Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (a partir de maio de 2016)
Fonte: http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico
CADASTRO ÚNICO
O QUE É E PARA QUE SERVE

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é um instrumento
que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a
realidade socioeconômica dessa população. Nele são registradas informações como: características
da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras.
A partir de 2003, o Cadastro Único se tornou o principal instrumento do Estado brasileiro para a
seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, sendo usado
obrigatoriamente para a concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família, da Tarifa Social de
Energia Elétrica, do Programa Minha Casa Minha Vida, da Bolsa Verde, entre outros. Também pode
ser utilizado para a seleção de beneficiários de programas ofertados pelos governos estaduais e
municipais. Por isso, ele é funciona como uma porta de entrada para as famílias acessarem diversas
políticas públicas.
A execução do Cadastro Único é de responsabilidade compartilhada entre o governo federal, os
estados, os municípios e o Distrito Federal. Em nível federal, o Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome (MDS) é o gestor responsável, e a Caixa Econômica Federal é o agente operador
que mantém o Sistema de Cadastro Único.
O Cadastro Único está regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e outras
normas. A consulta a legislação
QUEM PODE SE CADASTRAR

Podem se inscrever no Cadastro Único:
- Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa;
- Famílias com renda mensal total de até três salários mínimos; ou
- Famílias com renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à
inclusão em programas sociais nas três esferas do governo.
Pessoas que moram sozinhas podem ser cadastradas. Elas constituem as chamadas famílias
unipessoais.
Pessoas que vivem em situação de rua — sozinhas ou com a família — também podem ser
cadastradas. O caminho, nesse caso, é procurar algum posto de atendimento da assistência social e
perguntar como fazer para ser incluído no Cadastro Único.

COMO SE CADASTRAR

Para se inscrever no Cadastro Único, é preciso que uma pessoa da família se responsabilize por
prestar as informações de todos os membros da família para o entrevistador. Essa pessoa —chamada
de Responsável pela Unidade Familiar (RF) — deve ter pelo menos 16 anos e, preferencialmente, ser
mulher.
O Responsável Familiar é quem poderá garantir que as informações comunicadas durante a
entrevista são verdadeiras, além de se comprometer a atualizar o cadastro sempre que houver
mudanças na família.
O RF deve procurar o setor responsável pelo Cadastro Único ou pelo Bolsa Família na cidade em que
mora. Se não souber onde fica o local de cadastramento, pode buscar essa orientação no Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua casa. Em muitas localidades, o próprio
CRAS realiza o cadastramento das famílias.
Documentos obrigatórios
— Para o Responsável pela Unidade Familiar (RF), é obrigatória a apresentação do CPF ou do Título
de Eleitor.
As exceções são as famílias indígenas e quilombolas:
-O RF da família indígena pode apresentar o CPF, o título de eleitor, mas também o Registro
Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) ou outros documentos de identificação, como
certidão de casamento, RG e carteira de trabalho;
-O RF da família quilombola pode apresentar o CPF, o título de eleitor ou outros documentos de
identificação como certidão de nascimento, certidão de casamento, RG ou carteira de trabalho.
—Para as outras pessoas da família, é obrigatória a apresentação de qualquer um destes
documentos de identificação: certidão de nascimento, certidão de casamento, CPF, carteira de
identidade (RG), carteira de trabalho ou Título de Eleitor.
Documentos que não são obrigatórios, mas facilitam o cadastramento


Comprovante de endereço, de preferência a conta de luz;



Comprovante de matrícula escolar das crianças e jovens até 17 anos. Se não tiver o
comprovante, o RF deve informar o nome da escola de cada criança ou jovem;



Carteira de trabalho

Cadastramento de pessoas sem documento
Se alguém da família ou se todos integrantes não tiverem documentos, não tem problema. O
entrevistador do Cadastro Único deve fazer a entrevista, orientar e encaminhar a família ou a pessoa
para tirar os documentos. Se a pessoa nunca foi registrada, a primeira via da certidão de nascimento
é de graça. O cadastramento é um direito da família de baixa renda.

Mas, enquanto o(a) Responsável Familiar não apresentar um dos documentos obrigatórios ao
entrevistador e um documento para cada membro da família, o cadastro ficará incompleto e a
família não poderá participar de programas sociais. Ainda assim é importante que o cadastramento
seja feito, pois isso permite ao governo saber que precisa realizar ações de mobilização para o
registro civil de nascimento e a documentação básica dos cidadãos.
As pessoas podem denunciar casos em que o setor do Cadastro Único não queira fazer o
cadastramento, entrando em contato para a Ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS). O telefone é 0800 707 2003 (opção 5).
CADASTRO EM DIA

As pessoas inscritas no Cadastro Único assumem o compromisso de prestar informações verdadeiras
e atuais sobre sua família. Manter o cadastro atualizado é importante porque o governo utiliza esses
dados para conhecer melhor as necessidades das famílias e oferecer benefícios e serviços sociais que
contribuam para a melhoria de vida de todos. Além disso, a maioria dos programas sociais que usam
o Cadastro Único só concede benefícios para as pessoas que estão com o cadastro atualizado, como
é o caso do Programa Bolsa Família e da Tarifa Social de Energia Elétrica.
A partir do momento em que a família estiver cadastrada, sempre que houver alguma mudança em
sua situação, é necessário atualizar as informações. Veja alguns exemplos de alterações que devem
ser comunicadas:


nascimento ou morte de alguém na família;



saída de um integrante para outra casa;



mudança de endereço;



entrada das crianças na escola ou transferência de escola;



aumento ou diminuição da renda, entre outros.

