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Cadastro Único para Programas Sociais do  
Governo Federal (CadÚnico)1

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é um ins-

trumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa 

renda, que pode ser utilizado para diversas políticas e programas voltados a este público. Por 

meio de sua base de dados, é possível conhecer quem são, onde estão e quais são as prin-

cipais características, necessidades e potencialidades da parcela mais pobre e vulnerável da 

população. 

Por isso, o Cadastro Único é uma ferramenta estratégica para a articulação da rede de promo-

ção e proteção social e também um mecanismo fundamental para a integração das iniciativas 

de diversas áreas que visam promover a inclusão social em todos os âmbitos da federação.

Desde que começou a ser utilizada pelo Programa Bolsa Família (PBF) em 2003, esta ferra-

menta vem sendo continuamente aprimorada. A qualificação do Cadastro Único é resultado 

do aperfeiçoamento da gestão compartilhada entre a União, os estados, os municípios e o 

Distrito Federal, bem como do esforço empreendido pelos gestores e técnicos responsáveis 

pelo Cadastro Único nas diferentes esferas administrativas. 

O Cadastro Único é mais do que uma base de dados da população de baixa renda. Ele é, acima 

de tudo, um mecanismo que permite dar visibilidade à população mais vulnerável, em cada 

território, mapeando suas carências e possibilitando a integração de ações de diferentes áre-

as, em todos os estados e municípios brasileiros, para a sua inclusão social.

2. OBJETIVOS

O Cadastro Único é um instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das 

famílias brasileiras de baixa renda, que pode ser utilizado para diversas políticas e programas 

sociais voltados a essas famílias. Seus principais objetivos são:

 » Identificar e caracterizar os segmentos socialmente mais vulneráveis da população;

 » Fornecer informações estratégicas para a rede de promoção e proteção social que 
articula as políticas existentes nos territórios;

 » Ser uma ferramenta de planejamento para políticas públicas voltadas às famílias de 
baixa renda;

 » Permitir a criação de indicadores que reflitam as dimensões de pobreza e vulnerabili-
dade nos diferentes territórios;

 » Convergir esforços para o atendimento prioritário das famílias em situação de vulne-
rabilidade.

1 As informações sobre o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal contidas neste fichamento foram extraídas 
total ou parcialmente do Manual do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - 2ª Edição/2013 e do Relatório de Gestão 
do exercício de 2012, da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação 
de contas ordinárias anual.



2

A utilização do Cadastro Único permite romper com a lógica da gestão pública pensada de 

forma fragmentada, que leva à produção e utilização de informações fracionadas nos diversos 

setores governamentais. Ao concentrar informações socioeconômicas das famílias de baixa 

renda de todo o País em uma única base de dados, o Cadastro Único pode ser utilizado por 

diversas políticas e programas sociais nos diferentes territórios gerando ganhos de escala. 

Para os gestores, a visão ampliada da pobreza - retratada pelo Cadastro Único - permite in-

tegrar as ações desenvolvidas por diferentes órgãos e entidades, possibilitando uma gestão 

intersetorial das políticas públicas e permite análise mais detalhada, agregando informações 

de rendimento, condições de moradia, escolaridade, existência de trabalho infantil, pessoas 

com deficiência na família, entre outros dados.  

Por fim, considera-se o Cadastro Único uma ferramenta estratégica para a gestão pública, 

pois pode ser utilizado pela União, estados e municípios na implementação de políticas volta-

das à população de baixa renda que possibilitam a inclusão social, integrando iniciativas das 

três esferas de governo.

3. HISTÓRICO

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal foi instituído pelo Decreto nº 

3.877, de 24 de julho de 2001, que criou o Formulário de Cadastramento Único para Progra-

mas Sociais do Governo Federal. Nessa época, o governo federal executava diferentes ações 

de transferência de renda direcionadas a famílias com perfis de renda similares, como os 

Programas Bolsa Escola, o Auxílio-Gás, o Bolsa Alimentação e o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (Peti). 

Esses programas utilizavam diferentes cadastros para identificar e selecionar o público-alvo, 

o que dificultava a coordenação das ações e do atendimento, reduzindo sua eficácia e efici-

ência. As informações das famílias beneficiárias pelos programas existentes não eram integra-

das, havendo famílias que eram beneficiárias de vários programas e outras que não recebiam 

nenhum benefício, apesar de possuírem o perfil. 

Mesmo tendo o Cadastro Único sido criado com o objetivo de incentivar a integração dos di-

versos programas existentes em 2001, na prática a integração não ocorreu de forma imediata. 

Ainda era preciso uma melhor definição dos parâmetros de sua gestão, com definições sobre 

o público-alvo, as regras e os procedimentos de coleta, atualização e manutenção de seus 

dados. 

Somente em 2003, com a criação do PBF - cuja legislação definiu o Cadastro Único como 

instrumento de identificação e seleção de seus beneficiários - é que a consolidação do Ca-

dastro Único como ferramenta de inclusão social das famílias de baixa renda começou a se 

concretizar, permitindo ampliar o número de famílias cadastradas e aumentar qualidade de 

suas informações. 

O reconhecimento da importância da ferramenta fez com que aumentasse a cada ano os 

programas sociais que passaram a utilizá-lo nas três esferas de governo: Tarifa Social de 

Energia Elétrica, Programa de Cisternas, Carteira do Idoso, Programa Minha Casa Minha 

Vida, Isenção de taxa para concursos públicos, Bolsa Verde, Telefone Popular, Aposenta-

doria da Dona de Casa, entre outros. Além disso, o Cadastro Único foi definido como ferra-

menta essencial para o Sistema Único de Assistência Social e ganhou função estratégica no 

Plano Brasil Sem Miséria.
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O fortalecimento do Cadastro Único tem permitido evitar multiplicidades de registros, melho-

rar a qualidade das informações coletadas e, principalmente, integrar a oferta de diferentes 

programas sociais no atendimento das famílias brasileiras mais vulneráveis.

4. RESPONSÁVEIS E ATORES ENVOLVIDOS

A gestão do Cadastro Único tem por princípio o compartilhamento de responsabilidades en-

tre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Esse modelo tem como base a coo-

peração e a parceria entre as três esferas de governo, que atuam para fortalecer e consolidar 

o Cadastro Único como principal instrumento de enfrentamento da pobreza e das desigual-

dades sociais.

Competências do Governo Federal

No governo federal, a execução das atividades relacionadas ao Cadastro Único está sob a 

responsabilidade da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Suas principais atribuições são: coordenar, 

acompanhar e supervisionar a implantação e a execução do Cadastro Único, realizar avaliação 

contínua da qualidade de suas informações e definir estratégias para seu aperfeiçoamento. 

Também é responsabilidade do MDS elaborar normativas, regulamentos e instruções para 

orientar o trabalho dos estados, municípios e Distrito Federal. 

