de Defesa dos Direitos das Crianças e 
Adolescentes, devendo aplicar medidas protetivas e medidas de 
responsabilização sempre que os direitos reconhecidos no ECA forem 
ameaçados ou violados. Entretanto, o Conselho Tutelar não executa programas 
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e serviços de atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias, ou, em 
outras palavras, não executa as próprias medidas que aplica, mas deve 
encaminhar o seu público para os atendimentos de que necessita, que deverão 
ser executados pela rede de serviços, na perspectiva de ações que sejam 
intersetorialmente integradas. 

 

BANCO NOSSO CRÉDITO 

ATENDIMENTO: 

HORÁRIO: Segunda a sexta-feira – 09h às 11h30min / 12h30min às 16h   

HORÁRIO:  Sexta-feira – 07 às 15h 

TELEFONE: (27) 3724-1870 

E-MAIL ncmarilandia@gmail.com     

ENDEREÇO:  Av. Dom Bosco - 452 – Centro 
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