A família deve procurar o Setor Responsável pelo Cadastro Único ou pelo Bolsa Família em sua cidade
e fazer uma nova entrevista. Alguns municípios oferecem os serviços de cadastramento e atualização
cadastral nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).
Mesmo sem mudança na família, o cadastro deve ser atualizado a cada dois anos,
obrigatoriamente. A atualização é importante para que as informações declaradas reflitam a
situação socioeconômica em que a família vive — é o que se chama cadastro qualificado.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome promove ações periódicas com o
objetivo de qualificar as informações constantes no Cadastro Único. Anualmente, realiza a
Averiguação Cadastral, para verificar algumas inconsistências de informações identificadas a partir
do cruzamento do Cadastro Único com outras bases de dados do governo. Para mais
informações,consulte - Qualidade das informações cadastrais.

PROGRAMAS QUE ATENDEM AOS INSCRITOS

Cada vez mais, o governo federal, os estados e os municípios utilizam o Cadastro Único para
identificar potenciais beneficiários de programas sociais. Isso integra esforços de todas as esferas
governamentais no enfrentamento da pobreza e contribui para otimizar a gestão dos programas,
além de evitar desperdício de recursos públicos.
Mas o cadastramento não significa a inclusão automática em programas sociais. Esses programas
usam as informações do Cadastro Único, mas são gerenciados por outros órgãos. A seleção e o
atendimento da família ocorrem de acordo com critérios e procedimentos definidos pelos gestores e
pela legislação específica de cada um deles.
Abaixo está a relação dos principais programas federais usuários do Cadastro Único, cada um com
hiperlink para mais informações. Lembre-se: A inclusão prévia no Cadastro Único é condição para
participar dos programas listados abaixo.
Programa Bolsa Família
Tarifa Social de Energia Elétrica
Programa Minha Casa Minha Vida
Carteira do Idoso
Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda
Telefone Popular
Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos
Programas Cisternas
Água para Todos
Bolsa Verde (Programa de Apoio à Conservação Ambiental)
Bolsa Estiagem
Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais/ Assistência Técnica e Extensão Rural
Programa Nacional de Reforma Agrária
Programa Nacional de Crédito Fundiário
Crédito Instalação
Carta Social
Serviços Assistenciais
Programa Brasil Alfabetizado
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti)

GESTÃO DO CADASTRO

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é uma ação federal,
com gestão compartilhada e descentralizada entre a União, os estados, o Distrito Federal e os
municípios. Ou seja, ao aderirem ao Programa Bolsa Família (PBF) e ao Cadastro Único, todos os
entes federados assumiram compromissos e atribuições específicos, que devem ser executados de
forma articulada.
Periodicamente, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) mede a qualidade
da gestão nos estados e nos municípios, a partir do Índice de Gestão Descentralizada (IGD). Com base
nesse índice, repassa recursos para apoiar as atividades em cada local.
O IGD relacionado ao Cadastro Único é o mesmo do Programa Bolsa Família (PBF) — taxas referentes
às duas políticas são utilizadas no cálculo do índice. Assim, é importante que os recursos repassados
aos municípios e aos estados atendem às necessidades não apenas da gestão do PBF como também
da gestão do Cadastro Único. Saiba mais sobre o IGD.
O Cadastro Único é muito mais do que um banco de informações sobre as famílias de baixa renda.
Ele abrange procedimentos, tecnologias e sistemas eletrônicos. Esta seção apresenta os principais
assuntos para quem atua nas gestões municipais e coordenações estaduais, tais como: estrutura
necessária para o funcionamento; processos de cadastramento; e perfis de acesso aos sistemas
informatizados.
ATRIBUIÇÕES DE CADA NÍVEL DE GOVERNO

Governo federal
O governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), coordena a gestão, a implantação e a execução do
Cadastro Único. Além disso, articula os processos de capacitação de gestores e operadores, avalia a
qualidade dos dados registrados na base e adota medidas de controle e monitoramento.
Cabe ainda ao MDS: normatizar a gestão do Cadastro Único; incentivar seu uso por outros órgãos
governamentais; oferecer canais de comunicação a gestores(as) e a pessoas cadastradas, entre
outras atividades. O ministério também responde pela gestão do contrato de prestação de serviços
com a Caixa Econômica Federal (CAIXA), que opera o Sistema do Cadastro Único.
Saiba quem é quem na Senarc/MDS.
Governo estadual
Os estados são responsáveis por coordenar e executar a capacitação dos gestores e dos
entrevistadores dos municípios; prestar orientação técnica aos municípios sobre temas relacionados
à gestão do Cadastro Único; estimular o cadastramento pelos municípios; e apoiar o acesso aos
Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos (GPTEs) e às ações de documentação civil.
Governo municipal
Os municípios e o Distrito Federal têm papel fundamental na execução do Cadastro Único. São
responsáveis, entre outras atividades, por:



Identificar e localizar as famílias a serem cadastradas, entrevistá-las e registrar os dados no
Sistema do Cadastro Único:



Atualizar os dados das famílias, verificando todas as informações registradas no cadastro.



Excluir pessoas ou famílias da base do Cadastro Único, conforme a legislação;



Garantir a integridade e a veracidade dos dados cadastrados;



Adotar providências para averiguar se os dados cadastrados condizem com a realidade da
família, nos casos em que há indícios de omissão de informações ou prestação de
informações inverídicas.

Para conhecer todas as atribuições de cada um dos níveis de governo, consulte o Decreto nº 6.135,
de 26 de junho de 2007, e a Portaria nº 177, de 16 de junho de 2011.

ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO

É direito das pessoas de baixa renda se inscreverem no Cadastro Único ou atualizarem os dados
cadastrais, sempre que acharem necessário. Por isso, os municípios e o Distrito Federal devem ter
uma estrutura capaz de atender à demanda da população, em um tempo razoável.
Embora não exista impedimento para agendar entrevistas, a data marcada deve levar em conta a
necessidade e o bem-estar das famílias. Os atendentes também devem ser sensibilizados para
entrevistar imediatamente aquelas famílias que se deslocaram de lugares distantes para ir ao posto
de cadastramento ou que não têm recursos para voltar outras vezes. Ou seja, recomenda-se a
adoção de estratégias mistas de atendimento ao público.
Assim, os municípios e o DF devem dispor de uma equipe de trabalho qualificada e de um local
apropriado às atividades.
—Recomenda-se que a equipe tenha a seguinte composição, lembrando que o número de
trabalhadores por função dependerá da demanda de cada local:
Gestor/ Coordenador: responsável por coordenar as atividades e a equipe do Cadastro Único;
planejar; monitorar e avaliar as ações de cadastramento; elaborar relatórios; articular e implementar
parcerias; e receber e tratar denúncias de irregularidades. O gestor/coordenador deve ter
experiência na área social e em gestão, perfil de liderança e capacidade de transmitir conteúdos.
Entrevistador: responsável por receber as famílias e agendar as entrevistas, entrevistar (nos postos
de atendimento e na residência da família, em casos de visita domiciliar) e, idealmente, digitar os
dados coletados no Sistema de Cadastro Único. O entrevistador deve ter, preferencialmente, ensino
médio completo, além de possuir boa caligrafia, perfil de atendimento ao público, conhecimento
básico em informática e capacidade de trabalhar em equipe. O profissional somente poderá realizar
entrevistas quando fizer a Capacitação de Preenchimento de Formulários, oferecida pelo MDS ou
pelo estado.
Digitador: responsável por digitar os dados coletados no Sistema de Cadastro Único e que,
idealmente, também fez a entrevista com a família. Esse profissional também organiza os arquivos e

confere os formulários. O digitador deve ter, preferencialmente, ensino médio completo,
conhecimento básico em informática, habilidade em digitação, perfil de atendimento ao público e
capacidade de trabalhar em equipe. Somente poderá utilizar o Sistema de Cadastro Único depois de
fazer a capacitação oferecida pela CAIXA.
Técnico de nível superior: responsável por realizar as visitas domiciliares para averiguação cadastral
e fiscalização, atender e encaminhar as famílias para outros serviços e tratar denúncias de
irregularidades. Deve ter conhecimento básico em informática, capacitação em acolhida e escuta,
capacidade de trabalhar em equipe, perfil articulador, perfil de atendimento ao público e capacidade
de transmissão de conhecimentos.
—Outros profissionais também podem contribuir para formar uma equipe ainda mais completa, em
especial em municípios maiores, como:
Auxiliar administrativo: responsável por receber e agendar as entrevistas das famílias, organizar
arquivos e realizar atendimentos por telefone, entre outras funções. O auxiliar administrativo deve
ter, preferencialmente, ensino médio completo, conhecimento básico em informática e perfil de
atendimento ao público.
Supervisor de cadastro: responsável por organizar arquivos de formulários, realizar a conferência
desses documentos, analisar dados, elaborar relatórios e assessorar a coordenação. O supervisor de
cadastro deve ter, preferencialmente, ensino médio completo, conhecimento básico em informática
e capacidade de trabalhar em equipe.
Técnico de análise de dados e sistemas: responsável por monitorar e avaliar as ações de
cadastramento, analisar os dados, elaborar relatórios, operar os sistemas, e assessorar a
coordenação. O técnico de análise de dados deve ter, preferencialmente, ensino superior completo e
conhecimento intermediário em informática.
— Em relação à infraestrutura, recomenda-se que os municípios e o DF disponham de:
1) Locais onde funcionem, de forma contínua, postos de cadastramento para as famílias que desejam
se inscrever no Cadastro Único ou atualizar os dados cadastrais. Esses locais devem possuir
condições mínimas para receber a população, como: sanitário, acessibilidade para pessoas com
deficiência, atendimento preferencial a idosos e a gestantes, água potável, entre outras;
2) Local para o trabalho dos digitadores, equipado com computadores com acesso à internet e
impressoras; e
3) Local para o arquivamento dos formulários.
SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO

A inclusão da família no Cadastro Único e a atualização cadastral só são efetivadas após a digitação e
o processamento dos dados no Sistema do Cadastro Único. Nesse sistema, de responsabilidade da
Caixa Econômica Federal (CAIXA), são realizadas todas as atividades de inclusão e de atualização
cadastral de forma online.
Assim, os municípios precisam:

a) que todos os computadores que utilizam o Sistema do Cadastro Único tenham conexão à internet
com alta velocidade;
b) que os trabalhadores sejam capacitados para a utilização desse instrumento.
O Sistema do Cadastro Único possibilita a visualização de dados de famílias em outros municípios, a
troca de Responsável pela Unidade Familiar e a transferência de famílias de outras cidades, entre
outras ações. No caso de mudança da família do município, o sistema permite que o município de
destino recupere automaticamente as informações cadastrais registradas no município de origem, de
modo a facilitar e agilizar o cadastro da família.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

O Sistema de Cadastro Único permite o registro dos dados coletados nos formulários principal
(caderno verde), avulsos e suplementares. Ao entrevistar as famílias, as equipes de trabalho devem
observar os conceitos operacionais do Cadastro Único, para que as informações coletadas tenham
boa qualidade.
Conheça alguns conceitos fundamentais:
Família: todas as pessoas que moram no mesmo domicílio e dividem renda ou despesas.
Responsável pela Unidade Familiar, ou Responsável Familiar (RF): deve ser um dos membros da
família, preferencialmente mulher. O RF deve ter idade mínima de 16 anos. Essa pessoa é quem vai
prestar as informações da família, que serão registradas no Cadastro Único.
Renda: é toda e qualquer remuneração recebida pela pessoa, seja de trabalho formal, informal ou
de outras fontes. São considerados os rendimentos do trabalho, de aposentadoria, pensão, segurodesemprego, auxílio-doença, salário-maternidade, BPC, doações regularmente recebidas pelas
pessoas da família, entre outros. No Cadastro Único, capta-se a renda bruta, ou seja, o valor total da
remuneração recebida sem descontos de impostos, contribuição à previdência social ou outros.
Esse conceito está subdividido em renda familiar mensal e em renda familiar mensal per capita (por
pessoa). Os dois valores são obtidos a partir de cálculos automáticos, realizados pelo Sistema de
Cadastro Único a partir das informações declaradas pelo Responsável Familiar.
Autodeclaração: Somente serão registradas no Cadastro Único as informações que a família disser. O
entrevistador deve respeitar isso e não mudar nada do que foi falado. A família não é obrigada a
apresentar comprovante de renda nem de residência, mas deve ser orientada sobre o compromisso
de prestar informações verdadeiras. A assinatura do RF, no final do formulário, é uma forma de
responsabilização.
Se permanecer alguma dúvida quanto ao que tiver sido declarado, o atendente pode solicitar que a
família assine um termo de responsabilidade adicional. Além disso, a visita domiciliar é um dos meios
para comprovar a realidade socioeconômica da família.
Cadastro atualizado: aquele que reflete a situação socioeconômica mais recente da família. Por isso,
os dados precisam ser atualizados sempre que houver mudanças na família. Se não houver