Além disso, o governo federal apoia financeiramente os municípios e o DF por meio de re-

passe de recursos financeiros, calculados pelo Índice de Gestão Descentralizada do Município 

(IGD-M), para a realização das atividades de cadastramento, atualização cadastral e manu-

tenção da qualidade dos dados. O governo federal repassa, ainda, recursos financeiros aos 

estados, para que prestem suporte técnico para os municípios na gestão do Cadastro Único 

por meio do Índice de Gestão Descentralizada Estadual (IGD-E). 

Ainda na esfera federal, a Caixa Econômica Federal (CAIXA), agente operador do Cadastro 

Único, possui as seguintes atribuições: 

 » Desenvolver o Sistema de Cadastro Único;

 » Realizar o processamento dos dados cadastrais e atribuir o Número de Identificação 
Social (NIS)2   para cada pessoa cadastrada;

 » Enviar os formulários de cadastramento aos municípios;

 » Capacitar gestores e técnicos para a operação do Sistema de Cadastro Único;  

 » Prover os municípios de atendimento operacional, entre outras atribuições. 

 » Ressalta-se que as atribuições da CAIXA são planejadas, desenvolvidas e executadas 
sob a supervisão e orientação do MDS.

2 O Número de Identificação Social (NIS) é pessoal e intransferível. A atribuição desse número é feita de forma integrada com o 
sistema de numeração do Programa de Integração Social (PIS), do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e com 
o Número de Identificação do Trabalhador (NIT). Ou seja, o NIS, o PIS, o Pasep e o NIT possuem a mesma faixa numérica, mas são gerados 
por fontes diferentes. Quando a pessoa é incluída no Cadastro Único, o número atribuído é o NIS. Se a pessoa já possuir nº de PIS, Pasep ou 
NIT, este será também o número de seu NIS.
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Competências dos Governos Estaduais

Os governos estaduais têm o papel no apoio técnico aos municípios na gestão do Cadastro 

Único. Entre suas atribuições estão:

 » Desenvolvimento de estratégias de acesso à documentação civil, com prioridade ao 
Registro de Nascimento; 

 » Realização de atividades de capacitação que subsidiem o trabalho dos municípios na 
gestão e operacionalização do Cadastro Único; 

 » Apoio à melhoria da infraestrutura municipal; 

 » Identificação, acompanhamento e apoio na resolução dos problemas relacionados à 
gestão do Cadastro Único no município; 

 » Auxílio à condução de ações de cadastramento de populações tradicionais e especí-
ficas;

 » Apoio na identificação e no cadastramento da população extremamente pobre no 
âmbito da estratégia da busca ativa.

Competências dos Governos Municipais e do Distrito Federal

O município é o principal ator na gestão do Cadastro Único, tendo como principais atividades: 

 » A identificação das áreas onde residem as famílias de baixa renda; 

 » A solicitação de formulários de cadastramento à Senarc; 

 » A capacitação contínua dos entrevistadores, digitadores e de todos os profissionais 
envolvidos na gestão do Cadastro Único, em parceria com os governos estaduais;

 » A coleta das informações das famílias por meio de visitas domiciliares, mutirões ou 
postos fixos de atendimento;

 » A inclusão e atualização dos dados da família no Sistema de Cadastro Único, bem 
como a verificação de inconsistências cadastrais; 

 » O estabelecimento de rotinas de atualização das informações, incluindo a contínua 
comunicação com as famílias cadastradas; 

 » A manutenção da infraestrutura adequada à gestão da base de dados e ao cadastra-
mento das famílias em sua área de abrangência;

 » A divulgação do Cadastro Único e de programas sociais às famílias de baixa renda.

No município, o profissional indicado como gestor municipal do Cadastro Único é o principal 

responsável por garantir a realização dessas ações. Ele é a pessoa que organiza e coordena 

toda equipe envolvida nas atividades realizadas, de acordo com as orientações do MDS. 

O gestor municipal é a pessoa responsável pelo gerenciamento do Cadastro Único no muni-

cípio, cabendo-lhe a interlocução com os governos estaduais, com o MDS e com os diversos 

órgãos municipais que utilizam suas informações para implementar os programas sociais. 

Suas principais responsabilidades são: 

 » Coordenar a identificação das famílias que compõem o público-alvo do Cadastro Único;

 » Coordenar a coleta de dados nos formulários de cadastramento;

 » Coordenar a digitação dos dados dos formulários no Sistema de Cadastro Único;

 » Coordenar a atualização cadastral;

 » Promover a utilização dos dados do Cadastro Único para o planejamento e gestão de 
políticas públicas e programas sociais locais voltados à população de baixa renda;
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 » Adotar medidas para o controle e a prevenção de fraudes ou inconsistências cadas-
trais, disponibilizando canais para o recebimento de denúncias;

 » Adotar procedimentos que certifiquem a veracidade dos dados cadastrados;

 » Zelar pela guarda e sigilo das informações coletadas;

 » Permitir o acesso das Instâncias de Controle Social (ICS)3 do Cadastro Único e do PBF 
às informações cadastrais. 

Ao lidar diretamente com o cadastramento das famílias que residem em seu território, o ges-

tor municipal contribui para a construção de uma base de dados nacional que retrata, de for-

ma cada vez mais fidedigna, a realidade das famílias brasileiras de baixa renda.

Informações adicionais sobre as responsabilidades governamentais referentes ao Cadastro 

Único são localizadas em:

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/responsabilidades-governamentais.

5. GESTÃO E EXECUÇÃO

A gestão do Cadastro Único, assim como a gestão do Programa Bolsa Família, é realizada 

de forma descentralizada e compartilhada, com a participação da União, estados, DF e mu-

nicípios. Essa parceria entre as três esferas de governo atua para fortalecer e consolidar o 

Cadastro Único como principal instrumento para implementação de políticas públicas de en-

frentamento da pobreza e das desigualdades sociais.

Como a maioria dos programas sociais implementados no Brasil após a Constituição de 1988, 

o município possui um papel de destaque na gestão e operacionalização do Cadastro Único, 

pois é quem realiza a interlocução mais próxima com a população e, assim, identifica suas 

principais necessidades. Como abordado no item “Responsáveis e Atores Envolvidos”, os es-

tados, o DF e a União também desempenham funções estratégicas na gestão do Cadastro 

Único.

Índice de Gestão Descentralizada (IGD)

O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) é uma importante iniciativa implementada pelo 

MDS que visa apoiar os municípios e estados, por meio de apoio financeiro aos entes que 

apresentarem bom desempenho na gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único. 

Em 2006 foi criado o Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M) e em 2008 foi insti-

tuído o Índice de Gestão Descentralizada Estadual (IGD-E). O apoio financeiro aos municípios, 

ao DF e aos estados tem contribuído significativamente para a melhoria da gestão do Cadas-

tro Único e do Programa Bolsa Família, tanto em ações de cadastramento das famílias, como 

no acompanhamento de condicionalidades e na oferta de ações complementares.

