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Nota Técnica Conjunta º 02/2016
Preenchimento do Cadastro Único pelas Equipes do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS em Curitiba
OBJETIVO DA NOTA
Esta nota técnica tem por objetivo orientar as equipes do Sistema Único de Assistência
Social – SUAS de Curitiba a respeito de quais unidades socioassistenciais devem
realizar o preenchimento do Cadastro Único.

A Norma Operacional Básica do SUAS – NOB/SUAS (2012), bem como a
Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS
(2006), estabelecem que é dever de todos os trabalhadores e trabalhadoras da
assistência social garantir o acesso da população à política de assistência social,
sem discriminação de qualquer natureza (gênero, raça/etnia, credo, orientação
sexual, classe social, ou outras), resguardados os critérios de elegibilidade dos
diferentes programas, projetos, serviços e benefícios. Assim, promover e assegurar
o acesso dos usuários e das usuárias ao SUAS significa, em primeiro lugar, primar
pela efetivação de seus direitos socioassistenciais.
Para organizar o acesso dos cidadãos e cidadãs brasileiros à essa política, o
SUAS utiliza como sua principal ferramenta o Cadastro Único Para Programas
Sociais do Governo Federal.
O Cadastro Único possibilita ao poder público a identificação e caracterização
socioeconômica de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social,
configurando-se como um fundamental instrumento do Sistema de Proteção Social
Brasileiro, servindo também como base de dados utilizada por outras políticas que
provém atenções a esses públicos, apontando informações importantes relativas ao
perfil de domicílios, famílias e indivíduos, em todo o território nacional.
Além disso, o Cadastro Único cumpre função precípua no planejamento,
organização, execução, monitoramento e avaliação da oferta dos serviços e benefícios
socioassistenciais, possibilitando à área de vigilância socioassistencial traçar mapas de
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vulnerabilidade social nos territórios; estimar demandas de proteção social básica e
proteção social especial e sua distribuição territorial; coordenar ações de busca ativa a
famílias e

indivíduos, fornecendo

sistematicamente às unidades da rede

socioassistencial, especialmente aos CRAS, CREAS e Centros Pop, informações e
indicadores territorializados; subsidiar atividades de planejamento e avaliação dos
serviços; entre outros.
Assim, são objetivos do Cadastro Único:

Fonte: Departamento do Cadastro Único (Decau)/Senarc/MDS.

Buscava-se, já em 2001, com a criação do “Formulário de Cadastramento Único
para Programas Sociais do Governo Federal” (Decreto Federal nº 3.877/2001),
promover a integração dos vários programas de transferência de renda disponíveis na
época (Bolsa Escola, Auxílio-Gás, Bolsa Alimentação, PETI etc.), a partir de uma base
unificada de dados. Com a implantação do Programa Bolsa Família, em 2003, o
Cadastro Único se consolidou em território nacional como o instrumento principal de
inclusão social de famílias de baixa renda.
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A partir do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, o Cadastro Único foi
estabelecido como o meio obrigatório e instrumento padrão de seleção de
beneficiários e integração de programas sociais do Governo Federal, de forma a
viabilizar o acesso de famílias e indivíduos às ofertas do SUAS.
A normativa dispõe que o cadastro é voltado a famílias de baixa renda (renda
familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou três salários mínimos de
renda total). Contudo, também amplia a possibilidade de inclusão de famílias usuárias
dos serviços socioassistenciais com outras faixas de renda, conforme estabelecido no
Art. 6º, Parágrafo 1º:
§ 1o Famílias com renda superior a que se refere o art. 4 o, inciso II,
poderão ser incluídas no CadÚnico, desde que sua inclusão esteja
vinculada à seleção ou ao acompanhamento de programas sociais
implementados por quaisquer dos três entes da Federação. (BRASIL,
2007).

Além

dos

decretos

acima

mencionados,

outras

normativas

foram

posteriormente publicadas, bem como documentos orientadores que têm como
objetivo qualificar o cadastramento de usuários e a gestão do sistema, ratificando e
aprimorando a utilização do Cadastro Único como principal via de acesso à política de
assistência social. Tais documentos/normativas estão listados no anexo.
A inclusão de usuários no SUAS por meio do Cadastro Único deve ocorrer já no
momento de sua inserção nos serviços socioassistenciais, garantindo que a segurança
social de acolhida – uma das seguranças afiançadas pelo SUAS – seja atendida, de
acordo com seus princípios estabelecidos pela NOB/SUAS:

Acolhida: provida por meio da oferta pública de espaços e serviços
para a realização da proteção social básica e especial, devendo as
instalações físicas e a ação profissional conter:
a) condições de recepção;
b) escuta profissional qualificada;
c) informação;
d) referência;
e) concessão de benefícios;
f) aquisições materiais e sociais;
g) abordagem em territórios de incidência de situações de risco;
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h) oferta de uma rede de serviços e de locais de permanência de
indivíduos e famílias sob curta, média e longa permanência. (BRASIL,
2012).