mudanças, as informações devem ser confirmadas, no máximo, a cada dois anos. A atualização é
especialmente importante nesses campos: endereço; renda; composição familiar; CPF ou Título de
Eleitor para o RF; nome (e Código Inep) da escola das crianças e dos adolescentes, além do ano
escolar.


Na Revista Eletrônica FAQ – Formulários do Cadastro Único, disponível no Portal de Educação
a Distância do MDS, são apresentados mais conceitos.



Ao realizarem as capacitações presenciais, as equipes de trabalho têm acesso a materiais de
instrução, com todos os conceitos operacionais do Cadastro Único.

QUEM PODE ACESSAR O SISTEMA

O Sistema de Cadastro Único é de acesso restrito a órgãos e a entes que operacionalizam a gestão do
Cadastro Único, como o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), os
municípios, o DF, os estados e a CAIXA (agente operador).
Além desses, órgãos e entidades legalmente responsáveis pela implementação de programas sociais
que utilizam o Cadastro Único para a seleção de famílias podem acessar o Sistema, desde que
cumpram os requisitos definidos pelo MDS. Para mais informações, clique aqui. Órgãos de controle
também têm acesso ao Sistema de Cadastro Único, por meio de Acordo de Cooperação Técnica com
o MDS.
Para as gestões operarem o Sistema, há dois perfis de acesso:
Perfil de
usuário

Definição
Responsável por gerenciar o Sistema de Cadastro
Único, cadastrar os demais usuários de sua equipe e
dar as permissões de acesso para a realização de
todas as atividades de manutenção na base do
Cadastro Único, bem como gerenciar a desativação
do usuário, quando for necessário.

Como solicitar o cadastramento
A solicitação é feita à CAIXA.

É necessário preencher a Ficha
de Cadastramento de Usuário
Externo Ficus/E, que poderá ser
obtida no site da CAIXA por meio
Usuário
do
Link
Máster
Só podem ter esse perfil os que operacionalizam a http://www.caixa.gov.br/site/pa
anexar
gestão do Cadastro Único e outros órgãos, mediante ginas/downloads.aspx,
cópia
do
RG
e
CPF
e
encaminhar
conveniência e oportunidade do MDS.
para
a
agência
de
Cada prefeitura poderá indicar até dois Usuários relacionamento
da
Caixa
Másteres.
Econômica Federal.
Responsável por realizar as ações de consulta,
O Usuário Máster é quem
inclusão, alteração e/ ou exclusão de dados
fornece o acesso ao Usuário
cadastrais de famílias/ pessoas na base do Cadastro
Final, diretamente no Sistema de
Usuário
Único. Tem de ser cadastrado pelo Usuário Máster
Cadastro Único.
Final
para poder acessar o Sistema de Cadastro Único. O
número de Usuários Finais é definido pela gestão, de
acordo com as necessidades locais.
Como solicitar o cadastramento
A solicitação é feita à CAIXA.
É necessário preencher a Ficha de Cadastramento de Usuário Externo Ficus/E, que poderá ser

obtida no site da CAIXA por meio do Link http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx,
anexar cópia do RG e CPF e encaminhar para a agência de relacionamento da Caixa Econômica
Federal.
O Usuário Máster é quem fornece o acesso ao Usuário Final, diretamente no Sistema de Cadastro
Único.
Para mais informações sobre o assunto, consulte o Manual de Cadastramento de Usuários,
disponível no site da CAIXA, por meio link www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx.
Atenção: Os dados que identificam as famílias inscritas no Cadastro Único são sigilosos. A forma de
acessar e manusear as informações está definida na legislação e deve ser respeitada. Saiba mais
em: Como acessar a base de dados.

PROCESSO DE CADASTRAMENTO

O processo de cadastramento é um conjunto de procedimentos utilizados para inserir e manter
atualizadas as informações das famílias de baixa renda, público-alvo do Cadastro Único. Está
organizado em quatro fases distintas, embora complementares, que garantem que as informações
reflitam a realidade socioeconômica das famílias cadastradas e possam ser utilizadas com segurança
por diversos órgãos públicos.
De maneira geral, as principais atividades de gestão municipal do Cadastro Único estão
organizadas nas seguintes etapas:
- Identificação e localização das famílias a serem cadastradas; - Entrevista e coleta de dados das
famílias identificadas;
- Inclusão dos dados no Sistema de Cadastro Único;
- Manutenção das informações existentes na base do Cadastro Único: atualização e conﬁrmação dos
registros cadastrais.
Nessas etapas, estão incluídas estratégias e ações, tais como Busca Ativa, Cadastramento
Diferenciado, Atualização Cadastral, Exclusão Cadastral e outras. Planejamento e organização são
fundamentais para o sucesso da gestão do Cadastro Único.
Importante: Como estar no Cadastro Único é um direito da população de baixa renda, os municípios
não podem impedir o cadastramento de famílias que levarem apenas os documentos exigidos pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), conforme a legislação. Veja quais
são esses documentos.