3 As Instâncias de Controle Social (ICS) representam a participação da sociedade civil nas ações governamentais. Ao aderirem 
ao Programa Bolsa Família e ao Cadastro Único, os municípios têm que indicar um conselho ou comitê para o exercício desse controle, que 
deve ser intersetorial, com integrantes de diferentes áreas do município. As ICS devem ser paritárias, tendo a mesma quantidade de vagas 
para representantes do governo e da sociedade civil. A principal atribuição das ICS, no que se refere ao Cadastro Único, é contribuir para a 
construção e manutenção de um cadastro qualificado, que reflita a realidade socioeconômica das famílias do município, a fidedignidade dos 
dados e a equidade no acesso aos benefícios das políticas públicas, voltadas para as famílias mais vulneráveis.

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/responsabilidades-governamentais
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O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) é um indicador sintético, objetivo e transparente 

que associa a fórmula de repasse ao monitoramento e incentivo às boas práticas de gestão.  

O IGD supre a carência de aferição de qualidade da Gestão do PBF e do Cadastro Único, 

considerando como critérios: a validade e a atualização dos cadastros, bem como o acompa-

nhamento das condicionalidades de saúde e de educação. O índice varia entre 0 e 1. Quanto 

mais próximo de 1, melhor a avaliação da gestão desses critérios e maior o valor dos recursos 

a serem repassados pelo MDS.

O quadro a seguir apresenta os quatro fatores utilizados para o cálculo do IGD-M:

Cálculo do IGD-M a partir de quatro fatores

Fator 1 Operação

Média aritmética das seguintes variáveis:

I. Qualidade e integridade das informações do Cadas-
tro Único (taxa de cobertura de cadastros);

II. Atualização da base de dados (taxa de atualização ca-
dastral);

III. Taxa de crianças com informações de frequência es-
colar (taxa de acompanhamento da frequência esco-
lar);

IV. Taxa de famílias com acompanhamento das condi-
cionalidades de saúde (taxa de acompanhamento da 
agenda de saúde).

Fator 2 Adesão ao SUAS4
Este fator expressa se o município aderiu ao SUAS, de acor-

do com a Norma Operacional Básica (NOB/SUAS).

Fator 3

Apresentação da 

comprovação de 

gastos dos recur-

sos do IGD-M

Indica se o gestor do Fundo Nacional de Assistência Social 

registrou no SUASWEB a comprovação de gastos apresen-

tada ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

Fator 4

Aprovação total 

da comprovação 

de gastos pelo 

CMAS

Indica se o CMAS registrou no SUASWEB a aprovação inte-

gral das contas apresentadas pelo gestor do Fundo Nacio-

nal de Assistência Social.

 
Fonte: MDS, 2012.

Os recursos do IGD são repassados, mensalmente, do Fundo Nacional de Assistência Social 

(FNAS) ao Fundo Municipal de Assistência Social, de forma obrigatória na modalidade fundo 

a fundo, sendo depositados em conta corrente aberta pelo FNAS no Banco do Brasil espe-

cialmente para fins de execução das atividades vinculadas à gestão do Cadastro Único e do 

Programa Bolsa Família.

4 SUAS: Sistema Único de Assistência Social.
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Os municípios possuem autonomia para escolher em quais ações de gestão do Cadastro Úni-

co e do Programa Bolsa Família os recursos devem ser aplicados. Essas ações estão dire-

tamente ligadas à gestão de condicionalidades e de benefícios; ao acompanhamento das 

famílias beneficiárias; ao cadastramento e atualização dos dados do Cadastro Único; à im-

plementação de programas complementares; à fiscalização do PBF e do Cadastro Único e ao 

Controle Social do PBF no município.

O IGD-E está regulamentado pela Portaria MDS nº 256, de 19 de março de 2010.  O IGD-E é 

calculado pela média aritmética simples dos seguintes fatores:

I. Taxa de Cobertura Qualificada de Cadastros, calculada pela divisão do somatório do 
número de cadastros válidos no perfil do Cadastro Único no Estado pelo somatório do 
número de famílias estimadas como público-alvo do Cadastro Único no Estado;

II. Taxa de Atualização Cadastral, calculada pela divisão do somatório do número de ca-
dastros domiciliares válidos no perfil do Cadastro Único no Estado, atualizados nos úl-
timos dois anos, pelo somatório do número de cadastros válidos no perfil do Cadastro 
Único no Estado;

III. Taxa de Frequência Escolar, calculada pela divisão do somatório do número de crian-
ças e adolescentes, pertencentes a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 
no Estado, com informações de frequência escolar pelo somatório do número total 
de crianças e adolescentes pertencentes a famílias beneficiárias do Programa Bolsa 
Família no Estado; e

IV. Taxa de Acompanhamento da Agenda de Saúde, calculada pela divisão do somatório 
do número de famílias com informações de acompanhamento de condicionalidades 
de saúde no Estado pelo somatório do número total de famílias com perfil saúde no 

Estado.

Neste link é possível obter informações adicionais sobre o cálculo do IGD-M e do IGD-E: http://

www.mds.gov.br/bolsafamilia/gestaodescentralizada

Disponibilização de dados a terceiros

A base nacional do Cadastro Único é gerenciada pelo governo federal, por meio do MDS, e 

contém dados das pessoas/famílias de baixa renda cadastradas pelos municípios. Para asse-

gurar o sigilo dos dados, todas as atividades realizadas no Sistema de Cadastro Único passam 

por um controle de segurança da informação, que pressupõe a permissão de acesso ao usu-

ário. 

Além de ser uma ferramenta utilizada para seleção de beneficiários de programas sociais, o 

Cadastro Único é uma poderosa fonte de informações para pesquisas e outras políticas públi-

cas que visam melhorar a qualidade de vida da população mais vulnerável. 

Assim, tanto no âmbito federal, quanto nos estados e municípios, os gestores do Cadastro 

Único devem estar preparados para o repasse de informações cadastrais a outros órgãos de 

governo, concessionários e permissionários de serviços públicos, instituições de pesquisa e 

outros solicitantes. 

Considerando o Decreto nº 7.724/2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011, mais conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), as informações pessoais 

relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, contidas nos registros administrativos 

mantidos pelo Poder Público, são de acesso restrito e somente podem ser cedidas se existir 

previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que esses dados se referirem. Assim, 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/gestaodescentralizada
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/gestaodescentralizada
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os órgãos e as entidades do poder público devem assegurar a proteção da informação de 

caráter pessoal, que é de acesso restrito. 

Assim, ao receber uma solicitação das informações do Cadastro Único feita por terceiros, é 

necessário realizar uma série de procedimentos que visam garantir a correta utilização dos 

dados e o respeito à dignidade dos cidadãos e à sua privacidade. Esses procedimentos foram 

definidos na Portaria MDS nº 10, de 31 de janeiro de 2012, e devem ser observados pelos ges-

tores federal, estaduais e municipais do Cadastro Único sempre que receberem pedidos de 

acesso aos dados das famílias cadastradas em seu território.