Embora recomendado que a entrevista para o cadastramento das famílias
ocorra no domicílio, aproximando o profissional entrevistador da realidade social em
que usuários e usuárias se encontram, é também possível utilizar as diversas
estratégias adotadas pelos serviços socioassistenciais de atendimento inicial à
população (ex: busca ativa, atendimento individualizado, abordagem social, acolhida
coletiva etc.) para efetuar o cadastramento ou agendamento de entrevistas e
orientações a respeito da documentação necessária.
Em Curitiba, a gestão do cadastro de usuários e usuárias do SUAS é realizada
pela Diretoria de Informações e Gestão de Benefícios (DIGB), e sua operacionalização
por

profissionais

que

integram

as

equipes

de

referência

das

unidades

socioassistenciais, bem como por equipes dos núcleos regionais da FAS.1
Embora historicamente o preenchimento do Cadastro Único tenha ficado
vinculado às equipes da Proteção Social Básica – devido à oferta direta de benefícios
socioassistenciais e programas de transferência de renda – os avanços da política de
assistência social (principalmente no tocante aos processos de vigilância,
monitoramento e avaliação) impuseram a necessidade de ampliação do escopo das
informações relevantes à gestão do SUAS para além dos critérios da faixa de renda,
exigindo maior complexidade na composição de diagnósticos de perfil socioeconômico
de indivíduos, famílias e domicílios, áreas de maior incidência de vulnerabilidade e de
desproteção social, entre outros.
Ainda, com os progressos tecnológicos que foram incorporados ao SUAS ao
longo dos últimos anos, houve também um aprimoramento na implementação do
próprio sistema CadÚnico, qualificando seus registros e permitindo acesso dos
profissionais em qualquer ponto com rede de internet. Essa base de dados consolidada

1

Os profissionais da DIGB também realizam o cadastramento de usuários(as) em situações específicas.
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é reconhecida pelas demais políticas públicas, que dela se utilizam para desenhar e/ou
aperfeiçoar atualmente mais de 20 programas sociais.
Assim, os dados gerados pelo preenchimento do Cadastro Único passaram a ser
também elementos essenciais para o planejamento de ações estratégicas da Proteção
Social Especial, como por exemplo, o mapeamento de famílias em situação de trabalho
infantil, perfil da população em situação de rua, áreas de vulnerabilidade com maior
concentração de famílias acompanhadas pelo PAEFI e SINASE etc. Dessa forma, o SUAS
vem ampliando a sua capacidade de cobertura de acordo com as demandas
apresentadas nos territórios.
Cabe lembrar que o cadastramento de usuários da Proteção Social Especial
também é regulamentado por normativas, tais como a Portaria nº 177 de 16/06/2011
do MDS, que prevê procedimentos diferenciados para o cadastramento de grupos
populacionais específicos, entre eles, famílias em situação de rua, bem como por
cadernos de orientações técnicas dos serviços, a exemplo o Caderno de Orientações
Técnicas: Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto:
De acordo com a Resolução CNAS nº 18/2014, compete aos municípios
cadastrar todas as famílias dos adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas de LA e PSC no Cadastro Único, mesmo aquelas cuja renda
per capita ultrapasse meio salário mínimo ou a renda mensal total de três
salários mínimos [...] Dessa forma, a inserção das famílias no Cadastro Único
e a devida identificação do adolescente e seu respectivo NIS no Prontuário
Eletrônico Simplificado constituem procedimentos que devem ser,
obrigatoriamente, incorporados ao processo de trabalho de técnicos e
gestores, iniciados desde o momento da Acolhida. (BRASIL, 2016)

