
CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS

DO GOVERNO FEDERAL



I - CRIAÇÃO

•Decreto no 3877, de 24 de julho de 2001

»Institui o Cadastro Único;

»Define programas sociais focalizados de 

transferência de renda, com caráter permanente;

»Isenta programas administrados pelo INSS 

(Benefício de Prestação Continuada) e programas 

emergenciais;

»Torna obrigatório a partir de 15 de Setembro;

»Define obrigações para os órgãos públicos gestores 

dos programas.



II - OBJETIVOS

• Identificar e caracterizar as famílias em situação de

extrema pobreza, já beneficiadas ou não por

programas de transferência de renda;

• Racionalizar o processo de cadastramento destes

programas;

• Possibilitar a transferência de renda dos diferentes

programas através do cartão social;

• Possibilitar o atendimento, através de programas

permanentes, das famílias hoje atendidas por

programas emergenciais;

• Criar um banco de dados das famílias em situação de

pobreza absoluta.



III - PROGRAMAS SOCIAIS ENVOLVIDOS

REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

• Bolsa Alimentação

• Bolsa Escola

• Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

• Agente Jovem

• Benefício de Prestação Continuada (LOAS)

• Renda Mensal Vitalícia

• Aposentadoria Rural

• Auxílio-Gás

Nova Geração de 

Proteção Social

Benefícios 

Assistenciais
Subsídios Especiais



IV - PROCESSO DE CADASTRAMENTO

•Papéis e responsabilidades

- Articula as ações integradas necessárias à organização 

logística da coleta de dados;

- Presta apoio técnico à implantação do Cadastro Único;

- Acompanha e monitora o processo de implantação;

- Repassa os recursos para o pagamento das famílias.

MINISTÉRIO DA

SAÚDE

MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DO

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

MINISTÉRIO DAS MINAS

E ENERGIA

GOVERNO FEDERAL



IV - PROCESSO DE CADASTRAMENTO

•Papéis e responsabilidades

- Treina e capacita os agentes de cadastramento;

- Desenvolve e fornece o aplicativo e os formulários 

relativos ao Cadastramento Único;

- Identifica os beneficiários por meio de Registro de 

Identificação Social.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



IV - PROCESSO DE CADASTRAMENTO

•Papéis e responsabilidades

- Divulga o Cadastramento Único junto a gestores 

municipais;

- Fornece assessoria técnica aos municípios no 

planejamento e execução do cadastramento;

- Acompanha e monitora o processo de implantação;

- Fornece meios para a documentação dos beneficiários

(mães)

GOVERNO ESTADUAL



IV - PROCESSO DE CADASTRAMENTO

•Papéis e responsabilidades

- Planeja e executa o cadastramento;

- Providencia a digitação dos formulários de 

cadastramento;

- Garante a focalização do cadastramento nas famílias 

efetivamente em situação de pobreza absoluta;

- Mantém a base de dados atualizada; 

- Monitora e informa a inclusão ou exclusão de 

beneficiários.

GOVERNO MUNICIPAL



V - FAMÍLIAS A SEREM CADASTRADAS

1. Famílias já beneficiadas pelos programas sociais do 

Governo Federal

•Emergenciais

»Cesta Básica (PRODEA);

»Bolsa Renda.

•Permanentes

»Bolsa-Alimentação;

»Bolsa Escola;

»Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI);

»Agente Jovem;

»Conviver;

»Benefício de Prestação Continuada - BPC / LOAS.



V - FAMÍLIAS A SEREM CADASTRADAS

2. Famílias em situação de pobreza absoluta ainda não 

beneficiadas, localizadas em:

• Bolsões de pobreza;

• Assentamentos;

• Quilombos;

• Aldeias Indígenas;

• Populações de rua;

• População carcerária.



VI - PASSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO UNICO

• Capacitar os agentes multiplicadores (interlocutores 

estaduais - ONG’s);

• Sensibilizar os gestores locais;

• Planejar a implantação nos municípios (cronograma);

• Disponibilizar unidades móveis de documentação e 

Prevmóvel aos municípios no período de cadastramento;

• Divulgar, através dos meios de divulgação disponíveis (rádio, 

carro de som, igrejas, escolas, sistemas de som, hospitais, 

panfletos, etc.):

»Local;

»Período;

»Documentos necessários;

»Serviços a serem disponibilizados (documentação e 

inscrição no INSS para o BPC).



VI - PASSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO UNICO

• Organizar todos os recursos humanos disponíveis para 

o processo de cadastramento:

»Monitores do PETI;

»Professores;

»Coordenadores de Agentes Jovens;

»Agentes Comunitários de Saúde;

»Técnicos das Secretarias de Assistência Social, 

Agricultura /PRONAF,  EMATER , Conselhos Estaduais e 

Municipais de Desenvolvimento Rural, Saúde e Educação

»Organizações não-governamentais parceiras;

»Equipes dos Portais do Alvorada;

»Voluntários.



VI - PASSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO UNICO

• Capacitar os agentes cadastradores e do pessoal de 

apoio logístico;

• Cadastrar as famílias-alvo e providenciar a digitação 

dos dados;

• Providenciar a documentação dos beneficiários;

• Enviar os cadastros, em meio digital, para local a ser 

determinado;

• Alimentar a base de dados do sistema;

• Divulgar a data de entrega dos cartões.



VII - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

•Processo:

•Focalização:

»Criação de Grupos de Trabalho do Cadastramento 

Único (Federal, Estadual e Municipal) - responsáveis

»Validação do Cadastro (IPEA);

» Avaliação focalizada

• Impacto:

»IDF          linha de Base: cadastramento atual

» Avaliação de micro-impacto: reaplicação anual de 

forma amostral



FIM