No âmbito federal, a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) é responsável pelo 

repasse de dados a ministérios e outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal, 

a órgãos de controle, institutos de pesquisa, pesquisadores individuais, bem como ao Poder 

Legislativo e Judiciário. O Decreto nº 6.135/2007 é claro ao definir que:

“Art. 8º Os dados de identificação das famílias do Cadastro Único são sigilosos e somente 

poderão ser utilizados para as seguintes finalidades:

I. formulação e gestão de políticas públicas; e

II. realização de estudos e pesquisas.”

O acesso aos dados identificados é facilitado para as instituições públicas ou privadas respon-

sáveis legalmente pela implantação de programas sociais que utilizam o Cadastro Único como 

instrumento obrigatório de seleção de seus beneficiários. 

Para outras instituições que não sejam responsáveis por programas que obrigatoriamente de-

vem usar o Cadastro Único, a gestão do Cadastro Único poderá ceder os dados identificados 

mediante solicitação formal em que fiquem claras as finalidades da utilização dos dados. Para 

estes casos também deverão ser adotados os procedimentos acima indicados.

Se a solicitação partir do Poder Judiciário ou de órgãos de controle, o pedido deve ser feito 

por meio de ofício e o solicitante deve ser informado das restrições e responsabilidades quan-

to ao uso das informações. 

Os organismos internacionais, organizações da sociedade civil e empresas privadas poderão 

ter acesso às informações do Cadastro Único por meio de Acordo de Cooperação Técnica 

(ACT). Quando à solicitação de dados é feita por institutos de pesquisa ou pesquisadores 

autônomos, é necessário que o solicitante apresente projeto de pesquisa ao órgão gestor do 

Cadastro Único.

As informações que não permitem a identificação de pessoas e famílias poderão ser cedidas 

mediante solicitação formal que apresente a finalidade do uso dos dados do Cadastro Único. 

Os coordenadores estaduais, os gestores municipais e do DF podem ceder os dados cadas-

trais referentes a sua esfera administrativa para terceiros, desde que observem os procedi-

mentos  definidos na Portaria MDS nº 10/2012.

Programas que utilizam a ferramenta

O governo federal utiliza as informações contidas no Cadastro Único para identificar e sele-

cionar beneficiários de diversos programas sociais, como por exemplo:

 » Programa Bolsa Família (PBF);

 » Tarifa Social de Energia Elétrica; 

 » Brasil Alfabetizado; 

 » Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti); 

 » Carteira do Idoso; 
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 » Cisternas; 

 » ProJovem Adolescente; 

 » Minha Casa Minha Vida e outros Programas Habitacionais (Ministério das Cidades); 

 » Isenção de taxa para concursos públicos; 

 » Programa Passe Livre (Ministério dos Transportes); 

 » Telefone Popular (Acesso Individual Classe Especial – Aice); 

 » Aposentadoria para pessoa de baixa renda;

 » Programa Bolsa Verde; 

 » Programa Mais Educação;

 » Ação Brasil Carinhoso;

 » Água Para Todos; 

 » Programa Bolsa Estiagem (Auxílio Emergencial Financeiro);

 » Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

 » Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec); e

 » Carta Social.

A utilização do Cadastro Único é obrigatória para todos os programas sociais federais vol-

tados à população de baixa renda, com exceção dos programas da Previdência Social e do 

Benefício de Prestação Continuada (BPC)5, para os quais o uso é opcional. O MDS também 

estimula estados e municípios a utilizar a base de dados do Cadastro Único para implementar 

programas sociais locais. 

Programa Bolsa Família

Programa de transferência de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e extrema 

pobreza. Para participar, a família deve ter renda familiar per capita de até R$ 154,00 e fazer o 

acompanhamento das condicionalidades de educação e saúde. A composição familiar deter-

mina os benefícios a que a família terá direito. 

Principais links:

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti)

O programa compõe o Sistema Único de Assistência Social (Suas) e articula um conjunto de 

ações visando à retirada de crianças e adolescentes de até 16 anos das práticas de trabalho 

infantil e que não estejam na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Principal link:

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/peti 

5 O BPC garante a transferência mensal de um salário mínimo ao idoso (65 anos ou mais) e à pessoa com deficiência - de qualquer 
idade - incapacitada para a vida independente e para o trabalho, que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la 
provida por sua família.

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/peti
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Passe Livre 

Pessoas pertencentes a famílias com renda familiar per capita de até um salário mínimo e que 

sejam portadoras de deficiência física, mental, auditiva, visual ou múltipla têm direito a via-

gens interestaduais gratuitas em transporte coletivo por ônibus, trem ou barco.  

Principal link:

http://www.transportes.gov.br/index/conteudo/id/36024 

Tarifa Social de Energia Elétrica

Desconto na conta de energia elétrica para famílias com renda familiar per capita de até meio 

salário mínimo ou que tenham algum membro beneficiário do Benefício de Prestação Conti-

nuada da Assistência Social (BPC). 

O desconto varia entre 10% e 65% sobre o valor da conta. Quanto menor o consumo de ener-

gia elétrica, maior é o desconto oferecido à família.

No caso das famílias indígenas e quilombolas com renda familiar per capita de até ½ salário 

mínimo, se o consumo de energia for de até 50 KWh/mês, o desconto é de 100%. 

Quando às famílias com renda familiar total de até três salários mínimos, o desconto é con-

cedido caso a família possua algum membro em tratamento de saúde no próprio domicílio, 

utilizando continuamente equipamentos hospitalares (mediante atestado médico).

Principais links:

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias.cfm?Identidade=2097&id_

area=90 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20232.pdf 

Carteira do Idoso

Destinada às pessoas com 60 anos ou mais que possuam renda individual de até dois salários 

mínimos, mas que não tenham como comprová-la. A carteira possibilita que os idosos obte-

nham bilhetes gratuitos ou tenham descontos no seu pagamento para viagens interestaduais 

de ônibus, trem e barco. 

Principal link:

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/programas-usuarios/acoes/assistencia-

-social/carteira-do-idoso-1/carteira-do-idoso

Programa Brasil Alfabetizado

Voltado para a alfabetização de jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos que não fre-

quentaram ou não tiveram acesso à escola na idade adequada. Pessoas inscritas no Cadastro 

Único e beneficiários do Programa Bolsa Família têm prioridade para efetuar matrícula nas 

turmas do Brasil Alfabetizado. 

http://www.transportes.gov.br/index/conteudo/id/36024
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias.cfm?Identidade=2097&id_area=90
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias.cfm?Identidade=2097&id_area=90
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20232.pdf
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/programas-usuarios/acoes/assistencia-social/carteira-do-idoso-1/carteira-do-idoso
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/programas-usuarios/acoes/assistencia-social/carteira-do-idoso-1/carteira-do-idoso
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Principais links:

http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/programas-comple-

mentares/gestor/cadunico-programa-brasil-alfabetizado 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20309%20-%20

PBF%20e%20parcerias%20com%20a%20Educacao.pdf 

Programa Bolsa Estiagem (Auxílio Emergencial Financeiro)

É um benefício federal que visa assistir famílias de agricultores familiares com renda mensal 

média de até dois salários mínimos que foram atingidas por desastres no Distrito Federal e 

nos municípios em estado de calamidade pública ou em situação de emergência reconheci-

dos pelo governo federal.