BUSCA ATIVA

A Busca Ativa é uma ação presente em todo o Plano Brasil Sem Miséria,que pretende levar o Estado
aonde o cidadão está, sem esperar que as pessoas mais pobres procurem o poder público. Para
tanto, o primeiro passo está na Busca Ativa de famílias para sua inscrição no Cadastro Único. Isso

requer que os municípios se organizem territorialmente, com o apoio dos estados, de forma a incluir
novas famílias e a identificá-las corretamente.
Realizar a Busca Ativa para o cadastramento significa estabelecer estratégias e ações, com a
colaboração de parceiros, para identificar e cadastrar todas as famílias de baixa renda, com especial
prioridade àquelas em situação de pobreza extrema, isto é, com renda familiar mensal de até R$
77,00 por pessoa.
Três ações são fundamentais para o sucesso da Busca Ativa para Cadastramento:
1. Realizar a Busca Ativa não apenas com ações para identificar e cadastrar as famílias em extrema
pobreza ainda não cadastradas, mas, também, investindo em ações de atualização cadastral.
Isso porque a população brasileira de baixa renda tem rendimentos instáveis — ou seja, uma
família que não estava em situação de extrema pobreza no momento de sua inclusão no
Cadastro Único pode ter uma piora nos rendimentos.
2. Identificar corretamente, no Cadastro Único, todas as famílias que pertençam a grupos
populacionais tradicionais e em situação específica. É importante identificar se a família é
indígena, quilombola, extrativista, se está em situação de rua, entre outras classificações. Essas
famílias são público-alvo do Cadastramento diferenciado.
3. Garantir a identificação e o cadastramento de todas as famílias em situação de vulnerabilidade
socioeconômica: mesmo as residentes em áreas remotas e as que vivem em regiões urbanas
com violência. Chegar a essas famílias requer investimento, colaboração e parcerias.

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

A atualização cadastral é fundamental para assegurar a qualidade dos dados e garantir que as
informações registradas na base do Cadastro Único estejam sempre de acordo com a realidade das
famílias. Esse é um processo contínuo, uma vez que os dados da população se alteram com rapidez.
A atualização cadastral deve ser feita:


Sempre que houver alteração na composição familiar, no endereço ou nas condições
socioeconômicas;



Não havendo mudanças, no prazo máximo de 24 meses, contados da data da última entrevista.

Deve-se realizar nova entrevista com a família em cada atualização, a fim de investigar quais
informações sofreram alteração, assegurando a qualidade dos dados cadastrais. Por exemplo, o
nascimento de uma criança implica alteração na despesa da família; a mudança de endereço implica
alteração nas características do domicílio; a mudança de trabalho implica alteração nos rendimentos
e algumas vezes nas despesas da família; etc.
Confira algumas situações específicas de atualização cadastral:
— Substituição do Responsável pela Unidade Familiar (RF)

Nos casos de famílias que precisam substituir o Responsável pela Unidade Familiar (RF), o novo RF
deve ir ao posto de atendimento do Cadastro Único, com os documentos obrigatórios, e informar o
motivo da substituição.
Se a troca for necessária devido à morte do RF anterior, deve ser apresentada a Certidão de Óbito.
Quando a substituição do RF derivar de invalidez, deve ser entregue cópia do laudo médico. Em
substituições decorrentes de outras causas, será necessário um documento, assinado pelo novo RF,
informando o motivo da alteração.
— Transferência de famílias
Nos casos de famílias que mudaram de cidade, o(a) Gestor(a) do município de destino pode realizar a
transferência da família diretamente no Sistema de Cadastro Único.
Esse trabalho é facilitado se a gestão do município de origem entregar ao Responsável Familiar a
cópia do cadastro da família, com todas as informações atualizadas. Se a mudança de município
ocorrer somente para parte da família, a cópia impressa do cadastro deverá conter apenas as
informações das pessoas que estão deixando o município.
A gestão do município de destino deve consultar o cadastro da família no Sistema de Cadastro Único,
transferi-lo para o seu município e atualizar todos os dados da família, de acordo com a nova
situação.
Também é possível transferir apenas parte de uma família ou uma família inteira para outra família já
cadastrada no mesmo município. Nesses casos, a família transferida vai assumir o código familiar
para a qual foi transferida.
— Transferência de pessoas
Existem situações em que a gestão municipal precisa realizar a transferência de pessoas da família,
mas não da família inteira. Por exemplo, quando um filho sai de casa. Dessa forma, uma pessoa
pode ser transferida para uma família já existente no Cadastro Único ou poderá compor nova família.
Se a pessoa que deixar a família for o Responsável pela Unidade Familiar, orienta-se que, antes da
transferência, seja realizada a indicação de novo RF.

CADASTRAMENTO DIFERENCIADO

O Cadastro Único possibilita a identificação de parte da diversidade social brasileira, dando suporte
ao reconhecimento de grupos populacionais cuja forma de vida e organização sociopolítica refletem
saberes e modos de vida ancorados em processos conjunturais, históricos e culturais diversos. Esse
processo é conhecido como Cadastramento Diferenciado, definido no art. 24, da Portaria MDS nº
177, de 16 de junho de 2011
As famílias pertencentes a Grupos Populacionais Tracionais e Específicos (GPTEs) devem receber
atenção na formulação de estratégias para Busca Ativa, pois normalmente vivem em locais distantes
da sede do município e com pouco atendimento de políticas públicas.

