
 

 

CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL PARA BENEFÍCIOS 

SOCIAIS – CADÚNICO. 

 

  O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (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 este público.    

   Por meio de sua base de dados, é possível conhecer quem é, onde estão 

e quais são as principais características, necessidades e potencialidades da parcela mais 

pobre e vulnerável da população. 

   Dos Atendidos, segundo a Base de dados de junho de 2020: 

- 6.738 famílias inseridas no Cadastro Único, totalizando 17.043 pessoas; 

- 6.148 famílias com o cadastro atualizado nos últimos dois anos; 

- 4.173 famílias com renda até ½ salário mínimo; 

- 3.833 famílias com renda até ½ salário mínimo com o cadastro atualizado; 

-2046 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família- PBF; 

- Média de atendimento individual de 815/ mês e 9780/ano; 

   A pandemia do Covid-19, impactou numa demanda reprimida de cerca 

de 900 (novecentos) cadastros pendentes de atualização, além das demandas 

espontâneas diárias e conforme a Portaria nº 368 de 29/04/2020 - Ministério da 

Cidadania e Instrução Operacional 04/2020 – SAGI/DECAU, as atualizações e inclusões 



cadastrais serão feitas por telefone, com agendamento  prévio,  e  apenas em casos de 

transferências ou trocas de responsável familiar serão anexados documentos que 

poderão ser enviados por whatsapp, e-mail ou presencialmente, conforme 

regulamentação supra, para atender as demandas com maior celeridade foi necessário 

ampliação de 03 (três) linhas telefônicas. 

   Vale ressaltar que o impacto social causado pela pandemia, além da 

demanda reprimida, também resultou num aumento de demanda de famílias em 

busca de inserção em CadÚnico,  e considerando que a equipe do Cadastro Único 

atualmente compartilha espaço com a equipe dos CRAS Centro e CRAS Gino Peretti, e 

conta com uma equipe composta de 3 servidores efetivos, 3 estagiários de ensino 

médio e 3 estagiários de ensino superior, aglomerando pessoas  e não ofertando o 

sigilo adequado em momento de entrevista. 

   Justificamos a locação de imóvel exclusivo para equipe do Cadastro 

único, melhorando estrutura física, garantindo melhores condições de trabalho e 

melhoria na qualidade de atendimento ao público usuário,  em região central de fácil 

acessibilidade, salas de atendimentos individualizados, garantindo sigilo e  espaço 

externo amplo para atividades e estacionamento próprio para equipe e publico usuário 

da CADÚNICO, potencializando a capacidade de respostas das demanda real de 

atendimento, custeados com recursos específicos do IGD – Índice de Gestão 

Descentralizada, com valor de locação mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais). 

   O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) para os municípios (IGD-M) 

mede mensalmente as Taxas de Atualização Cadastral e de Acompanhamento das 

Condicionalidades de Educação e Saúde. Com base neste índice, que varia de 0 (zero) 

a 1 (um), são calculados os repasses financeiros que o Ministério da Cidadania realiza 

aos municípios para ajudar na gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família. 

   Cabe ressaltar que a estrutura é adequada para trabalhos em grupo, 

reuniões de acolhida, quando encerrar as mediadas restritivas em função da pandemia 

do COVID-19. 



  Assim em breve a equipe do cadastro estará atendendo em nova 

estrutura à rua 19 de Dezembro nº 74  - Centro Ibiporã/Pr . 

  Assim, conforme ações e estratégias adotadas pela Secretaria Municipal 

de Assistência Social e serviços de Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta 

complexidade, e Gestão do Cadastro Único , torna público as ações e aplicações dos 

recursos específicos para enfrentamento de situação decorrente do covid -19, 

ressaltando que estamos em fase de aplicação e execução dos serviços, com possíveis 

alteração e complementos das informações até o momento prestado. 

     

 

 

 

      Ibiporã, 27 de Julho de 2020. 
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Secretária Municipal de Assistência Social e Gestora do CADÚNICO 

 

 

 

 