Principal link:

http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/programas-comple-

mentares/beneficiario/bolsa-estiagem 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem 
Adolescente) 

Está voltado para adolescentes e jovens com idades entre 15 e 17 anos, buscao fortalecimento 

da convivência familiar e comunitária, o retorno dos adolescentes à escola e sua permanência 

no sistema de ensino, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivên-

cia social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho.

O público-alvo constitui-se, em sua maioria, de jovens cujas famílias são beneficiárias do Bolsa 

Família, estendendo-se também aos jovens em situação de risco pessoal e social, encaminha-

dos pelos serviços de Proteção Social Especial do Sistema Único da Assistência Social (Suas) 

ou pelos órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Principal link:

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/servicos/projovem 

Programa Mais Educação 

A ideia do programa é ampliar o tempo e a qualidade da permanência de crianças e adoles-

centes em situação de pobreza e extrema pobreza nas escolas públicas, ofertando educação 

fundamental em tempo integral, considerando uma jornada escolar diária de, pelo menos, sete 

horas. Depende de adesão prévia das escolas, e a prioridade é daquelas que têm maioria de 

crianças cujas famílias são beneficiárias do Programa Bolsa Família. 

Principais links:

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=12372&option=com_content&view=article/

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20309%20-%20

PBF%20e%20parcerias%20com%20a%20Educacao.pdf

http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/programas-complementares/gestor/cadunico-programa-brasil-alfabetizado
http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/programas-complementares/gestor/cadunico-programa-brasil-alfabetizado
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20309%20-%20PBF%20e%20parcerias%20com%20a%20Educacao.pdf
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20309%20-%20PBF%20e%20parcerias%20com%20a%20Educacao.pdf
http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/programas-complementares/beneficiario/bolsa-estiagem
http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/programas-complementares/beneficiario/bolsa-estiagem
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/servicos/projovem
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=12372&option=com_content&view=article/
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20309%20-%20PBF%20e%20parcerias%20com%20a%20Educacao.pdf
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20309%20-%20PBF%20e%20parcerias%20com%20a%20Educacao.pdf
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Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV)

O Programa tem o objetivo de incentivar a produção e a aquisição de novas unidades habita-

cionais pelas famílias com renda mensal de até dez salários mínimos e que residam em municí-

pios brasileiros. Entre as Modalidades de Atendimento do PMCMV, três destinam-se exclusiva-

mente às famílias com renda familiar mensal de até três salários mínimos, que se enquadram 

no perfil de renda do Cadastro Único, conforme disposto no art. 4º do Decreto nº 6.135/2007.

Principal link:

http://www.cidades.gov.br/index.php/minha-casa-minha-vida 

Outros Programas Habitacionais do Ministério das Cidades

Existem outros programas voltados para as famílias de baixa renda e que não estão voltados 

apenas para a construção de habitações, mas também para urbanização, melhoria habitacio-

nal e saneamento básico. São eles:

 » Habitação de Interesse Social – HIS-FNHIS

 » Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários – UAP-FNHIS

 » Habitar Brasil BID – HBB

 » Pró-Moradia

 » Operações Coletivas – FGTS

 » Pró-Municípios

Mais detalhes sobre estes programas podem ser obtidos no link:

http://www.cidades.gov.br/index.php/programas-e-acoes 

Programa  Cisternas

Beneficia a população rural de baixa renda com construção de cisternas na região do semi-

árido brasileiro, que abrange municípios das seguintes unidades federativas: Alagoas, Bahia, 

Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e norte de Minas Gerais. 

Principal link:

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/acessoaagua/cisternas 

Água para Todos

O Programa visa garantir o acesso à água às populações rurais dispersas e em situação de ex-

trema pobreza, seja para o consumo próprio, seja para a produção de alimentos e a criação de 

animais, possibilitando a geração de excedentes comercializáveis para a ampliação da renda 

familiar dos produtores rurais. 

Principal link:

http://www.integracao.gov.br/agua-para-todos 

http://www.cidades.gov.br/index.php/minha-casa-minha-vida
http://www.cidades.gov.br/index.php/programas-e-acoes
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/acessoaagua/cisternas
http://www.integracao.gov.br/agua-para-todos
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Aposentadoria para Donas de Casa 

O benefício previdenciário está voltado para pessoas que se dedicam exclusivamente ao tra-

balho de casa, que não têm renda própria e fazem parte de famílias com renda mensal total 

de até dois salários mínimos. 

Principais links:

http://www.previdenciasocial.gov.br/vejaNoticia.php?id=44041

http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=1204 

Telefone Popular (Acesso Individual Classe Especial – Aice)

Oferta de linha de telefone fixo com tarifas mais baratas para todas as famílias de baixa ren-

da que estejam no Cadastro Único, cujos dados foram atualizados há menos de 24 meses. O 

beneficiário do Telefone Popular tem direito a 90 minutos por mês para fazer ligações para 

outros telefones fixos da mesma cidade, pagando uma tarifa entre R$ 13 e R$ 15 por mês. 

Principal link:

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20326%20forma-

tado.pdf

Bolsa Verde (Programa de Apoio à Conservação Ambiental)

Benefício financeiro pago com periodicidade trimestral às famílias extremamente pobres 

(renda familiar per capita de até R$ 77,00), residentes em áreas protegidas e que conservem 

florestas nacionais, reservas extrativistas federais, projetos de assentamento florestal, projetos 

de desenvolvimento sustentável ou projetos de assentamento agroextrativista, entre outras 

áreas. 

Principais links:

http://www.mma.gov.br/estruturas/201/_arquivos/apresentao_bolsa_verde_201.pdf 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20no%20280%20-

-%20Bolsa%20Verde_versao%20gabinete_final%20aprovada.pdf 

http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsa-verde/beneficia-

rios/bolsa-verde 

Carta Social

As famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família têm direito a enviar a carta social (peso 

máximo de 10 gramas), pelo valor de R$ 0,01 (1 centavo de real). 

Principal link:

http://www.correios.com.br/produtosaz/produto.cfm?id=BCEAD750-0960-A73E-86BC8E-

6CA0BAA93B 

http://www.previdenciasocial.gov.br/vejaNoticia.php?id=44041
http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=1204
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20326%20formatado.pdf
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20326%20formatado.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/201/_arquivos/apresentao_bolsa_verde_201.pdf
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20no%20280%20-%20Bolsa%20Verde_versao%20gabinete_final%20aprovada.pdf
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20no%20280%20-%20Bolsa%20Verde_versao%20gabinete_final%20aprovada.pdf
http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsa-verde/beneficiarios/bolsa-verde
http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsa-verde/beneficiarios/bolsa-verde
http://www.correios.com.br/produtosaz/produto.cfm?id=BCEAD750-0960-A73E-86BC8E6CA0BAA93B
http://www.correios.com.br/produtosaz/produto.cfm?id=BCEAD750-0960-A73E-86BC8E6CA0BAA93B
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Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec) 

Oferta de cursos de educação profissional e tecnológica voltados para a inserção no mercado 

de trabalho, resultante de uma parceria entre o Ministério da Educação e o MDS.  A oferta de 

cursos é gratuita e os beneficiários do Programa Bolsa Família recebem alimentação, trans-

porte e materiais escolares. 

