
 

FORMULÁRIO 1  -  RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIMENTOS DO  CRAS                                MÊS:                        / 20                                                                                                                                   
 

Nome da Unidade: _______________________________ Nº da Unidade: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Endereço:  _______________________________________________________________________________________  

Município ________________________________________________________________________ UF ____________-                                
 
 

Bloco I - Famílias em acompanhamentos pelo PAIF 

A. Volume de famílias em acompanhamento pelo PAIF Total 

A.1.  Total de famílias em acompanhamento pelo PAIF  

A.2.  Novas famílias inseridas no acompanhamento do PAIF durante o mês de referência  

B. Perfil de famílias inseridas em acompanhamento no PAIF, no mês Total 

B.1. Famílias em situação de extrema pobreza  

B.2. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família  

B.3. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, em descumprimento de condicionalidades  

B.4. Famílias com membros beneficiários do BPC  

B.5. Famílias com crianças/adolescentes no PETI  

B.6. Famílias com adolescentes no Projovem adolescente  

 
 
 

Bloco 2 - Atendimentos individualizados realizados no CRAS 

C. Volume de atendimentos individualizados realizados no CRAS Quantidade 

C.1. Total de atendimentos individualizados realizados, no mês  

C.2. Famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único  

C.3. Famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único  

C.4. Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC  

C.5. Famílias encaminhadas para o CREAS  

*  Nos campos C1 a C5 devem ser contabilizadas todas as famílias/indivíduos, independente de estarem, ou não, em acompanhamento sistemático do PAIF 

 
 

Bloco 3 - Atendimentos coletivos realizados no CRAS 

D. Volume dos Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos  Quantidade 

D.1. Famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF  

D.2. Crianças em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para crianças até 6 anos  

D.3. Crianças/ adolescentes em Serv. de Conv. e Fort. de Vínculos para crianças/adolescentes de 6 a 15 anos  

D.4. Jovens em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para jovens de 15 a 17 anos  

D.5. Idosos em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para idosos  

D.6. Pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades coletivas de caráter não continuado  

D.7. Pessoas com deficiência, participando dos Serviços de Convivência ou dos grupos do PAIF  

 
 
 
 

Nome do Coordenador do CRAS: __________________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________    CPF: ______________________________ 



 

FORMULÁRIO 2  -  REGISTRO DAS FAMÍLIAS INCLUÍDAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAIF                                                                                      MÊS:   _____________/ 20     
 

Nome da Unidade: _____________________________________________________________________________ Nº da Unidade: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Endereço:  _________________________________________________________________ Município: __________________________________________ UF ____________ 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 COLUNA 3 COLUNA 4 COLUNA 5 

 
Tipo do nº  

Identificador 
da pessoa 

Número Identificador 
(NIS ou CPF) 

Nome do Responsável Familiar 

Forma de 
acesso da 
família ao 

CRAS 

Caso tenham sido realizados Encaminhamentos em decorrência do 
atendimento realizado, indique quais, utilizando os códigos da tabela 

|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

|__|__| |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__| 

|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

|__|__| |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__| 

|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

|__|__| |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__| 

|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

|__|__| |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__| 

|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

|__|__| |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__| 

|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

|__|__| |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__| 

|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

|__|__| |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__| 

|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

|__|__| |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__| 

|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

|__|__| |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__| 

|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

|__|__| |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__| 

|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

|__|__| |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__| 

|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

|__|__| |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__| 

|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

|__|__| |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__| 

|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

|__|__| |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__| 

|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

|__|__| |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__| 

|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

|__|__| |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__| 

|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

|__|__| |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__| 

|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

|__|__| |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__| 

|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

|__|__| |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__| 

|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

|__|__| |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__|          |__|__| 

* Para preenchimento das Colunas 1, 4 e 5 utilize os códigos da tabela anexa 

Nome do Coordenador do CRAS: ________________________________________ Assinatura: ___________________________________    CPF: ______________________



 

TABELAS DE CÓDIGOS PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 2 - CRAS 
 