Nessa perspectiva, entende-se que o cadastramento de famílias é de
competência das unidades oficiais que prestam serviços socioassistenciais. Portanto,
devem ser realizados pelas equipes de CRAS, CREAS, Centros Pop, unidades de
acolhimento institucional em suas diversas modalidades e repúblicas.
As unidades que operam como postos avançados dos equipamentos oficiais
(Atendimento Social Avançado – ASA, unidades de atendimento etc.) poderão também
efetuar o cadastramento, dada sua especificidade funcional e estratégica na oferta dos
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serviços, programas, projetos e benefícios, caracterizando-se como um dispositivo
utilizado pelas equipes de referência das unidades oficiais para aproximação territorial
de usuários e usuárias da política de assistência social.
As unidades que são referenciadas aos equipamentos oficiais (CATI, Centros
Dia, unidades socioassistenciais de execução indireta, etc.), embora não realizem o
preenchimento do Cadastro Único, devem realizar orientações a usuário e usuárias a
respeito do cadastramento e promover articulação com a rede oficial referenciada.
Cumpre observar que o(a) profissional do SUAS é o(a) principal mediador(a)
entre as ofertas da política de assistência social e as demandas da população. O
cadastramento se configura como um processo que requer competências de
dimensões técnico-operativas – exigindo dos(as) profissionais entrevistadores(as) o
desenvolvimento de habilidades específicas, dada a complexidade dos métodos de
preenchimento dos formulários – bem como de dimensões ético-políticas, tendo em
vista a situação de vulnerabilidade social e/ou fragilização de vínculos familiares e
comunitários em que o público usuário do SUAS se encontra, sendo imperativo realizar
a entrevista de modo respeitoso e com cordialidade, primando pelo sigilo profissional
e pela privacidade do(a) usuário e reconhecendo o seu direito de acesso aos
programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais. Portanto, é fundamental
aos profissionais o compromisso com a busca de aprimoramento de seus
conhecimentos, habilidades e atitudes, bem como à FAS a implantação e
implementação de uma política de educação permanente, promovendo capacitações,
espaços de discussão, trocas de experiências, supervisão técnica em serviço, produção
e disseminação de novos conhecimentos, entre outros.
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Anexos
Documentos Orientadores
· Cartilha Inclusão das Pessoas em Situação de Rua no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal
· Manual de Gestão do CadÚnico para Programas Sociais
· Guia de Cadastramento de Famílias Indígenas
· Guia de Cadastramento de pessoas em situação de rua
· Guia de Cadastramento de Famílias Quilombolas
· Guia de Cadastramento de Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos
· Manual do Entrevistador do Cadastro Único para Programas Sociais
· Manual de Preenchimento do Formulário Suplementar 1
· Manual de Preenchimento do Formulário Suplementar 2

Legislação Pertinente
Normativas

Sobre o que trata

Decreto Federal nº 3.877, de 24 de julho de

Institui

2001.

Programas Sociais do Governo Federal.

Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004.

Decreto Federal nº 6.135, de 26 de julho de
2007.

o

Cadastramento

Único

para

Cria o Programa Bolsa Família e dá outras
providências.
Dispõe

sobre

o

Cadastro

Único

para

Programas Sociais do Governo Federal e dá
outras providências.
Define procedimentos para a gestão do

Portaria nº 376, de 16 de outubro de 2008.

Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal, disciplinado pelo Decreto
nº 6.135, de 26 de junho de 2007.

Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro

Aprova a Tipificação Nacional de Serviços
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de 2009.

Socioassistenciais, organizados por níveis de
complexidade do SUAS: Proteção Social
Básica e Proteção Social Especial de Média e
Alta Complexidade.

Instrução Operacional Conjunta
Senarc/SNAS/MDS nº 7, de 22 de novembro
de 2010.

Tem como objetivo disseminar orientações
para a inclusão de pessoas em situação de
rua no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
Define procedimentos para a gestão do
Cadastro Único para Programas Sociais do

Portaria nº 177, de 16 de junho de 2011.

Governo Federal, revoga a Portaria nº 376,
de 16 de outubro de 2008, e dá outras
providências.
Estabelece as definições técnicas e os
procedimentos operacionais necessários para

Instrução Normativa nº 001/SENARC/MDS,

a utilização da Versão 6.05 do Formulário e

de 26 de agosto de 2011.

do Aplicativo de Entrada e Manutenção de
Dados do Cadastro Único, no âmbito da
Portaria nº 177, de 16 de junho de 2011.
Estabelece as definições técnicas e os

Instrução Normativa nº 002/SENARC/MDS,
de 26 de agosto de 2011.

procedimentos operacionais necessários para
a utilização da Versão 7 dos Formulários e do
Sistema de Cadastro Único no âmbito da
Portaria nº 177, de16 de junho de 2011.
Disciplina critérios e procedimentos para a
disponibilização e utilização de informações

Portaria nº 10, de 30 de janeiro de 2012.

contidas no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal - CadÚnico,
instituído pelo Decreto nº 6.135, de 26 de
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junho de 2007.
Dispõe sobre o processo de averiguação das
Portaria nº 94, de 4 de setembro de 2013.

informações cadastrais do Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal e
dá outras providências.
Dispõe sobre expansão e qualificação do
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em

Resolução CNAS nº 18/2014

Cumprimento de Medidas Socioeducativas em
Meio

Aberto

de

Liberdade

Assistida

e

Prestação de Serviços à Comunidade no
exercício de 2014.