Principal link:

http://pronatec.mec.gov.br/ 

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais

Realizado por meio de parceria entre MDS e Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

o Programa está voltado para famílias em situação de extrema pobreza e  tem a finalidade 

de estimular a geração de trabalho e renda com sustentabilidade; promover a segurança ali-

mentar e nutricional dos seus beneficiários; incentivar a participação de seus beneficiários em 

ações de capacitação social, educacional, técnica e profissional; e incentivar a organização 

associativa e cooperativa de seus beneficiários.

Principais links:

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/fomento-a-producao-e-a-estruturacao-produti-

va-1/fomento-as-atividades-produtivas-rurais 

http://www.mda.gov.br/portal/noticias/item?item_id=9296578 

Ação Brasil Carinhoso

Além de incrementar a transferência de renda, a Ação Brasil Carinhoso fortalece a educação, 

com estímulo ao aumento de vagas nas creches, e amplia cuidados na área da saúde, incluin-

do suplementação de vitamina A, sulfato ferroso e medicação gratuita contra asma. Tudo isso 

em uma fase crucial para que as crianças desenvolvam todas as suas potencialidades físicas 

e intelectuais: a primeira infância. 

Por ser construída sobre três pilares – renda, educação e saúde –, a Ação Brasil Carinhoso 

envolve a atuação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), do Mi-

nistério da Educação (MEC) e do Ministério da Saúde (MS), além das parcerias dos governos 

estaduais e municipais e do envolvimento de toda a sociedade.

Principais links:

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20321%20%20-

-%20BSP%20-2.pdf 

http://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/brasil-carinhoso/governo-vai-retirar-da-miseria-fa-

milias-com-filhos-de-ate-6-anos 

http://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/brasil-carinhoso/saladeimprensa/noticias/2012/

maio/governo-vai-retirar-da-miseria-familias-com-filhos-de-ate-6-anos

http://pronatec.mec.gov.br/
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/fomento-a-producao-e-a-estruturacao-produtiva-1/fomento-as-atividades-produtivas-rurais
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/fomento-a-producao-e-a-estruturacao-produtiva-1/fomento-as-atividades-produtivas-rurais
http://www.mda.gov.br/portal/noticias/item?item_id=9296578
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20321%20%20-%20BSP%20-2.pdf
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20321%20%20-%20BSP%20-2.pdf
http://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/brasil-carinhoso/governo-vai-retirar-da-miseria-familias-com-filhos-de-ate-6-anos
http://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/brasil-carinhoso/governo-vai-retirar-da-miseria-familias-com-filhos-de-ate-6-anos
http://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/brasil-carinhoso/saladeimprensa/noticias/2012/maio/governo-vai-retirar-da-miseria-familias-com-filhos-de-ate-6-anos
http://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/brasil-carinhoso/saladeimprensa/noticias/2012/maio/governo-vai-retirar-da-miseria-familias-com-filhos-de-ate-6-anos
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Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos 
Públicos: 

Candidatos de baixa renda que estejam no Cadastro Único têm o direito de isenção da taxa de 

inscrição em concursos públicos realizados pelo Poder Executivo Federal. O candidato deve 

pedir a isenção da taxa diretamente ao organizador do concurso público, conforme orienta-

ções do edital do concurso.

Principais links:

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/programas-usuarios/acoes/isencao-de-

-taxas-em-concursos/isencao-de-taxas-em-concursos-publicos

6. PÚBLICO-ALVO E REGRAS PARA USO DA FERRAMENTA

O Cadastro Único é um instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das 

famílias brasileiras de baixa renda, a ser obrigatoriamente utilizado para seleção de benefici-

ários e integração de programas sociais do governo federal voltados ao atendimento desse 

público6. Podem ser cadastradas as famílias7 de baixa renda, ou seja, aquela com renda fami-

liar mensal per capita de até meio salário mínimo ou a que possua renda familiar mensal de até 

três salários mínimos. A legislação permite também o cadastramento de famílias com renda 

superior, desde que a inserção no Cadastro Único esteja vinculada à participação em progra-

mas sociais implementados pela União, estados, municípios e Distrito Federal.

Para ter acesso ao Cadastro Único, as famílias devem ser cadastradas em municípios que 

tenham aderido ao Cadastro Único, nos termos estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvi-

mento Social e Combate à Fome (MDS). Atualmente, todos os municípios brasileiros aderiram 

ao PBF e Cadastro Único. 

O cadastramento é gratuito e as famílias prestam informações por meio de uma entrevista. 

As informações são coletadas pelos entrevistadores junto às famílias de baixa renda por meio 

dos formulários do Cadastro Único. Os dados das famílias também podem ser incluídos dire-

tamente no Sistema do Cadastro Único, sem ter necessidade de preencher os formulários de 

papel. Antes da entrevista, é fundamental definir a pessoa que vai fornecer as informações ao 

entrevistador, ou seja, o Responsável pela Unidade Familiar (RF), que deve ser um dos com-

ponentes da família e morador do domicílio, com idade mínima de 16 anos. Recomenda-se que 

seja, preferencialmente, do sexo feminino.

A coleta de dados pode ser feita pelas seguintes formas:

 » Visitas domiciliares;

 » Postos de atendimento fixos; e

 » Postos de atendimento itinerantes, incluindo os mutirões para cadastramento.

6 A obrigatoriedade da utilização do Cadastro Único não se aplica aos programas administrados pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) e ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), para os quais o uso é opcional.

7 Para o Cadastro Único, é necessário que as pessoas residam no mesmo domicílio e compartilhem renda ou despesa para serem 
consideradas componentes de uma mesma família.

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/programas-usuarios/acoes/isencao-de-taxas-em-concursos/isencao-de-taxas-em-concursos-publicos
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/programas-usuarios/acoes/isencao-de-taxas-em-concursos/isencao-de-taxas-em-concursos-publicos
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É fundamental que o gestor municipal utilize a estimativa de famílias de baixa renda dispo-

nibilizada pelo MDS para nortear o planejamento das ações de cadastramento. No entanto, 

cabe ao gestor incluir no Cadastro Único todas as famílias de baixa renda identificadas em 

seu município, mesmo que já tenha cadastrado a totalidade de famílias estimadas. Não há um 

número máximo de famílias que podem ser incluídas no Cadastro Único, por isso não deve 

ficar de fora nenhuma família de baixa renda. 

As informações prestadas pelas famílias são autodeclaratórias e o entrevistador deve respei-

tar as respostas fornecidas pelo Responsável pela Unidade Familiar (RF). Contudo, antes de 

iniciar a entrevista é necessário que o entrevistador alerte o RF sobre sua responsabilidade em 

dizer a verdade, sob o risco de perder o direito de participar de programas governamentais. 