É fundamental identificar corretamente essas famílias, pois isso possibilitará que os governos
conheçam as reais necessidades dos grupos e desenvolvam políticas e programas mais efetivas para
a melhoria de suas condições de vida e para a superação da condição de miséria.
O Cadastro Único identifica 17 Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos (GPTEs), que foram
agregados em quatro categorias para facilitar o entendimento:
Origem étnica
1. Famílias indígenas
2. Famílias quilombolas
3. Famílias ciganas
4. Famílias pertencentes a comunidades de terreiro
Relacionados ao meio ambiente
5. Famílias extrativistas
6. Famílias de pescadores artesanais
7. Famílias ribeirinhas
Relacionados ao meio rural
8. Famílias assentadas da Reforma Agrária
9. Famílias acampadas
10. Famílias de agricultores familiares
11. Famílias beneficiárias do Programa Nacional do Crédito Fundiário (PNCF)
Em situações conjunturais
12. Famílias atingidas por empreendimentos de infraestrutura
13. Famílias de preso do sistema carcerário
14. Famílias de catadores de material reciclável
15. Famílias de pessoas em situação de rua
16. Famílias de resgatados do trabalho análogo ao de escravo
17. Famílias em situação de trabalho infantil
Atenção: São as famílias que declaram se pertencem a um ou mais Grupos Populacionais Tradicionais
e Específicos, conforme a regra geral de autodeclaração no Cadastro Único. A identificação não pode
ser imposta.
O MDS elaborou materiais para facilitar o trabalho das pessoas envolvidas no cadastramento
diferenciado:


Guia de Cadastramento de Famílias Indígenas



Guia de Cadastramento de Famílias Quilombolas



Guia de Cadastramento de Pessoas em Situação de Rua



Guia de Cadastramento dos Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos e filipeta com
noções sobre os grupos abordados nesse Guia.

EXCLUSÃO CADASTRAL

A exclusão cadastral é uma ação que permite qualificar as informações registradas no Cadastro Único
e pode ser realizada pelo município em relação a famílias ou a pessoas.

Motivos de exclusão de cadastros de famílias:


Falecimento de toda a família



Não localização da família por período igual ou superior a 48 meses anos, contados da inclusão
ou da última atualização, desde que a gestão tenha registros de procurou a família pelo menos
duas vezes nesse período;



Recusa, por parte da família, em prestar informações;



Comprovada a omissão de informação ou a prestação de informação inverídica pela família;



Solicitação da família; e



Decisão judicial

Motivos de exclusão de cadastro de pessoas:


Falecimento da pessoa;



Desligamento da pessoa da família em que está cadastrada, desde que não esteja prevista
transferência para outra família;



Solicitação da própria pessoa; e



Decisão judicial.

Para cada pessoa excluída, deve ser preenchida a Ficha de Exclusão de Pessoa, conforme Anexo II da
Portaria nº 177/2011, e arquivada junto aos formulários da família por cinco anos.
O MDS também pode efetuar a exclusão cadastral. A exclusão não é o desaparecimento do registro
— o estado cadastral muda de “cadastrado” para “excluído”, permanecendo na base de dados,
inclusive para consulta pelos municípios.

FORMULÁRIOS

Os formulários do Cadastro Único são utilizados na coleta das informações das famílias e se destinam
a incluir ou a atualizar um cadastro.
Há cinco tipos de formulários do Cadastro Único:


Formulário Principal de Cadastramento;



Formulário Avulso 1 – Identificação do Domicílio e da Família;



Formulário Avulso 2 – Identificação da Pessoa;



Formulário Suplementar 1 – Vinculação a Programas e Serviços;



Formulário Suplementar 2 – Pessoa em Situação de Rua.

O Formulário Principal de Cadastramento, conhecido como Caderno Verde, é o instrumento básico
de coleta de informações sobre a família. Esse questionário inclui 10 blocos relacionados à
investigação do domicílio, da família e de cada um de seus componentes. Deve ser utilizado tanto

para a coleta de dados de novas famílias, quanto para a atualização das informações cadastrais já
incluídas no Cadastro Único.
O Formulário Avulso 1 — Identificação do Domicílio e da Família traz os blocos que identificam as
características do domicílio e da família e deve ser utilizado para atualizar os dados da família.
O Formulário Avulso 2 — Identificação da Pessoa traz os blocos que identificam as características de
cada pessoa da família. Deve ser utilizado na atualização de dados de cada componente da família e
também quando a família possui mais de seis componentes (aqueles integrantes que não foram
inseridos no Caderno Verde serão registrados no Formulário Avulso 2).
O Formulário Suplementar 1 — Vinculação a Programas e Serviços é de preenchimento obrigatório
tanto para inclusão de famílias no Cadastro Único quanto para a atualização. Para cada família,
deverá ser preenchido um Formulário Suplementar 1. O objetivo é registrar a vinculação da família a
programas e serviços oferecidos pelo governo federal, além de permitir identificar se a família
pertence a grupos populacionais tradicionais e específicos.
O Formulário Suplementar 2 — Pessoa em Situação de Rua deve ser preenchido somente para
pessoas em situação de rua. É essencial ler o Guia de Cadastramento de Pessoas em Situação de Rua
para saber como identificar esse público específico.

Como solicitar os formulários de cadastramento
É necessário fazer a solicitação, por meio do Sistema de Atendimento e Solicitação de Formulários
(Sasf), disponível no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF), no caminho Gestão do
Cadastro > Formulários (Sasf). Ao acessar o Sasf, no item “Manter Solicitação de Formulários”, devese identificar o órgão e a(s) pessoa(s) responsável(is) pelo recebimento, além de indicar e a entidade
ou o órgão que necessita dos formulários; o endereço completo para a entrega; um telefone para
contato; o(s) dia(s) para entrega (segunda a sexta) e o período (horário). No Sasf, é possível
acompanhar a solicitação realizada, consultar o histórico de pedidos e registrar o recebimento do
material.
Em caso de dificuldades de acesso ao Sasf, o município pode solicitar os formulários à Senarc/MDS,
por Ofício, via fax — (0 XX 61) 2030-3693. O documento deve conter timbre da prefeitura, nome e
assinatura do gestor municipal, dados do responsável pelo recebimento dos formulários, endereço
de entrega e modelos/quantidades dos formulários.
Em casos emergenciais, o município pode imprimir os formulários:


