
VALORIZE SUA PROFISSÃO.

COMO ENCONTRAR O 
CRAS MAIS PRÓXIMO

ANEXO 1

Dona de Casa:



 O Pré-Cadastro permite que o cidadão já informe dados importantes para o 
seu cadastro. Após enviar o Pré-Cadastro, o usuário tem 120 dias para comparecer a 
um Posto de Atendimento do Cadastro Único (CRAS) apresentando os 
documentos de identificação obrigatórios de todos os integrantes da família e 
complementar outros que sejam essenciais. A apresentação dos documentos e a 
complementação de informações é necessária para que o cadastro seja concluído e 
o cidadão possa ter direito a solicitar benefícios sociais.

 No posto de atendimento municipal, a equipe do Cadastro Único irá coletar as 
demais informações referentes ao domicílio, família, escolaridade, trabalho e 
remuneração. Para saber onde estão os Postos de Atendimento do Cadastro Único 
da sua cidade você pode consultar o aplicativo ou encontrar um CRAS mais próximo. 
Confira o passo-a-passo descrito neste anexo.

Atenção: O Pré-cadastro é uma etapa opcional. Se preferir, o cidadão pode fazer 
todo o cadastramento diretamente no posto de atendimento do Cadastro Único. O 
Pré-cadastro é apenas uma forma de agilizar esse serviço.
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ENDEREÇOS E LOCAIS DOS CRAS

1. Para verificar qual o CRAS mais próximo de você acesse o site:
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/

http://sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/index.xhtml
http://sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/index.xhtml


2. Selecione um município:

3. Localize no mapa os ícones na cor roxa.

4. Caso não localize nenhum CRAS seguindo o passo anterior, basta pesquisar no 
 Google da seguinte maneira: CRAS ENDEREÇO - NOME DO SEU MUNÍPIO.

Veja o exemplo:
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DONA DE CASA: VALORIZE SUA PROFISSÃO

Promoção: União Feminina.
Autoria dos textos: Pb. Paulo Robson Pedroso e 

Dcª. Rosimeri Manica.
Arte e diagramação: Assessoria de Comunicação.

ESTE ANEXO FAZ PARTE DO GUIA
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