Tipo do nº  Identificador da pessoa 

1 – NIS (Número de Identificação Social) 
2 – CPF (Cadastro de Pessoa Física) 

Forma de acesso da família ao CRAS 

01 – Por demanda espontânea 
02 – Em decorrência de Busca Ativa realizada pela equipe da unidade 
03 – Em decorrência de encaminhamento realizado por outros serviços/unidades da Proteção Social Básica 
04 – Em decorrência de encaminhamento realizado por outros serviços/unidades da  Proteção Social Especial 
05 – Em decorrência de encaminhamento realizado pela área de Saúde 
06 – Em decorrência de encaminhamento realizado pela área de Educação 
07 – Em decorrência de encaminhamento realizado outras políticas setoriais 
08 - Em decorrência de encaminhamento realizado pelo Conselho Tutelar 
09- Em decorrência de encaminhamento realizado pelo Poder Judiciário 
10 – Em decorrência de encaminhamento realizado pelo Sistema de Garantia de Direitos (Defensoria Pública, Ministério Público, 
Delegacias) 
 

Códigos para Inclusão no PAIF e Tipos de Encaminhamentos realizados para a Família ou para algum de seus membros 
 

00 – Inclusão de Família em acompanhamento pelo PAEFI (marcação exclusiva para CREAS) 
01-  Inclusão da Família em acompanhamento pelo PAIF (marcação exclusiva para CRAS) 
 

Tipos de encaminhamentos 
05 – Para Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos voltados a crianças e adolescentes  
         (inclusive PETI e Projovem) 
06 – Para Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos voltados para idosos 
07 – Para atualização cadastral no CADÚNICO (inclusive quando realizada no próprio CRAS) 
08 – Para inclusão no CADÚNICO (inclusive quando realizada no próprio CRAS) 
09 – Para o INSS, visando acesso ao BPC 
10 – Para o INSS visando acesso a outros direitos, que não o BPC 
11 – Para acesso a Benefícios Eventuais 
12 – Para acesso a Documentação Civil (Certidão de Nascimento, RG, Carteira de Trabalho, etc) 
13 - Encaminhamento do CRAS para o CREAS (marcação exclusiva para o CRAS) 
14 – Encaminhamento do CREAS para o CRAS (marcação exclusiva para o CREAS) 
15 – Encaminhamento para outras unidades/serviços de Proteção Social Especial 
 

30 – Para Serviços de Saúde Bucal (por exemplo: Brasil Sorridente) 
31 – Para Serviços de Saúde Mental 
32 – Para Serviços de Saúde voltados ao acesso de órteses e próteses para pessoas com deficiência 
33 – Para Unidades de Saúde da Família 
34 – Para outros serviços ou unidades do Sistema Único de Saúde 
 

40 – Para Educação – Creche e Pré-escola (ensino infantil) 
41 – Para Educação - Rede regular de ensino (ensino fundamental e ensino médio) 
42 – Para Educação de Jovens de Adultos (por exemplo: Brasil Alfabetizado) 
 

50 – Para Serviços, Programas ou Projetos voltados à capacitação profissional 
51 – Para Serviços, Programas ou Projetos voltados à geração de trabalho e renda 
52 - Para Serviços, Programas ou Projetos voltados à intermediação de mão-de-obra 
53 – Para acesso a microcrédito 
 

60 – Para programa da área de Habitação 
61 – Para acesso à Tarifa Social de Energia Elétrica 
 

70 – Para Conselho Tutelar 
71 – Para Poder Judiciário 
72 – Para Ministério Público 
73 – Para Defensoria Pública 
74 – Para Delegacias (especializadas ou não) 
 

85 – Outros encaminhamentos (código livre, a ser utilizado conforme interesse específico de cada município) 
86 – Outros encaminhamentos (código livre, a ser utilizado conforme interesse específico de cada município) 
87 – Outros encaminhamentos (código livre, a ser utilizado conforme interesse específico de cada município) 
88 – Outros encaminhamentos (código livre, a ser utilizado conforme interesse específico de cada município) 
89– Outros encaminhamentos (código livre, a ser utilizado conforme interesse específico de cada município) 

 