Formulário Principal de Cadastramento



Formulário Avulso 1



Formulário Avulso 2



Formulário Suplementar 1



Formulário Suplementar 2

Arquivamento

O município precisa arquivar os formulários impressos e as folhas-resumo, caso sejam utilizadas, em
ambiente adequado e sem umidade, com acesso restrito aos funcionários do Cadastro Único, por
cinco anos, no mínimo. Se houver dificuldade em manter o arquivo dos formulários impressos, os
documentos podem ser arquivados em meio magnético, desde que possuam as assinaturas do
entrevistado, do entrevistador e do responsável pelo cadastramento

QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CADASTRAL

As informações do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único)
servem de base para a formulação e a implementação de várias políticas públicas capazes de
promover a melhoria de vida das famílias de baixa renda. Mas, para que essas políticas sejam
eficazes e mantenham o foco em seu público-alvo, é preciso garantir a qualidade das informações
cadastrais.
O que é qualidade ou qualificação cadastral?
É a garantia de que o cadastro reflete, fielmente, a realidade mais atual da família. Isso implica:
atualização cadastral com a realização de nova entrevista completa; observação da situação da
família, por meio de visita domiciliar; e cuidado no preenchimento dos formulários ou dos campos do
Sistema de Cadastro Único — especialmente os itens referentes a endereço e telefone, pois eles
serão essenciais para, se necessário, a família ser contatada posteriormente.
O MDS, por meio da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), atua na atualização e na
verificação das informações cadastrais. Mensalmente, avalia os níveis de qualidade dos cadastros da
base nacional, incluindo o grau de atualização. Além disso, mobiliza anualmente estados, municípios
e famílias para os processos de Revisão Cadastral do Programa Bolsa Família (PBF) de Averiguação do
Cadastro Único (Averiguação Cadastral)
Revisão Cadastral
O que é
Famílias do Bolsa Família com informações
cadastrais desatualizadas há mais de dois anos
são convocadas para ir ao setor do PBF/Cadastro
Único em seu município e atualizar os dados.
Efeitos
Se não cumprirem os prazos, podem ter os
benefícios bloqueados e, em seguida,
cancelados. Com a atualização, também se
verifica se as famílias permanecem dentro dos
critérios para receber o benefício do Bolsa
Família.
Famílias que saem do perfil para participar do
Programa são desligadas do PBF. A Revisão
Cadastral está prevista na Portaria nº 617, de 11
de agosto de 2010.

Averiguação Cadastral
O que é
O MDS cruza as informações registradas no
Cadastro Único com os dados contidos em
outros registros administrativos do governo, a
fim de identificar possíveis inconsistências.
Efeitos
Famílias com cadastros que apresentam alguma
inconsistência são avisadas para irem ao posto
de cadastramento no município. O tratamento
dos dados também requer a atualização
cadastral, conforme a Portaria MDS nº 94, de 4
de setembro de 2013.
Se as famílias forem beneficiárias de algum
programa, elas poderão ser desligadas, caso
saiam do perfil de atendimento desse programa,
após a atualização do cadastro no processo de
averiguação.

Os municípios e o Distrito Federal são fundamentais nesses grandes processos coordenados pelo
MDS, mas também devem fazer ações próprias de qualificação cadastral. Alguns exemplos: cruzar a
base do Cadastro Único com a base de funcionários do Executivo e do Legislativo municipais e
também com a relação de pessoas que assumiram cargos eletivos na localidade. Cruzamentos
semelhantes podem ser realizados em âmbito estadual.
INDICADORES

O MDS disponibiliza, periodicamente, informações sobre a qualidade da gestão do Cadastro Único
nos municípios e nos estados brasileiros a partir de cinco indicadores, que podem ser consultados
por meio do aplicativo Monitora. Este aplicativo apresenta um quadro de informações gerais e
comparadas sobre a gestão do Cadastro Único em todo o país, com o objetivo de auxiliar os gestores
municipais e estaduais nas ações de monitoramento e qualificação do cadastro.
O Monitora tem acesso restrito. O aplicativo pode ser acessado por meio do Sistema de Gestão do
Programa Bolsa Família (SIGPBF). Na barra de menu, é necessário clicar em “Sistemas integrados” e,
em seguida, em “Cecad”.
Os indicadores de qualidade da gestão disponibilizados pelo Monitora são:
I — Taxa de famílias cadastradas com perfil Cadastro Único (focalização): indica o percentual de
famílias cadastradas que apresentam o perfil Cadastro Único, ou seja, cuja renda familiar per capita é
de até meio salário mínimo;
II — Cobertura cadastral: compara o número de famílias com perfil Cadastro Único cadastradas em
relação ao número de famílias com esse perfil estimado pelo Censo 2010 para o local de referência;
III — Cobertura cadastral atualizada: compara o número de famílias com perfil Cadastro Único
cadastradas e cujos dados estão atualizados em relação ao número de famílias com esse perfil
estimado pelo Censo 2010 para o local de referência;
IV — Taxa de atualização cadastral das famílias com perfil Cadastro Único: indica o percentual das
famílias com perfil Cadastro Único cadastradas e que tiveram os seus dados atualizados há, no
mínimo, 24 meses;
V — Percentual de famílias extremamente pobres Inseridas no último mês: indica o percentual de
famílias extremamente pobres — com renda de até R$ 77,00 — cadastradas no último mês em
relação ao total de famílias cadastradas no mesmo período;
No Monitora, também é possível consultar índices, extrair tabelas e gerar gráficos relativos aos cinco
indicadores para cada município, estado, região ou Brasil. No caso dos municípios, ainda é possível
comparar os indicadores com outros municípios do mesmo porte, do mesmo estado ou da mesma
região. O Monitora permite ainda o download das tabelas em formato Excel.
Subsídios para a ação
Tanto o Monitora quanto as demais informações que podem ser tabuladas na ferramenta Consulta,
Seleção e Extração do Cadastro Único (Cecad) são subsídios importantes para o poder público
municipal ou estadual. As gestões podem mapear as famílias cadastradas em seus territórios e suas

necessidades prioritárias — a partir de diversas variáveis, como perfil de renda, grau de escolaridade
ou acesso a rede de esgoto e a luz elétrica, entre outras — com o objetivo de criar estratégias e
políticas públicas para esse público.