No fim da entrevista, é importante esclarecer ao RF que a inscrição no Cadastro Único não ga-

rante a inclusão automática em qualquer dos programas sociais que fazem uso de seus dados. 

A família apenas pode ser beneficiária se cumprir os critérios de acesso e permanência esta-

belecidos em cada programa. Cabe destacar que a entrevista só deve ser realizada por en-

trevistador habilitado na capacitação de preenchimento dos formulários do Cadastro Único.

É necessário realizar a atualização cadastral a cada 24 meses (contados da data da última 

entrevista) ou sempre que houver alteração na composição familiar, no endereço ou nas con-

dições socioeconômicas da família. A atualização é extremamente importante 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. Este é um processo contínuo, uma vez 

que os dados da população se alteram com rapidez. 

Em cada atualização cadastral deve ser feita nova entrevista com a família, a fim de investigar 

quais informações sofreram alteração. Por exemplo, o nascimento de uma criança implica al-

teração 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.

O Art. 18 da Portaria nº 177/2011 prevê que o município deve excluir o cadastro de toda a fa-

mília nos seguintes casos:

 » Todos os seus componentes falecerem; 

 » A família recusar-se a prestar informações necessárias à atualização cadastral; 

 » Omissão de informações ou prestação de informações inverídicas pela família por 
comprovada má-fé;

 » Solicitação da família;

 » Decisão judicial; ou

 » Não localização da família para atualização cadastral por período igual ou superior a 
quatro anos contados da inclusão ou da última atualização cadastral.

Os municípios também podem excluir o cadastro de famílias cuja renda seja superior à esta-

belecida na legislação do Cadastro Único, ressalvados os casos em que o cadastramento da 

família esteja vinculado à inclusão e acompanhamento de programas sociais federais, estadu-

ais ou municipais. 

Além de excluir a família inteira, os municípios podem excluir uma pessoa da base do Cadas-

tro Único. As seguintes situações provocam a exclusão de pessoas de uma família inserida no 

Cadastro Único: 
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 » Falecimento; 

 » Desligamento da pessoa da família em que está cadastrada;

 » Solicitação da própria pessoa; e 

 » Decisão judicial.

7. COBERTURA

A cobertura do Cadastro Único é nacional, abrangendo atualmente todos os 5.570 municípios 

brasileiros. O gráfico a seguir ilustra a evolução da quantidade de famílias cadastradas no per-

fil Cadastro Único nos últimos oito anos:

Fonte: MDS

Em setembro de 2013, o Sistema do Cadastro Único continha 26.666.909 famílias cadastra-

das, sendo 23.826.172 famílias com renda de até meio salário mínimo per capita.

8. FONTES DE FINANCIAMENTO

A fonte de financiamento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é 

nacional. No entanto, entre 2005 e 2010, o MDS executou dois acordos de empréstimo com o 

Banco Mundial e o Banco Interamericano para o Desenvolvimento (BID): i) Acordo BIRD: “Pro-

grama Bolsa Família” e ii) Acordo BID: “Programa de Apoio ao Sistema de Proteção Social”. 

O objetivo dos dois projetos era apoiar o MDS no fortalecimento institucional, contemplando 

o fortalecimento do Cadastro Único, o desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento e 

Avaliação, ações de capacitação e apoio a políticas e programas complementares. Entre os 

anos de 2005 e 2007, houve o financiamento parcial das transferências condicionadas de ren-

da do PBF no âmbito dos dois acordos de empréstimo. 

Atualmente, está sendo executado pelo MDS o 2º Acordo com o Banco Mundial para a imple-

mentação do Projeto “Consolidação do PBF e Apoio ao Compromisso Nacional pelo Desen-

volvimento Social”. O Projeto apoia o Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família, Fortale-

cimento e Aprimoramento do Cadastro Único, Fortalecimento do Sistema de Monitoramento 

e Avaliação e Apoio ao Compromisso Nacional pelo Desenvolvimento Social e ao Plano Brasil 

Sem Miséria, englobando os três eixos de atuação do BSM. Durante os anos de 2012 e 2013, 
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há o financiamento do Banco Mundial de 1,85% dos valores efetivamente sacados pelos be-

neficiários do PBF.

Em todos os três projetos, o financiamento externo se dá por meio do reembolso direto dos 

bancos  ao Tesouro Nacional (STN/MF) de parte dos benefícios do PBF, pagos anteriormente 

com recursos do Tesouro e comprovados pelo MDS. Dessa forma, não há financiamento direto 

do BIRD e do BID para pagamento dos beneficiários do Programa Bolsa Família.

Para custear as atividades relacionadas ao Cadastro Único, em nível federal, existe a Ação 

Orçamentária 6414 - Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os 

Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, cuja unidade responsável é a Se-

cretaria de Renda de Cidadania do MDS. O objetivo dessa Ação é custear as atividades de 

planejamento, coordenação, monitoramento, suporte e manutenção do cadastramento das 

famílias com renda per capita até meio salário mínimo, consideradas como público-alvo dos 

programas de transferência de renda no Cadastro Único, zelando pela qualidade das informa-

ções e pela unicidade dos registros. Além disso, a Ação 6414 objetiva o apoio ao processo de 

coleta, atualização e manutenção das informações que compõem o Cadastro Único; a inte-

gração com outras bases de dados cadastrais e o estímulo à utilização do Cadastro Único nos 

programas sociais do governo federal.  

Há, ainda, duas Ações Orçamentárias diretamente relacionadas com o Cadastro Único:

 » Ação 6524 – “Serviços de Concessão, Manutenção, pagamento e Cessação de Bene-
fícios de Transferência Direta de Renda”, que abriga o contrato de prestação de serviço 
com o CAIXA, Agente Operador do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único. Em 
relação ao Cadastro Único, os serviços prestados pela CAIXA ao MDS consistem em: de-
senvolver o Sistema de Cadastro Único; realizar o processamento dos dados cadastrais 
e atribuir o Número de Identificação Social (NIS)  para cada pessoa cadastrada;  enviar 
os formulários de cadastramento aos municípios;  capacitar gestores e técnicos para a 
operação do Sistema de Cadastro Único; prover os municípios de atendimento opera-
cional, entre outras atribuições. Essa Ação, em 2012, deixou de ser executada pelo MDS, 
passando a ser diretamente executada pelo Ministério da Fazenda, como a Ação 00M4 
– Remuneração a Agentes Financeiros. 

 » Ação 8446 – “Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família”, 
que é uma das principais estratégias para o aperfeiçoamento do Programa Bolsa Famí-
lia e da Gestão do Cadastro Único, por fortalecer a gestão compartilhada com estados 
e municípios, a partir da transferência de recursos financeiros por meio de indicador 
de qualidade da gestão municipal e estadual. As atividades financiadas por meio desta 
Ação relacionadas ao Cadastro Único são: realização das atividades de cadastramento, 
atualização cadastral, manutenção da qualidade dos dados cadastrais e gestão do Ca-
dastro Único.

9. LEGISLAÇÃO

As principais normas sobre o Cadastro Único são as seguintes:

 » Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 2001, que criou o Formulário de Cadastramento 
Único para Programas Sociais do Governo Federal (já revogado).

