
  

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 

Horário de 

Atendimento será 

das 8:00 às 16:00hs 

 

BOLSA AMAMENTAÇÃO PRO-AMAM -  ORIGINAL E CÓPIA 

 

Critérios :  

 Inscrição na PAS; 

 Mãe maior de 18 anos; 

 Criança de 03 meses a 01 ano de idade amamentada pela mãe; 

 Renda familiar inferior os 03 salários mínimos; 

 Cópia do atestado de nascimento do menor lactente; 
Declaração de que o menor lactente está sendo acompanhado por médico pediatra, seja da rede 
pública ou privada; 
Atestado do médico pediatra comprovando que a mãe amamenta o menor lactente. 

 A criança não estar matriculada na creche; 

 A mãe não pode estar trabalhando; 
 
Documentos necessários para quem ESTÁ CADASTRADO NO PAS 

 Comprovante de Residência Atual no Nome da Requerente (Contrato de Compra e Venda, 

Escritura, Contrato de Locação com firma reconhecida, Imóvel Cedido Reconhecido Firma e 
outros documentos que comprovem a moradia na cidade, tais como contas CPFL, SABESP, 
Telefone, correspondências de bancos); 

 Carteira Digital => Para todas as pessoas da família maiores de 18 anos a 64 anos, obrigatório 
trazer: imprimido PDF recente, mesmo que não trabalhe ou tenha empresa ou informal. 

 Comprovante de Renda: 3 (três) últimos holerites, de Todas as pessoas da família que trabalha. 

- Trabalho informal, retirar no PAS. 
- Benefícios, Pensões e Aposentadorias do INSS para Beneficiados. 
- Comprovante de seguro desemprego/rescisão. 

 Certidão de Nascimento da criança; 

 No primeiro mês do benefício Declaração de Amamentação pelo médico pediatra, nos meses 

seguintes Atestado da Secretaria de Saúde comprovando a continuidade da amamentação. 

 Declaração Escolar de todos os filhos matriculados na escola “Menor de 15 anos”. 

 Inclusão Membro Familiar => Exclusivamente pelo Titular da Pasta com todos os Documentos 
do incluso. 

 Exclusão Membro Familiar => Exclusivamente pelo Titular da Pasta comprovando o novo 
endereço do excluso e aprovação da Assistente Social e/ou visita técnica. 

 

Documentos necessários para quem NÃO ESTÁ CADASTRADO NO PAS 

 Xerox do RG e CPF de todas as pessoas da família que residem na casa; 

 Xerox da Certidão de Nascimento de todas as pessoas solteiras da família que residem na casa; 

 Xerox Certidão de Casamento (Declaração de União Estável assinada pelo casal com firma 

reconhecida a assinatura em cartório do declarante e de uma das testemunhas, Declaração de 
Separação de Corpos com assinatura de testemunhas e reconhecer firma, ou Certidão de Casamento 
averbada); 

 Certidão de Óbito, quando for o caso; 

 Comprovante de Residência Atual no Nome da Requerente (Contrato de Compra e Venda, 

Escritura, Contrato de Locação com firma reconhecida, e outros documentos que comprovem a 
moradia na cidade, tais como contas CPFL, SABESP, Telefone, correspondências de bancos); 

 Carteira Digital => Para todas as pessoas da família maiores de 18 anos, obrigatório trazer: 
imprimido PDF recente, mesmo que não trabalhe ou tenha empresa ou informal. 

 Comprovante de Renda: 3 (três) últimos holerites, de Todas as pessoas da família que trabalha. 

- Trabalho informal, retirar no PAS. 
- Benefícios, Pensões e Aposentadorias do INSS para Beneficiados. 
- Comprovante de seguro desemprego/rescisão. 

 Comprovante de recebimento de Pensão Alimentícia ou Declaração de Ausência de Pensão 
Alimentícia; 

 Em caso de possuir empresa: Imposto de renda da empresa e documentos emitidos pelo contador 

constando o valor recebido mensalmente. 

 Declaração Escolar de todos os filhos matriculados na escola “Menor de 15 anos”. 

 