DADOS

Diversos dados e informações sobre o Programa Bolsa Família e o Cadastro Único estão disponíveis
por meio de um conjunto de ferramentas informatizadas, construídas em parceria com a Secretaria
de Avaliação e Gestão da Informação (Sagi) do MDS. Essas ferramentas são de acesso público e
podem ser acessadas no Portal da Sagi http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/.
O Relatório de Informações (RI) do Bolsa Família e Cadastro Único apresenta dados mais recentes
de gestão de cada município e estado, tais como famílias e pessoas no Cadastro Único, famílias
atendidas pelo Bolsa Família, acompanhamento de condicionalidades, identificação de Grupos
Populacionais Tradicionais e Específicos, cálculo do Índice de Gestão Descentralizada, entre outras
informações. É útil para demonstrar a situação atual do PBF no município ou estado e pode ser usada
como ferramenta de gestão. A ferramenta também apresenta dados em nível nacional.
A Matriz de Informações Sociais permite consultas aos dados históricos de gestão do Bolsa Família,
do Cadastro Único e outros programas do MDS. A ferramenta prevê o agrupamento por municípios e
estados e o download das informações em planilhas eletrônicas. É útil a pesquisadores e
interessados em fazer análises sobre o Bolsa Família ao longo do tempo.
O Sistema Data Social disponibiliza dados e indicadores para elaboração de diagnósticos atualizados
e para monitoramento das políticas e dos programas do MDS, além de informações de contexto
social, demográfico e econômico de municípios, estados, regiões e do Brasil. A plataforma está
dividida em seis conjuntos temáticos de indicadores e, entre eles, há o Data CAD (dados do Cadastro
Único para Programas Sociais e do Programa Bolsa Família) e o Data CON (dados sobre as
condicionalidades de educação e saúde de beneficiários do Programa Bolsa Família). Também
fornece informações históricas e já contém alguns gráficos que auxiliam na visualização dos
indicadores selecionados.
O Tabulador de Informações do Cadastro Único (Tabcad) permite que a elaboração de tabelas com
dados de estados e municípios, inclusive com o cruzamento de duas variáveis, utilizando como fonte
diversos blocos do formulário do Cadastro Único. Mostra, por exemplo, a quantidade de famílias
cadastradas no município solicitado, das quais quantas são beneficiárias do Bolsa Família e quantas
vivem em domicílios com rede de esgoto instalada, entre outras informações. Também apresenta
dados sobre a idade, a escolaridade das pessoas cadastradas etc. O Tabcad deriva de um aplicativo
mais completo, o sistema de sistema de Consulta e Extração de Informações do Cadastro Único
(Cecad), de uso exclusivo de técnicos e gestores com perfil de acesso ao Sistema de Gestão do
Programa Bolsa Família (SIGPBF).
Além disso, a lista de beneficiários do Programa Bolsa Família é divulgada por estados, municípios e o
Distrito Federal e pode ser acessada pelo site da CAIXA ou pelo Portal da Transparência, da
Controladoria-Geral da União. Consulte aqui o passo a passo para cada tipo de consulta à lista.

Os dados identificados do Cadastro Único também podem ser cedidos a pesquisadores(as),
universidades, outras instituições de ensino superior e institutos de pesquisas, mediante solicitação
formal encaminhada ao órgão gestor do Cadastro Único nas esferas federal, estadual, municipal ou
distrital. No documento deve constar:
—Finalidade da utilização dos dados do Cadastro Único;
—Abrangência territorial da base de dados solicitada (municípios, unidades da federação, regiões ou
Brasil);
—Indicação de uma pessoa de referência, com telefone e e-mail de contato.
A solicitação formal deve ser acompanhada do projeto de pesquisa que utilizará as informações do
Cadastro Único. No projeto deve constar:
—Justificativa detalhada da necessidade de acesso aos dados identificados do Cadastro Único para a
realização do estudo ou pesquisa;
—Indicação das variáveis existentes na base de dados a serem utilizadas, como, por exemplo, apenas
famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família;
—Informação da referência temporal a ser considerada para a geração dos dados (por exemplo, os
dados do Cadastro Único de maio de 2014).
Caso a iniciativa tenha partido diretamente do(a) pesquisador(a), este(a) também deverá encaminhar
carta de apresentação que comprove sua vinculação a determinada instituição de ensino ou
pesquisa. A carta deve ser assinada pelo orientador acadêmico ou responsável pela instituição.
Tanto o(a) representante da instituição de ensino e pesquisa quanto o(a) pesquisador(a) devem
assinar:
o

Termo de Responsabilidade, e

o

Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo

Quem pode ceder os dados do Cadastro Único:
—Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (por meio da Secretaria Nacional de
Renda de Cidadania – Senarc);
—Estados, municípios e Distrito Federal (por meio da gestão local do Cadastro Único) somente
poderão ceder dados cadastrais referentes ao seu território;
—Órgãos e entidades também podem disponibilizar o acesso aos dados identificados do Cadastro
Único, cedidos inicialmente pelo MDS, a instituições com as quais tenham vínculo legal e que sejam
responsáveis pela execução dos programas sociais, mediante:
- Autorização da Senarc/MDS;

- Instrumento formalizando o repasse dos dados identificados à instituição executora,
responsabilizando-a pela confidencialidade das informações; e
- Implementação de mecanismos de segurança da informação, que identifiquem e responsabilizem
cada indivíduo vinculado à instituição que tenha acesso aos dados identificados.

