
O que é o Renda Cidadã?
É um programa social que 
busca combater a pobreza 
por meio de um benefício 
de R$ 80 e a promoção 
de diversas atividades 
socioeducativas para  
 famílias  com renda  
mensal por pessoa menor 
que meio salário mínimo.

Mas como eu calculo  
a renda mensal por  
pessoa da minha família? 
É bem simples! Basta somar a quantia 
que todos da sua família ganham  
por mês e depois dividir pelo  
número total de integrantes.

O que são essas atividades 
socioeducativas?
São palestras, conversas, aulas de 
artesanato e cursos profissionalizantes 
promovidos pelo Serviço de Assistência 
Social à Família (SASF) para que jovens  
e adultos possam aprender coisas novas 
e complementar a renda familiar. 

Quem pode receber 
o Renda Cidadã?
Todas as famílias com renda mensal  
por pessoa inferior a meio salário mínimo, 
mas atenção: o programa possui  
um número máximo de beneficiários.

Mas o que significa esse número 
máximo de beneficiários?
Significa que existe um limite de famílias  
que podem fazer parte do programa,  
por isso, serão priorizadas aquelas que tem:

menor renda mensal por pessoa;
maior número de menores de 18 anos;
membros cumprindo medida 
socioeducativa;
membros idosos, com deficiência  
ou incapacitados para o trabalho;
membros que estiveram presos;
e aquelas que são chefiadas por mulheres. 

Como eu faço para  
receber o benefício?
Para se inscrever no programa, é necessário 
procurar o Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS), o SASF mais próximo da  
sua casa, ou ir até a Prefeitura, solicitar  
o cadastramento e aguardar a seleção.

Quais os documentos necessários 
para o cadastro?

Documento de Identidade (RG, Carteira de 
Habilitação ou Certidão de Nascimento)
CPF
Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS)
Título de Eleitor
Comprovante ou declaração de endereço da 
família
Documento oficial de matrícula e frequência 
no Ensino Fundamental das crianças e 
adolescentes da família com idade entre 6 e 
15 anos
Carteira de vacinação atualizada das 
crianças da família com até 6 anos de idade

Família 
é todo 

mundo que vive 
na mesma casa 

que você, mesmo 
sem laços 

sanguíneos.

Vocês conhecem o 
Renda Cidadã? Nele, 
vocês frequentam 
vários cursos e 

recebem um benefício 
por isso.

Eu queria 
ajudar o 

pessoal lá em 
casa, mas não 

sei como...



Entenda o
 Renda  
 Cidadã 

E depois da seleção  
é só receber o dinheiro?
Não. Para receber o Renda Cidadã,  
a família cadastrada deverá cumprir 
com as seguintes condições:

Crianças de até 6 anos devem  
estar com todas as vacinas em dias;

Crianças e adolescentes entre 6  
e 15 anos devem estar matriculados  
na escola com frequência mínima de 75%;

Frequência nas atividades socioeducativas 
promovidas pelos Sasf’s.

Os comprovantes de vacinação e frequência 
escolar deverão ser entregues nas datas 
combinadas no CRAS mais próximo  
à casa da sua família. 

Por quanto tempo eu  
posso receber o benefício?
Como o Renda Cidadã possui um número 
máximo de beneficiários, é possível participar 
do programa por até 36 meses. Depois desse 
período, você deixa de receber o benefício 
para que outras famílias possam participar.

Ficou com alguma 
dúvida? Procure 
o SASF e sempre

receba os técnicos 
na sua casa. A 
gente está aqui 

pra ajudar!

Os técnicos do SASF visitam 
periodicamente as casas das famílias 
beneficiadas, para acompanhá-las e 
auxiliar no cumprimento dessas condições.

 Renda Cidadã 

Central de Atendimento, 156
A ligação é gratuita e a central atende 24 horas, 
todos os dias.

CRAS
Funcionamento: Segunda-feira à sexta-feira, 
das 8h às 18h. 
E-mail: redecras@prefeitura.sp.gov.br

www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br
www.capital.sp.gov.br
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