 » Decreto nº 6.135/2007 – Dispõe sobre o Cadastro Único.

 » Portaria MDS nº 177/2011– Define procedimentos para a gestão do Cadastro Único.

 » Portaria MDS nº 10/2012 – Disciplina critérios e procedimentos para a disponibilização 
e a utilização de informações contidas no Cadastro Único.
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Com as publicações do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e da Portaria nº 177, de 16 de 

junho de 2011, a legislação do Cadastro Único foi aperfeiçoada, de modo a definir com mais 

clareza seus objetivos, sua operacionalização e suas competências.

A Portaria nº 274, de 10 de outubro de 2011, alterou a Portaria n° 177/2011, para prever a publi-

cação de instruções normativas com procedimentos a serem observados nos casos de exclu-

são de cadastros e mudança de domicílios pelas famílias beneficiárias.

As Instruções Normativas nº 1 e nº 2, de 26 de agosto de 2011, estabeleceram definições téc-

nicas e procedimentos operacionais necessários para a utilização das Versões 6.05 e 7 dos 

Formulários de Cadastramento (Caderno Azul para a Versão 6.05; Caderno Verde e Formu-

lários Suplementares para a Versão 7), do Aplicativo de Entrada e Manutenção de Dados do 

Cadastro Único (para a Versão 6.05) e do Sistema de Cadastro Único (para a Versão 7), no 

âmbito da Portaria nº 177/2011.

As Instruções Normativas nº 3 e nº 4, de 14 de outubro de 2011, estabeleceram os procedimen-

tos operacionais necessários para a utilização das Versões 6.05 e 7 dos Formulários de Ca-

dastramento (Caderno Azul para a Versão 6.05; Caderno Verde e Formulários Suplementares 

para a Versão 7), do Aplicativo de Entrada e Manutenção de Dados do Cadastro Único (para 

a Versão 6.05) e do Sistema de Cadastro Único (para a Versão 7), nos casos de exclusão de 

dados cadastrais e de mudança da família de município, em observância à Portaria nº 177/2011.

Toda a legislação referente ao Cadastro Único encontra-se disponível no endereço eletrônico: 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/legislacao.

10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

A Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) do MDS desenvolveu a ferramenta 

informacional CECAD – Consulta, Seleção e Extração de Informações do Cadastro Único. 

As informações do CECAD são extraídas mensalmente da base do Cadastro Único. O CECAD 

é uma ferramenta desenvolvida para apoiar ações de gestores estaduais e municipais no pla-

nejamento, implementação e gestão de políticas públicas locais voltadas para as famílias de 

baixa renda. Permite conhecer a realidade socioeconômica dessas famílias, trazendo informa-

ções de todo o núcleo familiar, das características do domicílio, das formas de acesso a servi-

ços públicos essenciais e também dados de cada um dos componentes da família. 

O Cecad apresenta quatro níveis de consulta: 

a) Tabulador: permite o cruzamento de duas variáveis do Cadastro Único e a aplicação de 

filtros, por exemplo, famílias quilombolas e forma de abastecimento de água e aplicar o filtro 

de faixa de renda familiar. Neste caso, você poderia saber quantas famílias quilombolas ca-

dastradas não têm acesso adequado à água, conforme sua faixa de renda. O mesmo tipo de 

consulta pode ser realizado para pessoa;

b) Frequência Simples: permite a tabulação de apenas uma variável do Cadastro Único e a 

aplicação de filtros. Assim, é possível, por exemplo, obter o número de pessoas com deficiên-

cia em determinado município e aplicar o filtro de renda familiar; 

c) Extrator de Dados: permite extrair informações de identificação das famílias cadastradas, em 

formato CSV,8 com alguns filtros, tais como o pertencimento a grupos tradicionais, entre outros;

8 O formato CSV  (Comma Separated Values) é um tipo de formato muito utilizado para a exportação de dados de forma universal. 
Este tipo de arquivo pode ser aberto por vários programas, entre eles o Microsoft Excel e até mesmo o bloco de notas.

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/legislacao
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d) Busca NOME/NIS: permite consultar informações analíticas da pessoa, bem como da famí-

lia na qual está inserida. Os dados da pessoa poderão ser consultados com base nos seguintes 

parâmetros: Nome, NIS e/ou CPF. 

Com o Cecad, é possível tabular os dados das famílias cadastradas em estados e municípios 

a partir de uma variável ou por meio do cruzamento de duas variáveis. Neste caso, pode-se 

utilizar informações de diversos blocos dos formulários do Cadastro Único, tais como renda, 

escolaridade, faixa etária, características do domicílio, a existência de trabalho infantil, perten-

cimento a grupos tradicionais, entre outros. Além disso, é possível identificar pessoas incluí-

das no Cadastro Único a partir do NIS, pelo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e pelo nome 

completo. 

Por disponibilizar dados de identificação das pessoas cadastradas, é necessário ter senha es-

pecífica para acessar o Cecad. Há três perfis de acesso às informações disponíveis no CECAD:

 » Cecad Gestor Federal: é o perfil de acesso mais amplo, permite acessar todas as fun-
cionalidades do Cecad e visualizar as informações de todos os municípios e estados;

 » Cecad Gestor Estadual: é o perfil de acesso que permite visualizar as informações de 
um estado específico e municípios de sua área de abrangência; e

 » Cecad Gestor Municipal: permite visualizar as informações de um município específico.

O CECAD está disponível no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF), que 

pode ser acessado no endereço: www.mds.gov.br/sistemagestaobolsafamilia ou por meio do 

sítio do Programa Bolsa Família. 

A SAGI também desenvolveu o aplicativo Tabulador de Informações do Cadastro Único (Ta-

bCad), que pode ser acessado pelo link: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad/sobre_tab-

cad.php. Com o  TabCad, qualquer pessoa pode acessar o tabulador e a frequência simples 

sem a necessidade de senha. Apenas não é possível acessar o extrator de dados e a busca por 

nome/NIS, que dão acesso aos dados identificados das famílias cadastradas. 

Dica: o link: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/nucleo/grupo.php?id_gru-

po=53 disponibiliza os arquivos das seguintes pesquisas de avaliação e estudos técnicos ela-

borados pela SAGI sobre o Cadastro Único:

 » A Estratégia de pesquisa sobre os conhecimentos, atitudes e práticas financeiras das 
famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais;

 » O Estudo Técnico - ETEC nº 09/2012 “Análise da Pesquisa sobre os Conhecimentos, 
Atitudes e Práticas financeiras de Famílias inscritas no CadÚnico”;

 » A pesquisa “Cadastro Único: o potencial da tecnologia da informação para o acesso 
ao Programa Bolsa Família”;

 » A pesquisa “Diagnóstico de potencialidades de inclusão produtiva do público inscrito 
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)”.

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad/sobre_tabcad.php
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad/sobre_tabcad.php
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/nucleo/grupo.php?id_grupo=53
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/nucleo/grupo.php?id_grupo=53

